
világszínház
Eleinte vizuális eszközöket is felsora-

koztatott. Díszlet- és rekvizitötletei is
mindig valamiféle szatirikus értelem
szemléletessé tételét szolgálták. Ma már
bízik a puszta szóban. Nézeteltérítés című,
harmadik önálló estjén egy kép-ernyőforma
drótváz a partnere, s e sokatmondó vázon
ki-be bujkál - akár-csak a műfaji
korlátokon.

Nem fennhangon, de tisztán-hallhatóan
tegezi a közönségét, pedig az első
fellépésekor elsőéves főiskolások ma már
iskolásgyerekek szülei, s lassan ő maga is a
negyvenhez közeledik.

Nehéz lenne összefoglalóan meghatá-
rozni: mi hát a „humoralista", aminek
önmagát titulálja - s hogy valóban ezt a
maga kiagyalta fogalmat teljesíti-e ki.
Könnyebben felsorolható, hogy a műítészi
jelzőpatronok melyike nem jellemzi. Nem
intellektuális, nem abszurd, nem sokkoló,
nem groteszk. De nem is derűsen kedélyes,
és nem csak a sokat hangoztatott
„kisembert" testesíti meg.

Gondterhelt humor, szokatlan jelző-
rendszer - rezdületlen arccal intonált
faviccek: egy pulóveres ember beszél a
kopár színpadon; valaki, aki nem más,
mint akikhez és akikért beszél.

„Tábla került az egyetem kapujára. Ez
volt ráírva: A kórbonctan élet miatt
szünetel."

Kissé pongyola fogalmazásban, oly-kor
még mindig fölöslegesen kántáló hangján
még az ilyesmi sem hangzik hihetetlenül.
Mert a homogén, gépies szövegözönben
emberi csengést ad szavának a gyermeki
hit.

Zelk Zoltán azt írta róla, hogy ha rajta
múlna, színházat adna neki. Sándor
György első szerzői estjének címe Én egy
analfabéta vagyok, a másodiké
Bokszkesztyű és rózsaszál, a legutóbbi a
Nézeteltérítés. Mindhárom műsorával járja
az országot. Az elsővel az ötszázadik
előadás körül tart.

Vagyis van színháza, ha fáradságosan éri
is el, hogy ez a saját színház „összejöjjön":
négy csücske az ország déli, északi,
nyugati, keleti csücskével azonos.

Van-e kőszínház ekkora?

MOLNÁR GÁL PÉTER

Utóirat a Viktória
királynőhöz

Gyanakodhattunk volna már akkor, amikor
a Svédországban élő német őrültekházának
ábrázolta a világot, jeges vízzel lelocsolt
kényszerzubbonyosoknak a szabadságról
álmodókat. Gyanakodhattunk volna,
amikor mindettől nem is olyan távolesően
cirkusznak érezték sokan a színháziak
közül az „e világi üzletet". Parányi
előrelátással ki-találhattuk volna, hogy ez
következik. A pszichodráma. A
gyógyszínház. A terapikus előadásmód. Ha
beteg a világ

gyógykezelésre szorul. És mi másféle
gyógymódot tudhatnának a színházi em-
berek a világ bajára, mint magát a
színházast?!

Kényszerű, de kerek a kör. Beteg a
színház, mivel beteg a társadalom. Beteg a
társadalom. nosza, gyógyítsuk meg baját!
Mivel gyógyítsuk? Színházzal. A beteg
színházzal? Természetesen nem. A
gyógyító színházzal gyógyítsuk. A kétféle
betegség egybeesését (hogy nem a
színháztól beteg a társadalom, ha-nem
fordítva), azt persze sokan sejtik és
igyekeznek is ebben az irányban hatni.

Mégis, a világszínházi évadok közt
szemlézve, észlelni kell a megszelídült
színházakat. Nem csak azok szelídültek
neki, amelyek kúráló előadásokat kínálnak
előadóknak és nézőknek, amelyek a
szelídség lefegyverzettségét eme-lik
fegyverül maguk és a világ közé, hanem
azok is, amelyek eddig haragos lázongással
türelmetlenkedtek: és megkísérelték a
forradalom, de legalább a lázadás
viszketegségét elhinteni azok között a
nézők között, akik amúgy is hajlottak a
színpadokról hirdetett igék
megszívlelésére.

A borzas színházak kifésülték hajukból a
kócot, és kacéran illemkedni kezdenek a
kifizetőhelyeken. Miként a cél-szerű
farmertoprongyok - baloldallal kokettáló -
értelmiségi körökben bársonyváltozatokban
jelentek meg, vagy előrerongyoltsággal
árultatnak boltokban: úgy az értéktagadó,
lázadóan szembeszegülő színházak is
átvonultak a kereskedelmi köztudatba. A
földalatti-filmesék megbotránkoztató
hatásai bemasíroztak a kereskedelmi
moziszóra-

koztatásba. A pszihedelikus festészetből
reklámgrafika lett, ruhaüzletek kirakatait és
portáljait ékíti. Az üzletszín-házak
hálózatain kívülrekedő ricsajrendezők
fogásai belolvadtak a színházi
profittermelésű mutatványosüzemekbe.
Amikor Tom O'Horgan rendezésével - a
Hairrel - az izgága színházak hulláma
elérte legmagasabb szintjét és nemzetközi
sikerét, egyben megkezdődött a mozgalom
hanyatlása is: prüszköltető színi
találmányaikat, forrongó hatásaikat
fölszippantotta a színház. üzletmenet. A
botránycsinálás szabadalmaztatott. A
színházi izgatás szelíd közhasznúsággal
terjed most már. (Mifelénk is
megismétlődött a helyzet, még ,mielőtt
igazából kivirágozhatott volna. A leg-
hagyományosabb színházak egyike, a
Vígszínház, utánavetette magát a nézők
fiatalabb korosztályainak, és pop-zenével
körítve színháznak álcázott beat-koncertet
kínált a színházi föllendülésnek.)

A folyamatnak ez a beteljesedése egy-
ben megszűnését is jelentette.

Ami tagadás volt - igenléssé változott át.
Jóllehet: húzódozón és kétségekkel
terhesen, de mégiscsak helyeselte mind-
azt, ami ellen addig berzenkedett.

A Love Story utáni színház

Ez a Love Story mérföldköve utáni
színházi szakasz. 1968 után következett be
mindez, amikor sokan csalódtak a
társadalmi tettben, sikertelenségükben
elfordultak az erőszakosságtól, és sze-
lídebb eszközök után sóvárogtak.

Fegyver helyett virágot tartottak maguk
elé.

Harag helyett szeretetet prédikáltak.
A társadalmi szenny eltakarítása helyett a

nagyvárosi szemét elpucolását tűzték célul
maguk elé. A légkör meg-javítása helyett a
levegő megtisztítása lett a cél.

A társadalom átalakítása helyett ön-maga
átalakítására fordult a többség figyelme.
Teremtsük meg a harmonikus világ helyett
belső harmóniáinkat!

A gerillaszínházak helyett gorilla-
színházak születtek, ahol gorillákat
Drakulákat, Tarzanokat, a szubkultúrák. a
mozimítoszok szörnyeit gunyoros
játékszerként szerepeltették.

Az utcaszínházak helyett a fuldokló
barokk dús díszítményei szorították k a
színpadokról a gondolatot, hogy az
érzékszervekre ható, tömjénfüsttel, gé-
pezetekkel, csalafinta csudákkal
fölékszerezett színpad a bizonytalannak áb-



rázolt, képlékeny valóságot mutassa, hogy
a nehézkedési erő és a társadalmi
törvények gravitációjától megszabadított
színház gyönyörködtessen, kárpótlásul a
szürke és sikertelen életért.

A dokumentumdráma helyén az áldo-
kumentumdráma tenyészett.

Helyet szorított magának mindenféle
miszticizmus. Az előadások kezdtek
szertartásokra hasonlítani. Megjelent a
keresztény misztika. A zen-buddhizmus
misztikája és köldökszemlélő bölcselete, a
változtasd meg önmagad filozófiája,
amely összekarol a törődj bele és
alkalmazkodj a körülményekhez hall-
gatólagos felszólításával. Sintoista elő-
adások, Taót kereső színházak, beavatási
színházak szaporodtak el. És nem-csak
külföldön, idehaza is lehet példákat találni
akár a távol-keleti színházak távol-keleti
bölcseleteket és vallási tartalmakat
hordozó formáira vagy a keresztény
misztikával kacérkodó elő-adásokra.

Még Bob Wilson színháza - amelyik
igazából függetlennek és kortalannak
tünteti föl magát - sem mentes a zen-
buddhizmus önmagában elmélyedő
szemlélődésétől. A valóság helyett hir-
telen fontos teret nyertek az álmok. Ví-
ziók és látomások burjánzottak el a szín-
padon. Szorongásos álmok gyöngyöztek a
színpadokon, Freud fontos személyiséggé
lett ismét, és a mélylélektani iskolák
álombúvárkodásai - néhol némi szocio-
halandzsával elegyítetten - keresett
színházi árucikké váltak.

Miután a megfogható világ megfog-
hatatlanná zavarosodott - s megfogha-
tatlanban kerestek kapaszkodót a szín-
házak. Nem változtathatod meg a
társadalmat? Változtasd meg önmagad !
Nem engedik meg, hogy beleszólj for-
málólag a társadalom működésének me-
netébe? Fordulj önmagad felé, abba nem
lehet beleszólása senkinek!

Mindezek ellenére az 1968 után ki-
alakuló, elmélkedő és befelé forduló
színházi formák sokban hasonlítottak a
korábbi, forrongó szakasz színházaira.
Tagadták a hagyományos, történelmileg
kialakult színházi épületeket,
színpadszerkezeteket: minden alkalmat
meg-ragadtak ezek ironizálására,
kérdésessé tételére : áthágták a rivalda
vonalát, átmerészkedtek a nézőtérre, a
páholyokba, a nézőtéri székek karfáira, a
nézők sorai közé; rugózó gumiasztalokkal,
kötélhágcsókkal, hálórendszerekkel,
trapézokkal tették bizonytalanná a
szilárdnak látszó színházi szerkezetet;
ködöt fúj

tak gázfejlesztő szerkezetekkel a játék-
térbe, hogy elmossák a tárgyak és a tér
természetes körvonalait; újfajta színpa-
dokat hoztak létre: Wilson a Viktória
királynőben például magát a színpadi
deszkákat tagadja meg: homokkal szór-ja
föl a terepet, hogy abban a puha közegben
mozgassa táncosszínészeit, és egy
könnyedén eldobott égő szivar meghök-
kentő módon izzon még és füstölögjön a
nem gyulladó talajon; Victor Garcia
gumiasztala a nehézkedési erőt iktatja ki
a színházból, hogy színészei álom-szerű
lebegéssel ússzanak a térben; Andrzej
Wajda Eizensteinnek a kabukira
támaszkodó próbálkozását frissíti föl, és
ökölvívóringnek ábrázolja a színházat;
ismét divatba jönnek a gumiszőnyegek,
futószalagok, amelyek mind kérdésessé
teszik az olasz színházszerkezet merev
állandóságát, egy végérvényesnek
mutatkozó társadalom hierarch ikus
eredményét; Patrice Chéreau özönvízzel
árasztja el a színpadot Marlowe da-
rabjának párizsi előadásán; a nézőtérre]
párhuzamosan állított tükrök teszik bi-
zonytalanná a teret, ami legalább addig
bizonyosságot jelentett; még Ljubimov is
fölcseréli a tárgyak és az ember kap-
csolatát a Hamletben, cselekvővé teszi a
tárgyat és tárgyszerűen szenvedővé az
embert.

Hasonlít a kétféle színház arctalansága
is. Nincs hős, kiemelkedő, központi
személyiség, akiben összesűrűsödnek a
közösség érzései, gondolatai, nagy kér-
dései - arctalan massza kavarog a szín-
padokon, a névtelen tömeg válik
főszereplőjévé ezeknek a színházaknak.
Igaz, a színházi forrongások többnyire az
amatőrök közül érkeznek, a szervezett
színházi életen kívülről dörömbölő fia-
talok termelik ki a maguknak megfelelő
kifejezési formákat. Így némileg érthető,
technikai kényszerűség az arctalanság, az
egyénítettség nélküli színpadi tömeg.
Tömeget tudnak ábrázolni : jellemet nem.
De mintha nem is érdekelné őket a jellem,
mintha nem hinnének benne,
fölcserélhetőnek tartanák. És ez nem
Brecht okos kétkedése, aki olyannak
tartja a jellemet, mint a kesztyűt: a
használatban elkopónak. Vagyis
társadalmi terméknek. Nem, ezek a borzas
és megfésült színházak nem hisznek a
jellemekben, csak az őstípusokban, a
mindenkor érvényes, minden korban és
társadalomban jelenlevő mítoszokban és
archetípusokban.

Hasonlóság mutatkozik irodalomel-
lenességükben is. Túl a színházművészet

önfelszabadító harcain, a színház auto-
nómiájára törekvésen: mint zavaró és
kiküszöbölendő kalodát tekintik a drámát.
Igy kerülnek a figyelem előterébe másod-
harmad-negyedvonalú drámák.
Klasszikusok méltán elfeledett drámái.
Klasszikusoknak a kor dramaturgiai
Prokrusztész-ágyába bele nem férő drá-
mái. Ezek színrevitelének nincsen kano-
nizált szabálya. Képlékenyen kínálkoznak
kéz alá. Könnyedén hozzátörhetőek
divatos kifejeznivalókhoz.

Zavar a nyelvi megkötöttség is. Nem-
csak azért, mert létrejön a nemzetközi
színháznak, a fesztiválszínháznak bár-hol
felállítható, bármelyik városban fel-üthető
változata a maga általános szépségével és
általános mondanivalójával. De azért is,
mert a nyelv - mint társa-dalmi produktum
- megnehezíti a belső én föltárását, a néző
lelkéhez való közelebb kerülést. Wilson a
fonetikai gyakorlatokat növeszti
kommunikációs esz-közzé. Brook elveti az
érthető nyelvet: latinul, perzsául, ógörögül
betanult drámákkal kísérletezik, vagy
afrikai falvakba veszi be magát kísérleti
csoportjával, hogy közvetítő nyelv nélkül,
csupán a hangzók és a dalok, a ritmus és a
zene, az emberi test és a koncentráció sűrű
kapcsolatát alakíthassa ki. Lassan fájlalni
kezdi mindenki a misék nemzeti nyelven
megszólaló népszerűséghajhász változását,
és visszasírja - szín-házban is - azt a
szertartásos állapotot, amikor fogalmilag
nem értette a közönség azt, amiről szó
volt, de az idegen szavak varázslattal
szolgáltak, sejtelmesen sokértelműek
voltak talányosságukban és mélyebb,
megmagyarázhatatlan közösségi
kapcsolatot teremtettek hívők és
áldozatbemutatók, nézők és játszók között.

Az azonosságok ellenére merőben más
színházzal van dolgunk, mint korábban. A
kísérletezés korszaka lezárult. Az új
„bolond évek" színházának vége. Tovább
már bonthatatlanok az eszközök.
Megkezdődhet, megkezdődött, meg kell
kezdődnie a számba vett eszközök
újraösszeriakásának, az új színházmű-
vészetnek.

Néhány példa következik alább arra,
hogy más és más eszközökkel, miként
lehetséges ez.

Marowitz Shakespeare-je

Charles Marowitz Shakespeare-föltran-
csírozása a Shrew. Vagyis Makrancos
asszony. Ez az eredeti címnek (The Ta-
ming of the Shrew) csupán a fele. A



megzabolázás kimarad a címből, jóllehet az
előadásnak ez legfontosabb vonása. A
londoni Open Space pinceszín-ház
előadásában a Shakespeare-darabnak
csupán hat szereplője van: Bianca, Kata,
Battista, Hortenzio, Petruchio és Grumio.
Kata (Thelma Holt) nem visítozó
makrancos. Zárt, szenvtelen, hideg és
fegyelmezett lény, aki száraz, szüfrazsett-
magatartásával hallgatólagosan tiltakozik a
polgári házasság komédiája ellen. Bianca
(Carolyn Courage) és Hortenzio (Brian
Gwaspari) mai ruhába öltöztetett,
fölszabadult, modern fiatalok, akik
mindvégig - majdnem mindvégig -
rokonszenvesebbek a középkori ruhában
tartott Katánál.

Marowitz és Nikolas Simmonds ren-
dezésében a díszlet egy nyitott
szárnyasajtó a fekete háttérfüggöny előtt,
és a patkó alakban elhelyezett lócákon a
játékteret körbefogó nézők képe. A
szárnyas kapu nem nyílik és nem csukódik.
Csupán az előadás egyetlen pontján:
amikor létrejön Kata és Petruchio rég
áhított esküvője. Elsötétedik a játéktér
(ilyen sötétedés darabolja fejezetekre a
darab egyes jeleneteit is) és két sötét köze
ékelve - önálló mutatvány-ként -
becsapódik a kapu. Robin Don díszletének
ez az egyetlen mozdulása jelképpel_
töltődik föl, és erős hatásúvá válik éppen
szűkszavúságában. Úgy érezzük, mintha
Katára végképp rázáródna a polgári
házasság börtöne. Még egyetlen szcenikai
játéka van az elő-adásnak: magasan, a
fekete körfüggöny fölött megjelenik az
utolsó képben Petruchio egy semleges
pulpitus mögött. Innen, ebből a
prédikálópáholyból hallgatja Felesége
kényszeredetten bűnbánó szavait, mint egy
apajogú társadalom férfiistene.

A díszlet tehát nem hogy nem telep-szik
rá a színészekre, hanem a legcsekélyebbre
zsugorodik össze. Így a színészi tekintet és
magatartás válik az elő-adás legfőbb
látványosságává. Charles Marowitz Peter
Brook hajdani munkatársa - meglehetősen
fontos láncszemet képvisel a jelenkori
színházművészetben. Nem tehetségének
ereje okán (erről egyetlen előadása alapján
nem is lehetne dönteni), nem is világszerte
ismert neve, hanem az előadásában
megtestesített út miatt, Charles Marowitz -
az RSC korábbi kegyetlen színházi
kísérleteinek vezetője - a színházi
avantgarde utolsó évtizedének tapasz-
talatait fölhasználja előadásában, de az új
formai vívmányokat visszaszármaz-

Itatja a realista színháznak. Ha
Shakespeare-jét összevetjük a
Huszonötödik (Színház M-A-D-Á-C-H-
ával, bármenynyire úgy érződik is első
látásra, hogy az amerikai angol rendező
elbánt Shakespeare-rel: mégis
hagyományosabb vagy realistább előadása
a hasonló elvű magyar eliaadással
egybevetve. Marowitz I túll_épctt a
kísérletezés szükséges fázisán, a mindent
szétzilálás állapota után 'meg-I kúsérli.
összerakni. a ,külső és belső va.lóságot.

Az Open Space legfontosabb kifejezési
eszköze a színész. Annak alkata, '
összpontosítása, belső ereje, személyisége,
hangja, lélektani és fizikai változásai. De
szemben például Wilsonnal, aki beéri a
gátlásoktól megszabadított személyiség
terapikus kibontásával: itt valaminek az
érdekében szerveződik minden. A

makrancos högy szerepeit sem azért vonta
össze Marowitz és Simmonds, mert úgy
érdekesebb, mert meg-botránkoztatóbb egy
Shakespeare-hivő közönség szemében,
hanem, mert az összevont szerepek
egyetlen társadalom I megszemélyesítésére,
.annak törekvésére ' adnak lehetőséget. A
szerepösszevonások tehát nem ötletesek,
nem tréfásak és még csak. nem is a szűk
személyzetű színház szegényes
szükségszerűségéből. fakadnak, hanem a
mondanivaló érdeké-ben süríttettek össze.

Katával szemben a férfitársadalom
csellel, erőszakkal, hájjal és vonzerővel,
kínzással és megfélemlítéssel egyetlen célra
törekszik, ennek a célnak érdekében
valósággal megnyúzza, kiforgatja
önmagából, kilúgozza. egyéniségét,
összetöri, és fölismerhetetlenné teszi.
Olyanná akarják tenni Katát, amilyen a
többi asszony. Olyanná akarják nyo-
morítani, amilyen a többi ember. Nem
tűrik, hogy különbözzék. Nem tűrik, hogy
másmilyen legyen, hogy önálló akarata és
egyénisége legyen. Csak akkor érnek véget
Kata kínja és kínzásai, amikor
kényszeredetten deklarálja asszonyi
kötelességeit, és beletörik a
megváltoztathatatlanba, ami ebben az
előadásban annyira ingerlő módon egyálta-
lán nem látszik megváltoztáthatatlannak.
De szakítva A makrancos hölgy-fölfogások
hagyományával, nem a férfi-nő kérdés örök
párharcáról. beszél az elő-adás, hanem a
férfi és nő helyzetének társadalmi
meghatározottságáról.

Chéreau Tollerje
Egy másik előadás. A türingiai Tankred
Dorst dokumentumdrámája, a Tol-

ler részint az expresszionizmus híres
szerzőjének (magyarul most megjelent)
emlékirataiból, részint más írásos doku-
mentumokból táplálkozik, hogy betű-hív
párbeszédekkel elevenítse meg az 1918-as
müncheni forradalom és Tanács-
köztársaság történetét.

A hat éve írott színdarabot Stuttgartban
mutatták: be Peter Palitzsch, a jeles
Brecht-tanítvány rendezésében. Ugyan-
abban. az évben a szerző Peter Zadekkel
társrendezésben megfilmesíti Vörös terror
címmel. Játszották a darabot Hollandiában
(1969), Norvégiában (1970), de valódi
sikerútja Milánóban kezdődött 1970-ben,
amikor a Piccolo Teatróban Patrice
Chéreau első ízben megrendezte. 1973-ban
azután a T. N. P.-hálózathoz hozzácsatolt
villeurbanne-i szín-házban ismét színre
viszi, és ennek a változatnak utolsó
előadását játszották Párizsban, az
Odeonban, 1 9 7 4 . május t 8-án. (Egy nappal
az utolsó elnökválasztási forduló előtt a
színházat zsúfolásig töltik: meg a nézők,
többségben fiatalok.) Mintha a müncheni
tavaszon átsütne 1968 tavasza. A közönség
is ágy nézi a „jelenetek egy német forrada-
lomból" alcímű előadást, mint saját hat
évvel korábbi forradalmi lehetőségét. A
színházi ügy politikai pikantériájához
hozzátartozik, hogy Chéreau rendezésében
a T. N. P. produkciója az Odeonban megy.
Abban a színházban, amelyik Barrault-é
volt, és éppen a hat évvel előbbi tavasz
után veszítette el, amikor - mert a színház
volt a diákfő-hadiszállás -- a lázadásért
csakis őt büntette meg a francia
kormányzat, és elmozdította helyéről.

A sematikusnak is mondható dráma
képszeletekben ábrázolja a forradalom
krónikáját. Bővelkedik hosszadalmas
tanácskozásokban. Mindez Chéreau és
társulata kezében csodálatos élettel telik
meg. Az előadás tele van majdnem
filmszerűen hiteles életteli szépséggel:
amikor a sötét kaszárnyaudvaron sorra
kigyulladnak az ablakok, amikor a
Tanácsköztársaság vezetői tárgyalnak,
vitáznak kopogó távírógépek és nyikorgó
sokszorosítógép mellett: úgy érezzük,
mintha magunk is ott volnánk az
eseményekben. Nem maradunk hűvösen
szemlélődő nézők, önkéntelenül is
belemerülünk az előadás eseményeinek
sodrába. Ez az érzésünk akkor fokozódik
föl különösen, amikor a levert forradalom
résztvevőinek kivégzésére kerül sor. Egy
fehérgárdista tiszt - a korábban
munkanélküli fickókent, vásott



humorú utcakölyökként megismert és
megszeretett Franz - szinte hallhatatlanul
halkan, mégis érthetően olvassa föl a
kivégzendő neveket és személyi adatokat.
A megnevezett elítélt föláll a földről.
Odalép a háttérben húzódó téglafalhoz, és
két sisakos katona lelövi. Halljuk a földre
koppanó töltényhüvelyeket. Új golyót
töltenek a puskába, csattan a závár, és új
áldozat bukik le a földre. Kínos
pontossággal megkoreografált, hitelesen
kínlódó mozdulattal. Kilencszer ismétlődik
ez a gyilkos szertartás. Kilenc embert
végeznek ki a szemünk láttára. Mindez
szokatlanul hosszú színpadi időt vesz
igénybe. Ekkora merészséget még sohasem
kockáztatott meg rendező - hacsak nem
gondolunk Robert Wilsonnak a végtelen-
ségig kitartott pillanataira. Itt nem a
kegyetlenség színházának élvezettel turkáló
iszonyatában van részünk, és a ki-tartott
pillanat sem merőben esztétikai értékű.
Mozgósító erejű művészi meg-formálás ez:
éppen attól hat olyan erővel, mert kínos
részletességgel és el-nyújtott tartamban
ismétlődik szemünk láttára a levert
forradalom megtorlása. Megszégyenülünk,
mi nézők, hogy tét-len és tehetetlen

szemtanúként végig kell néznünk a
gyilkosságokat. Visszamenőleg is
értékesebbé és tragikusabbá emeli a
vívódó-vitatkozó, más és más módszerekkel
próbálkozó, széthúzó és aggályos
értelmiségi forradalmárok tragédiáját ez a
majdnem néma, hideg és hideg
tárgyilagossággal ábrázolt kivégzéssorozat.

Chéreau tárgyilagossága azonban nem
szenvtelenség. Amikor Lenin üdvözlő
levelét olvassa föl a proletárhatalom
kommunista vezetője, Leviné - akit a
színen látható színészek legsúlyosabb
tehetsége, Michel Auclair játszik -, olyan
leejtett ,mondatvégű, meghatott hangon
mondja ki a tiszteletben álló nevet, hogy
fölidézi, mennyiszer is hallottuk ezt a
dallamot magyar színpadokról, akár a
Viharos alkonyatra, akár Az élet hídjára
gondolunk.

Chéreau kibontja a jelenetek élet-
tartalmát. Nem elégszik meg a leírt
mondatokkal, hanem életet teremt köréjük,
szervesen működő, valóságos, szín-padi
életet. Megkeresi a helyzetek és mondatok
színpadi igazságát. A tömeg-jelenetek
fondorlatossága, a mozgások kidolgozott
véglegessége, a szórt fények és rejtett
fényforrások, a naturális fény-források
(egy-egy lámpa, hajnali derengés, a ház
ablakaiból kibukó szobafény),

a sötétnek és szikrázóan világosnak vál-
togatása színházi élményt ad. A francia
színházművészet hírhedt volt arról, hogy
nem sokat ad a látványra és a világításra. A
színházi forradalmi hullámok
lecsillapodtával úgy látszik, mindez a
múlté - persze igazi művészek, nem pedig a
körúti színházak mesteremberei esetében.
Mindjárt a Toller előadásának legelején
van egy világítási betét, ahol valamennyi
szereplő éles fényű elemlámpával kereng -
megannyi forradalmi Diogenész kutatná a
forradalom meg-felelő emberét, Tollert, az
elnyomás sötétjében. Kínosan nehéz munka
lefordítani Chéreau gazdag színpadi meta-
foráit, szimbólumait, allegóriáit, amelyek
mindig a drámai helyzetbe és jellembe
beépülten jelennek meg a szín-padon, nem
pedig önálló közlendőként, a
színdarabpéldány papírszegélyéhez csatolt
gemkapcsos rendezői üzenetként. Például
egy proletár szolgáló gazdáinak
fejlődésben visszamaradt gyermekét éle-te
kockáztatásával őrzi. A törpe azonban
kiszabadul az őrzésből, vidám vö-
röskatonák fölültetik egy zongora tetejére,
vödröt húznak a nyakára, és kövekkel
dobálják a tágas színpadi térben. A törpe
idegrohamot kap. Reszket. Nyáladzik.
Fröcsköl. Fenyegető gonoszsággal rázza
egész testét, és zsarnoki türelmetlenséggel
kapdos harapó mozdulatokkal a
fiatalasszony mellei felé. Egy matrózruhás,
húsos fenekű, középkorú törpe alakjában
hitelesen és megrendítően - kikerülve a
paródiát is, publicisztikai naturalizmust is -
egy osztály eltorzultsága jelenik meg
művészi módon.

Az előadás legelején a teljes mélységéig
kitárt színpadtér mélyén, párhuzamosan a
rivaldavonallal, hatalmas, vakolatlan
téglafalú munkásbérház zárja le a
színpadot. Ablaksorok: hol kihunyó. hol
idegesen kigyulladó fényekkel. Néhány
utcai villanykörte ég a háttérben. Mindezt
hajnali derengésben látjuk, ködön át, amit
tömjénből fújtak a játéktérbe. Az előtérben
Walter és Franz, a két munkanélküli fiatal
klaszszikus szoborformába komponált
alakja.

A második kép anarchista próféták, írók,
szocialisták, reformerek, forradalmárok
tanácskozását mutatja. Bútorhuzattal
leborított ülőalkalmatosságok, író-gép. A
színpadtér közepén fal szűkíti le a korábbi
tágasságot. Amint megszokja a szem a
félhomályt, észrevehető: az ideges térhatás,
az emberi csoportozatok nyugtalanító
rendezetlensé

ge onnan ered, hogy egy tükörfal vágja
félbe a színpadot. A zsinórpadlásig föl-
nyújtózó tükörfal közepén ajtószerű fülke:
ez a középső járás. A tükröt lezáró
márványoszlopokat mindkét oldalon egy-
egy szárnyas angyal bombasztikusan
akadémikus szentfigurájának hatalmas
tömege díszíti.

Richard Peduzzinak ezt a két díszletét
látjuk az előadás során váltakozni. A
munkáskaszárnya és a tárgyalóterem több
helyszín is tud lenni. Hangulatában
mindkettő erős változékonyságú, de
kifejezi az alapgondolatot: az érdes, fakult,
szegényes világ és a simára csiszolt,
előkelőbb világ szembesülését egymással.

Szupernaturalista díszletek. Egyszerre
hasonlítanak egy Berliner Ensemble-
előadásra (Karge-Langhoff: Kenyérbolt-
jára) és Planchon stílusára. (Távolról

bevillan Tovsztonogov rendezése, A har-
madik őrszem. ugyanerről a korról, a
forradalmár Bauman alakjáról szóló le-
ningrádi előadás.) A naturalista színezet
azonban egyetlen percig sem húzza le a
földre a rendezés költőiségét, mert Chéreau
érzékeny egyensúlyban tartja a valóságosat
és a játékosat.

A szembeállított tükörfal mindvégig
hangsúlyozza - ha erős fényt kapnak a
szereplők - a színpad színpadjellegét.
Látható a közönség is, az Odeon arany-
cifrázata, emeleteinek visszaverődő képe
ismétli dekorációként is a terem képét, de
egyben szembesítő figyelmeztetés is:
magatokkal ültök szemközt!

A másik díszletben, a zárt, német ka-
szárnyaudvarban időről időre megjelenik
egy komédiáskordé, hogy (színház a
színházban) eljátsszák rajta groteszk ma-
gyarázatokkal (az 1968-as utcaszínházzal is
összerímelve) a forradalmi eseményeket.
Vagy begördül egy hatalmas, század eleji
gépkocsi, szikrázóan kivilágított utastérrel;
tetejére kászálódva Mühlsam, a politikai
kabaré anarchista poétája nyugtalanító
politikai dalait énekli el. És hogy a
színháziasítás (teatratizálás) folyamatos
legyen: az első képtől kezdődően csúnyán
nyekergő utcai zenekar édeskésen muzsikál
zongorán, hegedűn és éneklő fűrészen. A
Carmen gyermekkórusának dallamára az
első képbe utcai maszkák tódulnak be,
Ebert és Noske hatalmas bábfejeit hordva
vagy cilinderesen trappoló tömegként a
polgárságot gúnyolva. Amikor pedig az
Internacionálét éneklik, nem szépen, hanem
a drámai igazságnak megfelelően adják elő.
(A nézőtér együtt énekel a



színpaddal ... hatalmas taps ... játszókat és
nézőket erős összetartozás köt össze . . .
talán ez marad az előadásról a legszebb
élmény ...)

Csupa ravasz formaérzékenység a ren-
dezés. Kiművelt, éles elegancia. S hiába ez
a produkció „temetése": ugyanolyan
harcos, ütőképes, mint lehetett kezdetben.

Patrice Chéreau nemcsak rendezte a
Tollert: játssza is a címszerepet. A mű-
sorfüzet szokatlan kiírást tartalmaz:
„Patrice Chéreau-t Toller szerepében
Daniel Emilfork irányította" (játssza
Mühlsam szerepét). Vagyis: a rendezőt is
rendezték, ellenőrizték és kiigazították a
hősszerepben, hogy szervesen il-
leszkedhessen bele az előadás egészébe.

Chéreau és Michel Auclair mellett egy
fiatal színész az előadás legerősebb te-
hetsége: Hugues Quester. ő játssza Franzot,
a munkanélküliből forradalmárrá, majd
fehérgárdistává váló proletárfiút. Csupa
nyughatatlan mozgékonyság, játékos erő,
magába fojthatatlan rendetlenség,
fegyelmet nem ismerő szertelenség.
Verekedik, tréfákat űz. Pillanatra sem
marad nyugton. Ha zene szól: barátjába
karol, és lenge táncléptekkel szeli át az
udvart. Élcei olykor erősek, vadul túlzóak
és kegyetlenek. Szeretni való siheder.
Mégis, mintha valami diabolikus volna
nyughatatlan természetében. Chéreau
rendezői hangsúlyai szerint az előadás nem
is annyira Tollerről szól, mint inkább a két
munka nélküli külvárosi fickó, Franz és
Walter alak-ja kerül az előtérbe. Az előadás
első percétől kezdve ők állanak a gyújtó-
pontban. Mintha rejtett görög kórus mo-
dernizált, pszichologikus, komikus válto-
zata volna a két proletárkölyök. Minden
eszmei szilárdság nélküli vadsággal és
zabolátlansággal tréfálkozva, és durván,
szilaj reakciókkal válaszolnak a drámai
eseményekre. Amikor azután a két és fél
órás első rész után kezdetét veszi az
előadás második felvonása: Franzot már
fehérgárdista egyenruhában látjuk viszont.
Fegyelmezettebb. Indulatai legalábbis
visszafojtottabbak. Ami mozgékonysága
maradt, azt csiszoltan elegáns, majdnem a
balett 'stilizáltságához közel-álló pózokkal
és sikló mozgásokkal vezeti le. Kegyetlen,
pózoló, hűvös és erotikus. Kivégzés előtt
vadul szájon csókolja a kegyetlenül
megkínzott Gustav Landauert. Minduntalan
egy szál piros szegfűt forgat a kezében,
amit áldozatainak kínál föl, vagy azzal
cirógatja ki-

'hallgatás közben nyakukat és orcájukat.
Patrice Chéreau nem reformálja meg

előadásával a színjátszást és a színházat.
Csak összegezi az eredményeket, és leszűri
az elmúlt, zaklatott két évtized színházi
értékeit. Bizonyság a Toller előadása,
hogy nem voltak hiábavalóak a sokat
kárhoztatott, zavarosan bolondos színházi
esztendők, a gyorsan lepergő színházi
divatok: egy megizmosodott nemzetközi
színházművészet került ki győztesen a
kamaszforrongásokból. Új hatáseszközök
születtek. Gazdagodtak a kifejezési
eszközök. A színház megvívta
szabadságharcát. Visszatalált önmagához.
Önmaga kifejezési eszközeihez,
közönségéhez és föladataihoz. Már csupán
az a kérdés: mire használja új eszközeit.

A Toller előadásából sok minden nincs
benne Tankred Dorst szövegében, de benne
van a darabban. Nem Dorst írta meg így, de
Chéreau így támasztotta életre a Dorst
kínálta darab lehetőségeit. A színlap így
jelzi ezt: szöveg és színpadi változat P. Ch.
rendezése számára François Regnault-tól.
(S ez nem a fordítást jelenti, azt Gaston
jung csinálta.)

A Toller és Planchon: A fekete disznó
című darabjának előadásában rajta-kapható,
hogy a színházi eszközök mennyire
csataképessé élesedtek, és milyen ingerlően
új hatásokkal képesek gazdagítani a realista
színházat.

A Toller előadásában a színpad közepén
körfüggönyszerűen emelkedő tükörfüggöny
vagy tükörfal veszéllyel jár. Belecsillog a
fényszóró, és a látvány elvakítja a nézőket.
Amint egy kicsiny fénypászma hull a
tükörfelületre: máris kellemetlen a hatás.
Az Odeonban egy évtizede, amikor pedig
még Barrault volt a gazda, és Roger Blin
rendezte sorra pátyolgatott abszurdjait:
mintha a világítás nem tartozott volna a
kifejezési eszközök közé, csupán szükséges
rossz-nak tartották volna. A Toller tükre
előtt zajló jelenetek zöme félhomályban ját-
szódik le. Csak egy-egy testrész kap fényt,
egy-egy körvonal emelkedik ki a homályos
tömegjelenetekből. Mintha folytonosan
árnyképek közlekednének ebben a
márványoszlopokkal szegélyezett színpadi
teremben. Ellenfényben állnak és ülnek a

szereplők. Vagyis a tükör és a színész közé
világítanak. A színész így nem szemből, a
nézőtér felől, hanem háta mögül kapja a
fényt. Ennek a világítási módnak
különleges

hatása van. Chéreau-Toller néma mono-
lógjai, amint megkísérli megemészteni a
hallottakat, amint kételkedik, és aggályosan
vizsgálgatja önmagát és önmaga helyzetét a
forradalomban: a hosszú mimikai betétek
közben nem áll le a játék, hanem folyik
tovább. Úgy kerülnek az arcbeszéd
gondolatai mégis premier plánba, hogy a
színész hattal áll a nézőtérnek, és a
tükörben vizsgálgatja arcát. A tükörből
visszanéző arc szem-bekerül így a nézővel.
Még erősebben hat, mintha a színész
kijátszaná magát a rivaldához, és operai
fénybe mártva arcát kitolakodná magát a
darab előadásából, s hivalkodóan
megmutatná érzelmi reagálásait. A magát
tükörben vizsgáló Ernst Toller látványa
egyszer-re fejezi ki a tettekre kényes
értelmiségi groteszk narcizmusát, magát
minduntalan aggódva ellenőrző kínos és
kínlódó kontrolláltságát azzal a gesztussal,
hogy lopva félrefordul a többiektől, és
egyéni véleményét fejezi ki egy
tömegdrámában, és egyszerre jár azzal a
színházi előnnyel, hogy a néző cselekvővé

válik a látványtól, mivel ő maga vehet
észre egy látszólag eldugott, előle elrejtett
mimikai eseményt; rajtakaphatja a szerep-
lőt legtitkosabb gondolatai közben, nem
pedig erőszakoltan dugják bele az arcába,
hogy észrevehesse, amint kurziváltan
túlhangsúlyoznak valamit a színpad elő-
terében, megbontva ezzel a színpadi kép és
színpadi tér egységét, kiragadva a részletet
a játék szerves életéből, hamis teatralitással
nyomatékosítva egyetlen részt az egész
rovására.

Planchon: A fekete disznó

A tükörfal előtt fényszóróval dolgozni
veszedelmes eszköz, és csak egészen fon-
dorlatos világítási tudással érhető el, hogy
természetesen hasson. Magyarázatot a
mikéntre a Porte Saint-Martinben kaptam,
ahol a T. N. P. vendégszerepelvén
Planchon saját darabját mutatták be saját
rendezésében. Ennek az elő-adásnak
legfőbb élménye a világítás. Luciano
Damiani, Strehler állandó díszlettervezője
az 1871-es május eseményeinek egy
kisközségben visszatükröződő drámájához
keretül egy mindenfelé ferde
deszkaszínpadot alkalmazott. A
deszkarendszer sima és fekete, mintha
kifényesedett volna a több évtizedes
használattól. Roppant deszkaszálak me-
rednek a színpadon. Ormótlan repedések
tagolják. Egy-egy deszkaszeletet ki lehet
emelni, hogy vermet, sírgödröt, szakadékot,
pincét „ábrázoljon" a szín-



pad. A horizont lengén könnyű nyers-
selyemből készült - az előfüggöny is -,
egyszerre kelti a kintnek és a bentnek
érzetét. Minden átrendezés nélkül hol
parasztszobában, hol a mezőn, hol a
plébánoslakban, hol a völgyben kínál
természetes környezetet a játék számára.

A selyemfüggönyök szikrázva verik
vissza a fényt. Felhőtlen, tiszta napsütést
adnak a színpadnak és a szereplők arcának.
Fontosabb azonban az erős és egyenletes
fénynél, hogy mennyire finom
dämerrungokat: derengő hajnali fényeket
és alkonyi árnyakat képes a világítás
létrehozni. Vagyis a napszakoknak azokat
a sajátos fényeit, amiket eddig csak a film
tudott visszaadni. A színház azonban
csupán durva világosságra vagy sötétre
korlátozódott. André Diot-nak hívják azt a
művészt, akit a Tollernél is, A fekete
disznónál is megbíztak a világítás
megszerkesztésével és megteremtésével.
Tizenegy éven át az O. R. T. F.
kameramanja, majd nyolc éve vezető
operatőr. Chéreau előadásainak világítási
hatásait ő alkotja meg, és Planchonnak
négy rendezését is ő világította.

Vagyis, nem az a kérdés: tud-e a ren-
dező világítani, hanem az, érzi-e szükségét
a fénynek mint színházépítkezési, a
fénynek mint kifejezési eszköznek, a
fénynek mint az előadás elhanyagolha-
tatlan művészi részének. Nálunk is volt rá
példa, hogy más rendező (vagy operatőr)
állította be egy-egy előadás fény-
megoldásait, de nem vált szokássá: inkább
maradt a henye és rögtönzött fény, a
sablonvilágítás, a kifejezéstelen fény-
mennyiség, semmint hogy külön színházi
foglalkozási ágnak tekinthessük, és vál-
laljuk újabb együttműködő munkatárs
művészi szövetségét.

Diot szakított azzal a két végletű le-
hetetlenséggel, hogy vagy a színészt vilá-
gítják vagy a díszletet. Az első eset operai
hatásokat eredményez: a színészt színpadi
útján fejgép kíséri. Rezgő aura-ként
fénymester követte glória ragyog alakja
körül. Így szétszakad a színpadi tér.
Sötétbe és érdektelenségbe borul a díszlet.
Környezetet, partnereket, kapcsolatokat
merít el a láthatatlanságba. Mert amikor a
fény kiemeli a beszélő és főszereplő
embert, természetes, hogy választani kell a
többiek kárára. Amikor azonban a színész
helyett a díszletet világítják meg, akkor
iparművészeti kiállításon érezzük
magunkat, ahol szükségtelen ténfergők
árnyéka - a színészeké - motoz a
félhomályban, és a díszletek

csupán valamiféle magyarázatokkal látják
el az arctalan és szem nélküli árnyékokat.

Diot színészt is világít, díszletet is.
Kiemeli a díszletnek mint drámai kö-
zegnek, társadalmi környezetnek a sze-
repét. Megnöveli hatását. Megsokszorozza
és változékonnyá, együttjátszóvá,
együttváltozóvá teszi a cselekménnyel.
Másrészt a színész arcjátékát értelmezi és
fölerősíti. Láthatóvá teszi.

Hajlékony és hajlítható, testhez és
tárgyakhoz odasimuló, azokat gyengéden
átölelő fényt látunk színpadán. Nem pedig
azokat a kemény és mozdíthatatlanul
odafagyott világítási pontokat, amiket
rendszerint ismerünk a színházakból.
Milyen erőteljes is tud lenni egy hajnali
temetés a mezőn, amikor a feketébe öl-
tözött, némán tevékenykedő parasztok
hatalmas varjakként tompán dübörgő
deszkakoporsókat vonszolnak a színpadi
padozaton! Itt most nem az arcjáték a
fontos. Nem azt mutatják meg, végigfolyik-
e a valódi könny arcukon. Nem az a
lényeges, eltorzítja-e vonásaikat a
fájdalom. Ez a néma és makacs gyász, ez a
méltóságteljes és tárgyilagos kín a lényeg,
amit a világítás megmutat. S miután a
díszlet sem ábrázoló, ha-nem
képzeletfölkeltően engedékeny, változó
hatású színpadi környezet: annak nem
egyik vagy másik pontját emeli ki a
világítás, hogy irányítsa figyelmünket,
jelezve azt is, hogy más színhelyen foly-
tatódik a cselekmény.

Az előadás három legszebb jelenete is
szorosan összefonódik Diot nagyszerű
fényeivel. Az egyik, amikor a közeledő
vihart úgy ábrázolja Planchon színpada,
hogy baldachinszerűen buggyosra húzódik
föl a színészek feje fölé a selyem
előfüggöny; fénypászmák törnek át a se-
lyemfelhők mögül, és tavaszi fény borítja
el árnyéktalan tisztaságával a szín-padot,
miközben a buggyosan lógó selyemfelleg
szellőzködve, szélfúttan mozog föl és le.

A másik szép hatás egy zsinórpadlásról
gyors lengéssel, ívelő reppályán alászálló
lobogó - nincsen bekötve a zsinórpadlásra,
szabadon hull alá, kiszámított és
megszerkesztett ívet írva le. (Ennek a
hatáselemnek stílusához magyarázatként
hozzátartozik, hogy Roger Planchon
egyszerre akar Lorca, Brecht és Arrabal
lenni: egyszerre melodramatikusan
vérgőzös és nemi mámorú parasztdrámát
adni, a Kommün Párizsától távol eső vidéki
elzártságban tükör-

képként visszaverni a történelmi esemé-
nyeket, megmutatva, mikéle drámákkal
bajlódnak, miközben a forradalmárok
életüket áldozzák. Egyszerre arrabalosan
jelképhalmozó, erotikus szenvedéseket,
vallásosságot, vakhitet, forradalmi hitet
összezagyváló.)

Az előadás harmadik említésre méltó
mozzanatánál Diot a színészre összpon-
tosítja figyelmünket: vagyis sok fényt ad
rá. Eulalia, a csámpás parasztlány ha-
láltusáját vívja. Fütyül. Egy régi dallamot
kísérel meg fölidézni. Megszűnt számára
már mindenki, önmagának fütyörészi
szüntelenül, sípolva, zihálva. Nem a
meghatódás könnyeire spekulál, inkább
valami száraz tárgyilagosság van
füttyöngésében. Fütyül, mert fél. Fütyül,
hogy elűzze gyermekien magától a szo-
rongást. Fütyül, hogy még egyszer vala-
miféle életjelt adjon magáról. Fütyül, de
testét átjárják a kínok. Hasmánt fekve
fölhomorítja karjaira támasztott törzsét, és
miközben abbahagyhatatlanul fütyörészik:
gépiesen, fájdalmat leküzdendő, egy
padlón heverő lepedőt csavar föl
vasaláshoz bespriccelt fehérneműként.
Dominique Labourier nagy színészi
mutatványa ez a haldoklási jelenet. Nem
szívtépő szenvedéssel, nem az egek
kapuját megpillantó, az angyalok énekét
halló, megittasultan kisimuló, magát
megadó mosollyal fogadja a halált.
Szokásos munkáját, napi ténykedését
beidegzett rendszeretettel folytató,
fegyelmezett gyötrődés ez. Miközben
göngyölgetve csavarja a gyűrött ruha-
darabot, keze megcsúszik, feje előrebukik.
Nem mozdul többé.

Planchon Planchont utánoz a rende-
zésben. Mégis, ebben a nem túlságosan
jelentős darab nem túlságosan jelentős
előadásában is percről percre mérhető,
milyen nagy eredményeket hozott a
színházi forradalmak sora. Minden esz-
közt megvizsgáltak, kifordítottak, átfor-
dítottak, beléhatoltak és megtisztítottak a
rátapadt tisztázatlanságoktól, zavaros
elméletektől. A színházművészet ma
gazdagabb, mint volt valaha. Az eszközök
készen állnak. Csak használni kell tudni
őket, és gondolat kell hozzájuk meg
tehetség, hogy harci rendbe álljanak össze.
A színházi forradalmak után kezdetét
veheti a forradalom színháza.


