
„A tett művészete a dráma"

I.

ANTAL GÁBOR

Arénák és cirkuszok

„Tíz éve hirdetem minden írásomban, hogy a
polgári drámának vége. Utolsó nagyja Ibsen, aki
már klinikai képet ad a bomladozó társada-
lomról, s hősei betegek, öngyilkosok és agya-
lágyultak ... A tettek után következik a tett
művészete, a dráma. Újra arénák és cirkuszok
fogadják be a nézőket, és a dráma ismét oly
egyetemesen emberivé válik, mint a görög
aranykorban."

Kosztolányi Dezsőnek abból a cikkéből idéz-
tem, amely a Színházi Életben jelent meg, né-
hány nappal 1919. március 21-e után. Koszto-
lányi ebben az írásában különben „bonbonniére"-
nek, „aranydoboznak", „gyémántskatulyának",
„bársonykalitkának" csúfolja az „elfinomult régi
színházat", amely nem merte és nem tudta „az
emberiség ordító fájdalmát" kikiáltani.

E szerény jegyzetek közegében nem Koszto-
lányi - érdekes és értékes - színházelméleti
munkásságáról kívánok szólni. De nem is csak a
kuriózum kedvéért idéztem írását, amely idő-ben
megelőzte Balázs Bélának „új, mai mítoszokat
hirdető" népszínházakkal foglalkozó írásait és a
fiatal Mácza János elemzéseit, amelyek (anélkül,
hogy szerzőjük ismerte volna Majakovszkij,
Meyerhold és társaik különben szintén akkoriban
születő írásait) „a tér új mágiájáról" beszéltek, és
arról, hogy színpadnak és nézőtér-nek egybe kell
folynia. („Dobjátok ki a színészt az új
színházból.") Tudjuk, hogy Kosztolányi -

aki még a Tanácsköztársaság bukása előtt abba-
hagyta forradalmi lelkesedését - éppenséggel nem
az aktivizmus tájairól indult, mint Mácza vagy az
új színház témájával szintén foglalkozó Barta
Sándor. Tudjuk azt is, hogy amikor Balázs Béla
forradalmi emigrációba ment, ő a hírhedt Pardon
rovatot írta. De éppen ezért nagyon fontos, hogy e
„homo aestheticus" - aki sokat és szívesen
foglalkozott „gyémántskatulyákkal" és
„bársonykalitkákkal" is - ekkorát kiáltott a kiáltó
színház, a „cirkusz" érdekében.

Magára erőszakolt forradalmiság? Van az írásban
talán ilyesmi is. De ne feledjük, hogy akkor írta a
cikket, amikor még az új, forradalmi kormányzat
egyetlen korifeusa sem szólt arról, hogy milyennek
képzeli az új színházat. És ne feledjük, hogy egy
hosszú és mind nyomasztóbb háború alatt
(amelynek képeit, motívumfoszlányait könnyen ki
lehet mutatni az írás minden mondatában) a
szépség rajongója annyira meg-gyűlölte a polgári
színház másról beszélését, az utcán látott fizikai
szenvedés és a színpadokon látott „lelkizés"
ellentmondását, hogy már Ibsenre is haragudott.
Nem egészen őszintén - de nem is őszintétlenül -
azt kívánta, amit „bolseviki színháznak" nevezett: a
gazságot és butaságot közvetlenül leleplező
„cirkuszos" színházat. Kosztolányi Dezső igazi,
mélyen humanista tartásra csak élete utolsó
évtizedében tett szert, de élete és műve utolsó,
nagy korszakával együtt sem érte el irigyelt
kortársa, Ady váteszi forradalmiságát. Különösen
izgalmas hát, hogy egy különösen drámai
pillanatban milyen szenvedély gyulladt fel benne a
„gyémánt-skatulyák" és „bársonykalitkák" ellen.
Pöcegödrök bűzét érezte. És a „trágya", a „vérbaj".
a „lepra" (az ő szavai) ellen, úgy érezte, csak az
ezekről nyíltan és közvetlenül szóló színház
küzdhet. E küzdelem segítségével jutva el addig,
amelynél - úgy érezte - nem lehet kisebb cél: az
„egyetemesen emberi"-ig.

Egy színházi előadás - pontosabban, színpadi



produkció - az Irodalmi Színpadon látott és
hallott Viet-rock ösztönzött arra, hogy újra elő-
vegyem Kosztolányi régen olvasott cikkét. Nem
ismerem, sajnos, Megan Terry amerikai írónő
más műveit, és azt sem tudom eldönteni, hogy
„csak" a szöveget írta-e ő, vagy övé-e az egész
koncepció, amelyhez a tánc, a pantomim, a
beatzene szervesen hozzátartozik. Csak a be-
nyomásomról szólhatok, arról a mechanizmusról,
amit e „beatmusical", e politikai revü, e kis
mozgástere ellenére is „arénává" és „cirkusszá"
tágított sajátos produkció bennem elindított. Es e
belső folyamat során nemcsak Vietnamba
jutottam el, a dzsungelekbe, amelyeket hódítók
bombái gyújtottak (és gyújtanak) fel, és nemcsak
Amerikába, ahol mind több az olyan fiatalember,
aki nem akar eleget tenni a behívásnak és az
olyan anya, aki tüntet az ellen, hogy a hazától
sokezer kilométerre küldjék el fiát. Eljutottam az
ötven év előtti, a vörös tavasz lázában égő
Magyarországra is, amikoris egy a burzsoázia
bűneit éles fényben felmutató történelmi-politikai
szituáció az élet problémái elől ifjúkora óta
szívesen menekülő Kosztolányit is arra ihlette,
lázadjon fel a „bársonykalitkák" ellen, és tettektől
inspirált és tettekre inspiráló színházat köve-
teljen.

Már amikor az Arturo Uit láttam (magyarul is,
németül is) fészket rakott bennem a gondolat,
hogy vajon a különböző megjelölésű politikai
revük igazi keretjátéka nem a színpadon kívül
van-e, az utcákon, tereken látható drámai való-
ságban? A fasizmus uralomra jutása kellett hozzá,
hogy - például - az Arturo Ui a maga véresen
cirkuszi eszközeivel megszülessék. A fasizmus
uralomra jutása és fenyegetése. Konszolidáció
vagy legalábbis bizonyos távlat kell hozzá, hogy
a drámai történelem megjelenítéséből igazi
történelmi dráma legyen, olyan mű, amely -
horribile dictu - Ibsen örökségét is termékenyen
felhasználja. Izzóan drámai politikai
helyzetekben legjobban a „cirkusz" segítségével
lehet ha nem is elérni, legalább megcélozni azt az
„egyetemesen emberit", amelyről Kosztolányi
beszél.

Nem tudom, ismétlem, hogy az Irodalmi
Színpadon látott produkció egész koncepciója
Megan Terrynek köszönhető-e, és hogy mit tett
hozzá Simon Zsuzsa, a rendező. De az Ungvári
Tamás kitűnő fordításában hallott szövegből is
kiderül, hogy az írónő mennyire átérzi az ame-
rikai szituáció szinte már abszurd drámaiságát.
Ami Vietnamban történik, fölemelő is, tragikus
is. Fölemelő, hogy egy oly sokat szenvedett,

testileg oly rosszul táplált nép olyan hősiesen,
olyan „mániákusan" küzd a világ első imperialista
hatalma ellen hazája függetlenségéért. Tragikus,
hogy milyen áldozatok árán. Es vannak más
tragikus mozzanatok is, amelyekről - és az egész
vietnami témakörről - még nem írták meg (Peter
Weiss sem) a szintézis-drámát.

A Viet-rock azonban az amerikai drámai
szituáció illusztrációja, ha úgy tetszik,
„betétszáma". Akár Simon Zsuzsa és munkatársai
formálták úgy teljessé, ahogy láthattuk, akár
másképp volt teljes az off-off Broadway-n, ez a
mű abból a drámából fakad, hogy egy „fogyasztói
társadalom" fiai és leányai rádöbbennek arra,
hogy az erőszaknak a szerepe sokkal nagyobb az
ő nagyon civilizált és nagyon gazdag világukban,
mint azt ők elképzelték. Es hogy az erőszak
brutális megmutatkozása - és megmutatása - is
milyen kevés ahhoz, hogy a sok manipulált em-
ber, aki egyszerűen nem hisz már a saját szemé-
nek és fülének, elhiggye azt, amit lát és hall.

Olyan helyzet ez, amely a „homo aestheticuso-
kat" is - ha valóban érzékenyek - mélyen meg-
rázza. A Viet-rock nem Vietnam drámája, ezt,
ismétlem, nem írták, talán nem is írhatták még
meg - hanem egy ázsiai nép és saját fiai vérét is
fogyasztó „fogyasztói társadalom" cirkuszjátéka.
Vérző aréna, amelyet a Simon Zsuzsa által
megvalósított (vagy talán részben koncipiált)
produkció egy kisméretű pódiumon is meg tudott
mutatni.

Szükségünk volna egy olyan Vietnam-drámá-
ra, amely a vietnamiak harcának hősiességéről és
problémáiról is szól, amely összegezi azokat a
belső konfliktusainkká lett külső konfliktusokat,
amelyeknek Vietnam mintegy gyújtópontja. De
ez nem jelenti azt, hogy kevés közünk van csak
ahhoz az amerikai arénához, amit az Irodalmi
Színpadon láttunk. Úgy érzem, sok közünk van,
és hogy a sikert nem a kuriózum (politikai
agitáció elektromos gitár kíséretével) teremtette
meg, hanem az, hogy nem is lehetett másképpen,
mint sajátos, kuriózus, rendhagyó eszközökkel
„hozzászólni" egy bennünk - tudatosan vagy
kevésbé tudatosan - élő, rendhagyó problémához.
Az amerikai értelmiség konfliktusa - „gazdagok
vagyunk, állítólag szabadok vagyunk, és most
kezdjük észrevenni, hogy évek óta háborút
viselünk, és e háború elindítói egy szép napon azt
tehetnek mindannyiunkkal, amit akarnak" - nem a
mi problémánk. Mi a vietnami nép mellett állunk,
és egy imperialista hatalom törvénytelen és
igazságtalan háborújának elítéléséhez igazán nem
kell különösebb lelki kény-szer. Manipuláció
nélkül állunk azon az oldalon,



amelyen kormányzatunk. De mert a vietnami
néppel való szolidaritás mégiscsak „hivatalos"
szolidaritás - és mert vannak olyan összefüggések
is, amelyek teljes feltárulásához még időre van
szükség -, a szolidaritás szükségképpen egy kissé
megszürkült. Es ugyanakkor tudatunk mélyén
szégyelljük ezt az elszürkülést, ezt a történelmi
körülmények folytán aligha elkerülhető
elgépiesedést. Es az elszürkülés és a szégyenke-
zés kölcsönhatásaként - valljuk meg őszintén -
nem szívesen nézünk meg olyan dokumentum-
filmeket, amelyek megkínzott áldozatokat, se-
besült partizánokat mutatnak meg. A vietnami
nép harcát nem segítjük, segíthetjük közvetlenül,
pedig az ilyen képek arra ihletnének. De mert
tudjuk, hogy nem vehetünk részt benne közvet-
lenül - inkább elfordítjuk a fejünket.

A groteszk pantomimokkal oly sokat elmondó
Viet-rock manipulált embereket mutat nekünk, és
azt is, hogy ez ellen a manipuláció ellen fel lehet
lázadni. Miként Megan Terry és társai is. Mi
értelmünkkel belátjuk, hogy nem tehetünk többet
a vietnami népért, mint amit teszünk, ha nem
kívánjuk kockáztatni minden nép életét. Bizonyos
értelemben foglyok vagyunk hát, de az értelem, a
belátás foglyai. Megan Terry műve az
értelmetlenség fogsága ellen lázad és lázít. Ha az
amerikaiak kormányuk vietnami politikája ellen
küzdenek, akkor az értelmetlenség ellen, a béke
védelmében küzdenek. És ezt a mi nagyon furcsa
konfliktusunkat csak egy ilyen nagyon furcsa,
nagyon amerikai, nagyon „beates" produkció
tudja szólásra bírni.

A Viet-rock kevesebbet mond Vietnamról, mint
amit mi - talán ma már - mondani tudnánk. De ez
a művészileg nagyon közvetlen, cirkuszos
elemekkel élő produkció - paradox módon -
közvetve ahhoz segít bennünket, hogy minél
gazdagabban beszéljenek azok, akik majd (esetleg
Magyarországon) megírják a Shakespeare-t,
Ibsent és Megan Terryt is örökségük-nek valló,
felemelő és megtisztító Vietnam-drámákat.

II.

MIKÓ KRISZTINA

Viet-rock

Különös színpadi játék Megan Terry Viet-rock
című műve. Ebben a haditudósításszerű
jelenetsorban a békére senki nem utal, e szót senki
ki nem ejti, mégis láthatatlan főszereplővé válik.

Néztem az Irodalmi Színpad közönségét, néz-
tem a nézőteret. A közönség soraiban voltak
túlélők, a második világháborút túlélők és fiata-
lok, húszévesek, az én nemzedékem. Reagálásaik,
a felháborodás és a fájdalom kifejeződése
arcukon, tekintetükben különböző volt. Mintha a
túlélők vonásai fájdalmasabbak lettek volna, a
háborús élményanyag gondterheltebbé tette őket.
A fiatalok vonásain inkább felháborodás látszott.
Számukra - nekem is - történelemmé lett az, amit
a túlélők végigszenvedtek. Ez a bár-mennyire is
részvétet keltő, de hálátlan, mert sokat idézett - és
méltán idézett - téma elkoptatott lehet. És akkor
bemutatnak egy különös-furcsa,
meghatározhatatlan műfajú játékot, amely minden
szótagjával, minden dallamával ez ellen a
számunkra ismeretlen valami ellen a szó és a zene
gyógyító, kijózanító erejével igyekszik hatni.
Fiatalban és idősebben ugyanazt a következtetést
szűri le a játék: ha olyan őrültek vagyunk, hogy
lehetővé tesszük a háborús pokol elszabadulását:
az a legutolsó háború lesz.

S milyen érzést érlel a produkció alkotóinak
tiltakozása a közönségben ? Az Irodalmi Színpad
parányi színpadán megjelenik tizenkét színész,
vállalkozva arra, hogy a komplex színjátszás min-
den eszközével, nem főszereplőként, hanem egy
emberként tiltakozzék. S a hatás elgondolkoztató.
A színházba beülő néző nem tudja, milyen
élményben lesz része, s hamarosan - ha akarja, ha
nem, ez már a darab magával ragadó, sokkoló
hatásának eredménye, hiszen belevonja a közön-
séget az elszabadult pokolba - részese lesz egy
olyan produkciónak, mely minden megnyilvánu-
lásával eszmei társává emeli a nézősereget. A nem
mindig összefüggő, mégis, az egymásra építettség
hatását keltő jelenetsor, ez a tragikus revü és a
jelenetekkel mesterien összehangolt zene-számok
és tánckoreográfiák óramű-pontosságú,


