
nyalt előadása. Nehezebb világosságot te-
remteni látszat és valóság hamleti sűrűségű
gubancában: tébolydában él - noha már nem
őrült -, időnként megjátssza - máskor
valóban nem bír önmagával -, végül a
kristálytiszta logika ragadtatja az őrülettel
rokon önveszélyes cselekedetre. Bessenyei
mozgásai, gesztusai pontosan követik a
szellem s a lelkiállapot bukfenceit. Miköz-
ben leszólja a hírhedt gúnyiratot, s tagadja,
hogy ő a szerzője - szerzői szeretettel és
hiúsággal fogja kézbe a könyvet, s büszkesé-
gét elárulja egész magatartása. Ám ugyan-
akkor meg is riad, hogy titka már az ország
száján forog. Még markánsabb ez a kettős
játék a harmadik felvonásban, mikor józanul
végiggondolt öngyilkossági tervéhez csak az
érseki feloldozás kellene, s mégis hisztériás
irtózattal utasítja el a vacsorát.

Az öngyilkosság eszméje Kossuth és
Görgey esetében írói fikció volt: gondolat,
amely átsuhan az ember agyán, a színészt
viszont nehéz alternatíva elé állítja. Ha
mélyen átélve jeleníti meg, végül csalódást
okoz a nézőnek; ha az életösztön kezdettől
fogva erősebb a halálvágynál, a vívódás
válik súlytalanná. Az író pontosan
megrajzolta az egyre szűkülő örvényt, de a
vergődő embert, aki egy kedvezően is ma-
gyarázható újsághír vagy egy sakkjátszma
ómenjéhez kapkodva szeretne kikecmereg-
ni belőle, testi mivoltában Bessenyei állí-
totta a néző elé. A reménytelen kapkodás
pillanatai után egyre sűrűsödik a homály,
míg csak teljessé nem válik az öngyilkosság
szándéka. Ez a teljes megnyugvás, szinte a
boldogság pillanata, ahol fölöslegessé vál-
nak a romantikus-teátrális eszközök.

A végső pisztolydörrenés történeti hitelű
lezárása a függetlenségi harc „rövid króni-
kájának", amelynek „foglalata" a három
alakítás. Kossuth, Görgey, Széchenyi külön
tragédiája mögött érezni a nép tragikumát s
az elnyomó rendszer alávalóságát: két
hatalmas egyéniséget félrezökkentett s egy
harmadikat öngyilkosságba hajszolt. De hogy
az elnyomás elleni harc a bukások ellenére
is fölemelő, reménytkeltő, azt művészi
módon épp Bessenyei szuggesztív alakításai
világították meg.

v i l á g s z í n h á z

PÁLYI ANDRÁS

Happening és színház

Gondolatok a „Három kvarkot Marke
királynak!" kapcsán

Egy gyerekhang iskoláskönyvből vett monda-
tokat olvas fel, a magnetofonból az egyes monda-
tok közt rádiózaj, eszelősen ismétlődő zenei frá-
zisok, majd fülsiketítő lárma tör elő. A terem
sötét, csak a filmvetítőgép reflektora világítja meg
a földön térdeplő, görnyedten előre hajló férfit,
aki az imént gondosan, szertartásosan be-
hintőporozott, és az előtte levő ágyba fektetett egy
gumibotot és egy fej káposztát, majd két
összeerősített ötkilós súlyt helyezett saját
nyakába. A súlyok terhe alatt görnyedve hallgatja
a magnetofonból a gyermekhang s a föl-föltörő
zene és zaj váltakozását. A gyerekhang olvasta
szöveg ennyi:

„Az állatvilágból kb. egymillió évvel ezelőtt
kiemelkedő embernek nem voltak védekező és
támadó fegyverei. Több százezer éven át csak
azzal táplálkozott, amit összegyűjtött magának.
Később az együtt kóborló hordák már sikeresen
vették fel a harcot a vadállatokkal. Elejtésükre
dorongokat és köveket használtak. Az eszközök



és szerszámok segítségével sokszorozták meg
erejüket. A szerszámokkal céltudatos munkát is
tudtak végezni. A munka döntő szerepet játszott
abban, hogy az ember kiemelkedjék az állat-
világból. A közös munka során alakult ki a be-
széd."

A férfi feláll, nyakában a súlyokkal elindul
szembe a filmvetítővel, bele a reflektor fényébe, a
sorok közt haladva, a happening résztvevői - vagy
azt is mondhatnánk, a „nézők" - láthatják
fegyelmezett arcán a gyöngyöző verítéket. Vége a
jelenetnek.
A z a l a p k é r d é s

Szándékosan választottam ezt a jelenetet
Erdély Miklós és Szentjóby Tamás happeningjé-
ből (az angol szó történést, eseményt jelent), mely
az IPARTERV budapesti kultúrtermében zajlott
le, mert a Három kvarkot Marke király-nak! című
happeningnek ez a „fejezete" volt a leginkább
színház-jellegű. Ekkor már túl voltunk egy sor
„eseményen", melyeket hasonló részletességgel
sorban felidézni nincs helyünk, mégis röviden
végig kell tekintenünk rajtuk. Furcsa zokogás
címmel hangjáték nyitotta az estet, mely zaklatott
félmondatokban sejtetett valamit az emberről, aki
„valahogy föltornászta magát", talán az
állatkertből, a rács mögül, majd a lüktető
kiáltásokat (ilyeneket például: „János-passió és
tea", „Csak bizonyos nagyság-rendben, öcsi!"
stb.) túlharsogta az egyre erősödő kórus, mindent
letipró bizonyossággal hirdetve, úgy tűnt, soha
véget nem érő ismétléssel, ezt a mondatot:
„Sugárzással látja el." Ezek az indító szavak már
jelzik az említett happening alapkérdését, amit
persze - minden jelzés ellenére - aligha
fogalmazhatunk meg, de amire a Joyce-tól
kölcsönzött cím is utal: a kvark az elemi
részecskék újabban feltételezett rejtett
paramétereit jelöli, melyek mint okok értelmezik
a részecskék határozatlansági relációit. Az embe-
riség tudatállapota soha nem volt még ilyen
skizofrén: olyan föltárt titkokat használunk, olyan
javakkal élünk, melyekhez nincs megfelelő
tudatunk. Különben hogyan lenne lehetséges,
hogy az emberiség önmagát is elpusztíthatná - a
szó fizikai értelmében - tudása révén?

Ilyenféle gondolatsor húzódott meg az említett
esemény- vagyis happening-sorozat mögött. Az
egyik „képben" a játékost, műszóval a happenert
kötélen tartják társai, akárcsak Beckett G o d o t -
j á b a n Pozzo Luckyt, valaki egy Heisenberg-
kötetet tart eléje, amiből csak szaggatott,
összefüggéstelen szavakat, számokat tud ki--
betűzni, mert a könyv csak pillanatokra kerül

olvasható távolságra hozzá. A könyvet tartó
fiatalember közelebb jön és hátrál, egyre idege-
sítőbb és feszültebb, sőt egyre nevetségesebb, de
mégis drámai töltésű küzdelem ez, míg a játé-kos
valamilyen extatikus kitörésben ki nem veri
partnere kezéből a könyvet. A Heisenberg-kötet
összetépve ott marad a kultúrterem zongorája
alatt. S említhetnénk a többi jelenetet is: „az
igazság áramlásának irányával" ellentétes irány-
ban négyen haladnak körben a teremben, karika-
turisztikusan csupaszra fosztott filozófiai vég-
szavakból folytatnak dialógust a világ abszurdi-
tásáról; a játékos egy fölnagyított női fénykép
előtt áll, úgy végzi a „koncentrálás szertartását",
apró repülő nyilakkal dobálva az arcot, mely az
igazság megcélzásának ritusa akar lenni, s a
hullámelmélet és a korpuszkuláris elmélet közti
„feloldhatatlan" ellentmondást fogalmazza meg
szubjektív képekben, azaz pontokba szedett fel-
kiáltásokban.
A happening m ú l t j a

Tehát hozzánk is eljutott a happening. Nem ez
volt az első. Találkozhattunk vele már többek közt
az Egyetemi Színpadon és az írószövetség
klubjában is. A happening tehát v a n , így szá-
molnunk kell vele.

A jelen írás nem vállalkozhat arra, hogy azt az
igen összetett jelenséget, amit a pop-art s nyo-
mában a happening megjelenése képez, meg-
közelítően is tárgyalja. Lényegileg a happening
és a színház kapcsolatához vagy lehetséges kap-
csolatához szeretnék néhány gondolatot fűzni.
Mégis elkerülhetetlennek látszik a rövid kitekin-
tés a happening múltjára. Mert van már múltja;
sőt nemcsak múltja, aránylag nagy irodalma is
van, különösen Amerikában, Angliában, Nyugat-
Németországban, Lengyelországban.

Az első happening 1959-ben zajlott le, de a
mozgalom története közvetve 1952-ig vissza-
nyúlik, amikor John Cage zeneszerző kísérleti
előadást rendezett az észak-carolinai Black
Mountain College-ban. A közönség négyszög-
ben helyezkedett el, arccal a terem közepe felé.
John Cage egy létrán állva beszédet mondott,
egy másik férfi zongorán játszott, és ha kedve
volt, elnevette magát; az ismert pop-art festő,
Rauschenberg egy régi tölcséres gramofont jára-
tott, a hatalmas tölcsér mellett egy kutya ült. A
nézők feje felett különféle geometriai alakza-
tokban Rauschenberg fehér képei voltak fel-
függesztve, Merce Cunningham pedig több más
táncossal együtt a nézők körül és között táncolt.
Mindez csaknem teljesen egyidejűleg zajlott le.
Az előadás azzal zárult, hogy rituális jellegű elő-



írások szerint kávét öntöttek a székek mellé oda-
készített csészékbe. Cage-t mint zeneszerzőt
mindenekelőtt a hang és a cselekedet egységéből
megteremthető „zene" izgatta, kísérleteiben
azonban a happening előfutárává lett. (Egyéb-
ként később több happeningje is született,
Amerikában ma a kísérletező színház egyik leg-
jelentősebb képviselőjének tekintik.) A happening
nevét Allan Kaprow (1959-ben megrendezett)
estjétől kapta, mely a 18 Happenings in 6 Parts,
azaz 18 esemény 6 részben címet viselte. A New
Yorkban lezajlott happening részvevői - Kaprow
barátai, akik a Reuben Gallery körül gyűltek
össze - vásznakat fröcsköltek tele festékkel, John
Cage zenedarabjait játszották, táncoltak,
narancsot hámoztak, levetkőztek, karton-sziklákra
kapaszkodtak föl, végül pedig bevonták a nézőket
is a cselekménybe: a nézőtéren ülő nők lábát
simogatták.

Ezt követően divatba jött a happening, nem-
csak Amerikában, de Európában, sőt Japánban is.
A legkülönbözőbb változatok és felfogások
terjedtek el, ahány „happener", annyi elmélet
született. Az első „happenerek" elsősorban
képzőművészek, főleg festők voltak, de mindjárt
a kezdet idején jelentős szerepet kértek maguk-
nak a zenészek és a táncosok. Az első happenin-
gek csak távolról rokoníthatók a színházzal. A
happeninget, melynek művelői ekkor még nem
hirdették, hogy művészetet csinálnak, általában
művészek csinálták. Egyes művészek alkotói
kísérleteiből született, a kísérlet egyik
leglényegesebb pontja a műfaji kategóriákon való
túllépés volt: a happening elmosta a határokat a
képzőművészet, a zene s az irodalom, majd a
színház között. „A happeningek akkor jelentek
meg - írja Oldenburg -, amikor a festők és a
szobrászok beléptek a színházba, magukkal hozva
saját látás- és ábrázolásmódjukat."

Artaud hatása

Kétségkívül nagy hatással voltak Artaud gon-
dolatai a happening kialakulására.

„A színháznak - mondja Artaud - mindent
tartalmaznia kell, ami csak megtörténhet a színen,
függetlenül az írott szövegtől . . . a színház és
minden lehetséges kifejezési forma egyesítése
által; ami a gesztus, a hang, a színek, a mozgás
stb. speciális területéhez tartozik, visszaadja a
színháznak eredeti irányát . . . s a néző a közép-
pontban találja magát, a színház minden oldalról
körülveszi ... A kép és a hang állandó; a hangokat,
kiáltásokat, zajokat először hangzási milyenségük
szerint választjuk ki, s csak aztán vesszük
figyelembe azt, amit képviselnek."

A happeningek fő elve kezdetben a spontaneitás
volt; az Artaud-t olvasó játékos már jól tudja,
hogy nincs „spontán művészet", valami-féle

partitúrára szükség van. Michael Kirby
szerkesztésében 1965-ben, New Yorkban nap-
világot látott egy könyv az amerikai happenin-
gekről. Kirby bőven idéz Kaprow, Oldenburg,
Groom, Dine és Whitman írásaiból; ezekből
nyilvánvalóan kitűnik, hogy a könyvben tárgyalt
happeningek mind pontosan megtervezett és
gondosan előkészített rendezvények voltak.
Tadeusz Kantor lengyel festő füzetben adja ki
happeningjeinek partitúráját, fényképfelvételek-
kel illusztrálva. Bár látszatra ezek a happeningek
is a legnagyobb rendetlenségben folynak, az
egyes jelenetek közt hosszú, bizonytalan szüne-
tek, káosz, zavar, a nézők jönnek-mennek, ciga-
rettáznak, később már a happeningbe is bele-
szólnak, nemigen fegyelmezik magukat és a hap-
penerek sem fegyelmezik őket.

A happening tehát ma már nem „spontán mű-
vészet". Ezzel azonban, úgy tűnik, erősen a szín-
ház irányába tolódott el, valamiféle drámátlan,
cselekménytelen, irodalom nélküli, sőt irodalom-
ellenes „totális színház" szerepét ambicionálva,
amelynek a képzőművészet, a zene, a tánc, az
irodalom ugyanolyan szerves része lenne, mint a
hagyományos értelemben vett színház.

Mindez nem azt jelenti, hogy a happening
színház lenne. De akkor mi a happening? Azt
hiszem, kevés nehezebb kérdést tehetünk fel, ha
valamelyest is időtálló választ akarunk rá adni. A
happening mint jelenség ma elsősorban kísér-letet
jelent a művész számára - legyen az akár festő,
akár színházi rendező -, éspedig metodikai
kísérletet: egy újfajta, az eddiginél komplexebb
művészi látásmód megtalálására irányul. Hogy a
kísérletként létrejött happening mű-vészi
értelemben vett műfajt teremt-e, arra még nem
válaszolhatunk. De a happening mint mű-vészi
útkeresés máris hatással van a színházra, amit
John Cage legutóbbi, a New York Times-nak
adott nyilatkozata is jelez. Ebben Cage már a
happeningjei alapján megálmodott színházról
vallott: „Korunk művészetének morális parancsa
az érzékelés gazdagítása és átalakítása, vala-mint
ami ezt követi, a tudat átformálása. Milyen
tudatról beszélek? A valóságos, materiális világ
tudatáról. A dolgok tudatáról, amelyeket látunk,
hallunk, érintünk, kipróbálunk ... A művészet
nem azért van, hogy átéljük, de azért sem, hogy
„használjuk" . . . Az előadásokat sajátos szer-
tartásnak tekintjük, mely nem követeli meg föl-
tétlenül, hogy vonzza a nézőket. Ha nem élik át a
helyzetet, tehát nem élnek vele, úgy felmerül



a kérdés, hogy nem lenne-e jobb elhagyniuk a
színházat." Cage tehát, akárcsak Artaud,
„szentélynek" tekinti a színházat, ahol voltaképp
csak a „beavatottaknak" van helyük. (Nem kell itt
rögtön arisztokratizmus után szimatolnunk:
felfogásukban elvileg mindenki a művészet
beavatottjává válhat.)
Rituális elemek

A modern színházi törekvésekben jelentős
szerep jut a rituális elemeknek. A happening
mintha a valláshoz immár hűtlen modern ember
szertartásosság-igényét akarná kielégíteni, vala-
miféle teljesen materiális szertartást teremt. Egyes
hívei valósággal misztifikálják is szertartás-
jellegét. Lil Picard, a happening egyik neves
teoretikusa szerint például a happening „isten-
tisztelet a valósághoz". De Malgorzata Semil is,
aki tárgyilagos kívülállóként tárgyalja a hap-
peninget, megállapítja: „A happeningben minden
abszolút összeszedettségben, a legnagyobb
komolysággal, szertartásként történik." S így
elsősorban a „rituális színház" új útjait kereső
művészek érdeklődését kelti fel. Peter Brook már
azokban az években, amikor a happening még
csaknem teljes mértékben a képzőművészek
„kedvtelése volt", a Royal Shakespeare Company
klubszínházában happening-sorozatot rendezett.
De Brook keze alatt már ezek az 1963-ban
lezajlott happeningek is alapvetően új jelleget
kaptak. Brook a színészi játék technikájának
kísérleti iskoláját látta a happeningben; klub-
színháza laboratórium volt, melyben az autentikus
színészi alakítás új lehetőségeit kutatta. Seneca
Oidipuszának megrendezésében Brook ismét a
happeningből merített. A darab végén Jokasté tőrt
döf a méhébe. Brook szó szerint veszi Seneca
utasítását, sőt tovább megy: Jokasté a földbe
erősített tőrre mintegy ráhúzza magát, coitus-
mozgást végezve, mintha a tőr valóban a hüvelyén
keresztül méhébe hatolna. Így hal meg,
felnyársalva. A holttestet eltávolítják a színpadról,
a színen csak a kórus egyik tagja marad.
Dobpergést hallunk, rabszolgák hatalmas arany
phallost állítanak a szín közepére. Elmennek, a
dobpergés egyre erősödik, jazz-zenébe torkollik.
Eredetileg, mint Martin Esslin beszámol róla a
Theater Heute hasábjain, Brooknak még
vakmerőbb tervei voltak: a phallos árnyékában, a
jazz-zene mellett kitörő orgiába fullasztotta volna
az előadást, ha ezt a főpróbán az igazgatóság nem
vétózza meg.

Brook tehát élő forrásnak tekinti a happeninget,
alkotó és ösztönző erőnek, ugyanakkor a modern
színház jeles képviselői között is vannak

olyanok, akik elhatárolják magukat a happening-
től. John Osborne legutóbb a hamburgi Der
Spiegel riporterének fejtette ki, hogy a dráma-író,
aki el van kötelezve az írott szónak, nem he-
lyeselheti a happening bevonulását a színházba.
James Roose-Evans, a Hampstead Theatre Club
igazgatója a türelmetlenség szimptómájának, a
XIX, századi stílus elleni lázadás szülöttjének
tekinti a happeninget. Lengyelországban még ma
is a képzőművészek „specialitása" a happening,
gyakorlatilag egyetlen színházi ember figyelmét
sem keltette fel, legalábbis alkotásra ösztönzően
nem. (Igaz, a festő Tadeusz Kantor Krakkóban kis
színházat alapított.)

Metodikai útkeresés

Erdély Miklós és Szentjóby Tamás happeningje
nem lépett fel a színházteremtés igényével.
Kísérletük mégis megérdemli a színházi alkotók
figyelmét, éppen a happening metodikai
útkeresése miatt.

Végezetül tehát felmerül a kérdés, hogy mit
értsünk ezen a módszertani kísérleten? „A hap-
pening számomra a tárgy birtokba vételének egy
fajtája, kísérlet, hogy a tárgyat in flagranti ragad-
jam meg" - írja Tadeusz Kantor, aki a happeninget
a „tárgyi bizonyítékokat" gyűjtő rendőrségi
nyomozáshoz hasonlítja, A modern művészt, aki
hiteles művészetet akar teremteni, nemegyszer
kétségbeejtően megszorítja a szavak, a ha-
gyományos művészi kifejezési eszközök deval-
válódása, ami következik a művészi eszközökkel
történt, az évszázadok során felhalmozódott tö-
méntelen visszaélés tudatosulásával. Ezért mond-
ja Malgorzata Semil a lengyel Dialog című fo-
lyóiratban a happening hivatásának, hogy meg-
szabadítsa a művészetet megmerevedett korlá-
taitól, hogy felszámolja a közönség passzivitását,
és bevonja a művészet teremtésébe, hogy a kul-
turális telítettség társadalmában is visszaadja a
művészetnek társadalmi és kritikai funkcióját.

Happening és társadalmi funkció? Nem is oly
vakmerő fogalomtársítás. Amerikában több
kifejezetten politikai elemeket tartalmazó happen-
inget is bemutattak, melyek a vietnami háború
ellen. léptek fel. Mint láttuk, Erdély Miklós és
Szentjóby Tamás happeningje is valamiképp, ha
sajátos keretek közt, erősen absztrahálva is,
korunk talán legforróbb kérdését igyekezett
megközelíteni: hisz végső fokon az atomhalál
rémével viaskodó ember „életérzéséből" indultak
ki. S bár vitatható, irracionális, szubjektív
alapállásból tették, ez mégsem ment fel bennünket
az alól, hogy - ennek ellenére is - odafigyeljünk a
happeningre.




