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FÖLDES ANNA

Gondolkodtató agitáció
a színpadon

Beszélgetés Jancsó Miklóssal

Alkotóban és kritikusban egyaránt friss
még a premier láza: mikor ezek a sorok
íródnak, két napja szerepel még csak a
Fényes szelek az új otthonába költözött
Huszonötödik Színház műsorán, innen
vagyunk még az első kritikákon. De
ugyanakkor, a bemutató mintha vissza-
hozta volna nemcsak a megidézett kort, de
a három év előtti vitákat is. A Fényes
szelek bemutatóját, Jancsó Miklós szín-
házi bemutatkozását megelőző várakozás
beigazolódott: még a produkcióval vagy
annak egyes elemeivel vitatkozók sem
tagadják, hogy valami történt szín-házi
életünkben. Ennek a lényegét, természetét
kívántam kideríteni Jancsó Miklóssal
folytatott beszélgetésemben.

 Első kérdésnek azt terveztem, ho-
gyan szánta rá magát a színházi rende-
zésre. De mielőtt idejöttem, elolvastam a
Bianco e Nero munkatársának, Nedo
Ivaldinak adott nyilatkozatát, amelyben
azt vallja, hogy valaha színházi rendező-
nek készült, hogy sohasem került távol a
színpadtól, s mivel a népi tánccal, fog-
lalkozott, megmaradt egy teátrális jellegű
világ közelében. Nem tudom, tekint-
hetem-e ezt én is válasznak?

 Az igazság még ennél is egyszerűbb,
Valószínűleg soha nem került volna sor
erre a kirándulásra, ha nem adódik egy
ilyen ösztönző alkalom. A kezdeményezés
nem is az enyém volt, hanem Gyurkó
Lászlóé. Az ő ötlete volt, hogy adjuk elő a
Fényes szeleket a Huszonötödik
Színházban. Engem azonnal vonzott a terv,
és amint lehetőségem nyílt rá, belefogtam.
De még most, a bemutató után is,
szeretném hangsúlyozni, hogy én a létrejött
előadást nem tekintem színháznak.

Valószínűleg meghökkenten nézek
vissza, mert Jancsó még nagyobb nyo-
matékkal folytatja.

 Semmiképpen nem ... Ezt feltétlenül
szeretném, ha megírná!

 Akármennyire meglep, csak akkor
szállhatnék ezzel vitába, ha előbb tisz

táznánk: mit tekint színháznak? Hol lát-ja
a műfaj vagy a művészeti ág határait?
Hiszen az utóbbi időben az elméleti viták
és a színpadi kezdeményezések is szinte
elsöpörték a hagyományos kereteket.

 Mindaz, amit az irodalmi színháztól
való eltérésről olvastam, és amit magam is
láttam, érdekel mint nézőt és mint művészt.
De én magam nem vagyok színházi ember,
sőt nem is értek a klaszszikus értelemben
vett színházhoz. Éppen ezért nem is
vállalkozhattam volna annak folytatására,
még kevésbé meg-újítására. Annak
ellenére, hogy filmjein: kritikusai közül,
főként külföldön, többen valóban
fölfedeztek nálam bizonyos teatralitást, s
még azt is megkérdezték, nem voltam-e
azelőtt színházi rendező.

 Gondolom, hogy ezt a kérdést első-
sorban a bosszú snittekre alapozzák.

 Valószínűleg ez is közrejátszik. De
általában egész rendezői modoromra s
filmképeim dekorativitására értik, és talán
arra, hogy a mozgás megnövekedett
szerepe folytán a vizuális hatás, amelynek
elérésére törekszem, közelebb áll a
baletthez. Ez azonban még nem ok arra,
hogy színházi szakembernek vagy ép-
penséggel a színház megújítójának valljam
magam. A vállalkozás, amelybe Hernádi
Gyulával együtt belefogtunk, jóval
szerényebb és reálisabb. Megpróbáltuk más
formában, más közegben elképzelni a

Fényes szeleket.

 És ennek az elképzelésnek a meg-
valósítása eredményezte a premiert a
Huszonötödik Színházban.

 Nyilván. De ettől ez még nem szín-
ház. Szerintem a legtalálóbban Kovács
András fogalmazta meg munkánk ered-
ményét, aki kollégiumi estnek látta. Va-
lamivel triviálisabban én azt mondtam,
hogy talán sikerült egy NÉKOSZ-hap-
peninget létrehoznunk.

 A meghatározás mindenesetre frap-
páns. A benne levő térbeli és időbeli el-
lentmondás még kívülállók érdeklődését is
felcsigázná. De még ez sem zárja ki azt,
hogy azt az élményt, amit a színházban
kaptunk - színháznak tekintsük.

 Szerintem a Fényes szelek pontos
megfogalmazása legfeljebb: előadás.
Amelynek célja nem egy irodalmi alkotás,
egy dráma bemutatása, hanem a közvetlen
agitáció. Mondhatnám azt is, hogy az egész
előadás, amelyet létrehoztunk, az irodalmi
adaptáció tagadására épült, és szorosan az
agitáció műfajába tartozik. A szónak abban
az értelmében, ahogy a proletkult
használta. Csak ép

pen annyi különbséggel. hogy ez a mi
előadásunk, remélem, a mi korunk esz-
méinek szintjén - tehát a leninizmus mellett
- és a mi korunk kifejezési esz közeivel
agitál.
 Ne haragudjon, ezt azért így túl

elvontnak, általánosnak. érzem.
 Akkor kiegészítem azzal, hogy a

Fényes szelek már filmváltozatában sem
egyszerűen az 1947-ben játszódó esemé-
nyek krónikája volt, hanem főként a
történet szélsőségesebb pontjain jelezte,
hogy arról szól, hogyan látjuk ezt a múl-tat.
Az új változat, éppen agitációs jellege által,
még szorosabban kötődik a jelenhez.
Tudatosan nem az eltelt negyed-század
történelmi valóságát ábrázolja, hanem arról
szól, arra agitál, hogy hogyan kell
összetartani azoknak a forradalmi erőknek,
amelyek valóban át akarják alakítani a
világot.
 Mégsem véletlen, hogy a történet

egyes elemei rendkívül élesen, polemi-
kusan vetik fel az elméleti és módszerbeli
torzulásokat.
 Természetesen nem. Csakhogy ezek-

nek az elemeknek sem a társadalomkritikai
funkciója a leglényegesebb az elő-adásban,
hiszen ehhez mélyebb, hitelesebb analízisre
lenne szükség. Hanem inkább a mementó
jellege, a figyelmeztetés. Mindez akár az
ideológiai vitában való reális, tehát
leninista állásfoglalásnak is tekinthető. A
mi korunkban csak gondolkodtatva
érdemes agitálni!

 Nem tudom, véletlenül vagy tudatosan
kerüli a témáról szólva Brecht nevét...
 Tudatosan. Kritikusaim néha meg-

tisztelnek azzal, hogy Brecht-tanítványnak
neveznek, de én nem is ismerem műveit és
elveit ahhoz eléggé, hogy mesteremnek
valljam. Sőt, bevallom, nem is szeretem
igazán. Tudom, hogy az agitációs műfajnak
ő a klasszikusa. De nekem túl német, túl
precíz, túl evidens. Zavar, ahogy a
szituációból külön ki-emeli a tiszta
ideológiát. Az ő módszere saját korában
gyökerezett. De a mi korunk és a mi
igazságaink, nézetem szerint, ehhez túl
komplikáltak. Ami pedig az elidegenedést
illeti, újabban túlságosan divatba jött.
Talán éppen ennek a divatnak
ellenhatásaként foglalkoztat mostanában
egyre inkább az agitáció érzelmi hatása s
ennek eszközei.

 Konkrétan mire gondol?
 Az irodalmi mű elsődleges szerepét

általában a rendezői gondolat, az együt-
tesek mozgáskoncepciója vette át. Erre
egyébként, amennyire ismerem, jó né-



hány példa van a világban. Peter Brook
zseniális előadásszínházától kezdve a

Living Theatre stílusáig számtalan jobb-
rosszabb egyéni változat. Mi természetesen
nem akartuk egyiket sem követni, még

kevésbé másolni. Az én koncepciómat a

feladat szabta meg: az, hogy a Fényes

szeleket kellett újraalkotnom. És itt az

agitáció eszközeként fedeztem fel újra az

éneket, a táncot. Nemcsak a Fényes

szelekben, új filmjeimben is foglalkoztat
ezeknek az érzelmi hatása.

 Nem félt attól, amikor újra elővette a

Fényes szeleket, hogy a film körüli viták,
indulatok már túlságosan kifogták a szelet
a vitorlából? Hogy az alkotó együttes és a
közvélemény is túl van rajta?

 Pontosan tudtam, hogy nem lehet a
filmet megismételni. És ez nemcsak a
műfaji-technikai lehetőségekre vonatkozik,
hanem a film gondolatkörére is. Hiszen
azon valóban, a korral együtt, mi is túl
vagyunk. De csak akkor, ha konkrétan és a
felületen közelítünk a témához. Ha
mélyebben vizsgáljuk, egy forradalmi
mozgalom vitái soha nem érnek véget,
hanem állandóan új szakaszba jutnak. Az új
szakaszban másként is kell őket
megközelíteni, s bizonyos értelemben
módosulhat az állásfoglalás is.

 Ebben a vonatkozásban nyilvánva-
lóan nagy szerepe van a két mű keletkezési
időpontjának. A Fényes szelek
filmváltozatának születését nem lehet
elválasztani 1968 franciaországi májusá-
tól.

 Nem is akarom. De szeretném azért
elmondani azt is, hogy a forgatókönyv -
május előtt készült. Igaz, a problémák már
benne voltak a levegőben. Nyilván-való,
hogy az 1947-ben játszódó, majd-nem
korabeli tényekre épülő sztoriba később
belejátszott a jelen idejű élményanyag, az
aktuális történelem.

 De akkor talán még a stáb sem
sejtette, hogy hatvannyolc májusa ilyen
cezúra lesz, hogy három év alatt meg-
születik - például éppen a francia film-
művészetben - hatvannyolc mitológiája.

 Azóta nyilvánvaló, hogy itt egy
majdnem korszakos cezúráról beszélhetünk.
A világ hatalmon levő kispolgársága
elhatározta, hogy véget vet a reni-
tenskedésnek.

 Én a hatalmon levők retorzióit ki-
váltó mozgalmakra gondolok. Pontosab-
ban arra, hogy ezek sikere is, kudarca is,
rákényszerítette a baloldali erőket a
maguk célkitűzéseinek és módszereinek

átgondolására. És az új Fényes szelek már
ebben a periódusban született.

 Éppen ezért kellett a filmből kiin-
dulva nekünk is továbblépnünk. Maga a
múlt természetesen nem változott. De mi
eredetileg is arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy hogyan látja nemzedékünk
ezt a múltat. És a mi látásmódunk
természetesen mindig a jelenhez kötött.

 Kérdésem, aggályom csak az, hogy
vajon aki nem látta a filmet, az tudja-e ezt
a logikát, az előadás menetét követ-ni?
Világos-e számára a szituáció, a szereplők
akciója, megoszlása stb.?
 Megvallom, ezen nem gondolkod-

tunk. Ugyanúgy a filmből indultunk ki,
mint amikor valaki egy regényhez nyúl.
Akkor is fel szokták egyébként vetni, hogy
mennyiben illusztráció az új műfajban
született alkotás, hogy mit ad annak, aki
nem olvasta.

 Csakhogy a Fényes szelek, bármilyen
közvéleményt felkavaró, remek film volt
annak idején, mégsem olyan „alap-mű",
mint a Bűn és bűnhődés. A rendező nem
léphet fel ugyanolyan jogosan az eredeti
mű ismeretének igényével, mint az, aki egy
közismert, a néző műveltség-anyagába
nyilvánvalóan beletartozó klasszikushoz
nyúl. Még akkor sem, ha joggal feltételezi,
hogy a Huszonötödik Színház kisebb
létszámú közönsége valószínűleg nagyrészt
a film szélesebb közönségköréből kerül ki.
Már csak azért sem, mert egy hiányzó
könyvélmény általában könnyebben
pótolható bármikor, s mert a
Huszonötödik Színház nézői jobbára
fiatalok. Akik, elképzelhető, hogy nemcsak
a történelmi élmény-anyaggal nem
rendelkeznek, de még a film bemutatása
idején sem voltak elég érettek egy ilyen
bonyolult szellemi vállalkozás követésére.

 A szöveg szerkezetében tudatosan
számoltunk a fiatalokkal, és gondoltunk
arra is, hogy nem rendelkezhetnek a mi
nemzedékünk élményanyagával, s éppen
ezért nem várhatjuk el tőlük a jel-szavak,
dalok kiváltotta analóg asszociációkat. Az
ő kedvükért iktattunk be néhány, a
történteket térben-időben meg-határozó, az
időben való lebegést félre-érthetetlenül
megvilágító szövegrészt.

Bár a fiatalok érdekében, az előadás
értelmezhetősége igényével szóltam, most
mégis kénytelen vagyok ellentmondani.
 Megvallom, számomra nemegyszer túl

direktnek tűntek ezek a kommentárok, és
feloldották a korábban kialakított
feszültséget. Mintha ilyenkor meg-szakadt
volna a színpad és a nézőtér kő-

zött az áramkör. De lehet, hogy ezt csak én
éreztem így. Mindenesetre, a meg-
jegyzésem nem erre, nem a kommentálásra,
hanem egyszerűen a színpadi szituációk
egyértelműségére, világosságára
vonatkozott. Például arra, helyes-e, hogy a
színpadi változat eltekint a fiatalok két
táborának filmbeli megkülönböztetésétől.
Hogy a kollégisták és az egyháziak sem
kosztümben, sem színpadi magatartásban
nem határolódnak el egy-mástól.

- Az adott színpadon, a rendelkezésemre

álló együttessel nem oldhattam meg

másként - vitázik Jancsó. - A film a

realitásból indul ki, és ott indokolt,
szükséges az akcióban részt vevők két

táborának körülhatárolása. Az új változat

viszont tudatosan játékszerűbb, nem

ábrázolja, csak megidézi a múltat, s a

szereplők az események sodrában többször

is alakot cserélnek. Az egyetlen

megkülönböztetett módon - ebben az
esetben: realisztikusan - ábrázolt figura a

pap. A többiek csak a színpadon tárgyalt
gondolatok szolgálatában öltik magukra a

papdiákoknak nem a jelmezét, hanem a

szerepét. Lehet, hogy ha a Nép-stadionban
vagy legalább az Erkel Szín-házban
rendezem meg a Fényes szeleket, és nem

kényszerülök ilyen „ökonomikus"

megoldásra, akkor továbbra is ra-

gaszkodom a konfrontáció képi szétvá-

lasztására. Itt azonban lehetetlennek és

feleslegesnek is éreztem.

 Sokat töprengtem rajta, hogy vajon
nem a történelmi szereposztás esetleges-
ségére utal-e ezzel a megoldással, amely
félreérthetetlenül jelezte számomra, hogy
„mindenkiből minden lehet".
 Utalhattam volna erre is. De az

igazság az, hogy a lehetőségek, a méretek
sugallták a megoldást.
 Lehet, hogy belemagyarázás, de szá-

momra ez azt is jelentette, hogy közvet-
lenül a felszabadulás után még töretlen
volt a (potenciális) ifjúsági egység, csak
később, a torzulások idején kerül előtér-
be a konfrontáció.
 Ezzel már közelebb jár ahhoz, ami

bennünket vezetett. Ez a gondolat talán

más formában, de megfordult a fejünk-
ben. Mégis szeretném hangsúlyozni, hogy

a rendezés számomra egy elképzelés rea-

lizálása, amely nem szakadhat el a lehe-
tőségektől, sőt ellenkezőleg - azokból
táplálkozik. A kis létszámú színészgárda

adta például azt az ötletet, hogy Zala
Márkra több szerepet - funkciót - bízzak.



Jelenet Hernádi Gyula és Jancsó Miklós: Fényes szelek című előadásának utolsó perceiből (Huszonötödik Színház)

 Úgy tudom, ilyen megoldással már a
világ színpadain több együttes, több
előadás élt.
 Valóban. Nem is felfedezésnek

mondom, hanem csak. hogy az előadás
kialakult struktúráját megvilágítsam.
Számomra például az események logi-
kájából, Zala szerepéből következett, hogy
ő az a kollégista, aki a későbbiekben
eljátszhatja a rendőrt. De mivel a filmbeli
fehér ingesek vezetőjének szerepét is
színészre és nem a Huszonötödik
Színházzal együtt dolgozó amatőr fiata-
lokra akartam bízni, végiggondoltam: a pap
nem játszhatja, Kristóf sem. Zala viszont
már korábban alakot és funkciót cserélt.
Róla éppen ezért már tudomásul vette a
néző, hogy az, akinek a gondolatait éppen
tolmácsolja. Tehát rábíztam a fehér ingesek
szószólójának szerepét.
 Úgy beszél erről, mintha ez a meg-

oldás is munka közben alakult volna ki. Ez
azt jelenti, hogy a színházban is megőrizte
improvizációs munkamódszerét?
 Lényegében igen. Azzal a különb-

séggel, hogy itt a próbák során folyama-
tosan alakult ki az előadás. Tulajdonképpen
máig sincs teljesen kész, minden
részletében érvényes darabpéldányunk.
Vannak szövegrészek, amelyeket csak a

szereplők tudnak. Most, premier után,
igyekszünk pontosan rekonstruálni az
előadást, hogy meglegyen.
 Hogy tudtak enélkül próbálni?
 Voltaképpen nem is a darabbal

kezdtünk, hanem közös énekléssel, az-után
Györgyfalvay Katalin koreográfusunk
segítségével mozgáspróbákkal folytattuk a
munkát. Én a főiskolán még megtanultam
Gellért Endrétől, hogyan kell darabot
értelmezni, szerepet elemezni. Azt azonban
magamnak kellett kikísérleteznem, hogy
hogyan próbál a rendező kész szövegkönyv
nélkül.
 Hogyan sikerült az együttessel el-

fogadtatnia ezt a sajátos munkamód-szert?
 Egyetlen magyarázat, hogy kezdettől

mindenki hitt a vállalkozásban. A gyerekek
valóban szívvel-lélekkel dolgoztak velem.
Látták, sőt élvezték is, hogy minden
próbán történik valami. Hogy alakul az
előadás. Esténként Hernádi Gyulával, a
film forgatókönyvét nyersanyagnak
tekintve, véget nem érő vitákban folytattuk
a munkát. Megpróbáltuk felidézni
kollégista emlékeinket, böngésztük az új
publikációkat. Másnap azután a próbán
derült ki, hogy jó-e, amit kigondoltunk.
Nehezebb dolguk

volt a színészeknek, akiknek becsület-szóra
kellett elhinni, hogy lesz darab, és lesz
szerep is.
 Ha már a szerepnél tartunk ... Érdekes

módon a Jancsó-filmekben mindig van
néhány remek szerep, színészi remeklés, de
ugyanakkor Ön mégsem tulajdonít túl nagy
fontosságot a figurák jellemének. Magam
sem tudom pontosan ennek az
ellentmondásnak a feloldását. De igaz,
hogy maguk a filmek rendszerint feloldják.
Mégis sokszor vetődik fel, hogy a választott
forma nem ad lehetőséget a nézőnek az
érzelmi azonosulásra.
 Én azt szeretném, ha a néző nem egy-

egy hőssel, hanem a struktúrával
azonosulna. Ezúttal a dalok, táncok bősége
is a struktúra plasztikus megjelenítését
szolgálja.
 A Fényes szeleknél szerintem mint-ha

variálná az effektusokat. Úgy érzem, hogy
az előadás egyes szakaszaiban igen-is a
történet teremti meg az azonosulás
feltételeit, és ilyenkor a struktúra egy-egy
eleme jellemmé transzponálódik. Lehet,
hogy ez a koncepció ellenére alakult így?
 Mindenesetre az adottságok követ-

keztében. A színpad részletei és lehető-



ségei határt szabtak annak, hogy hogyan
ütköztethetek például struktúrákat. A filmnél
a balosok harci módszerét szavaknál
szemléletesebben dokumentálja az autó
felborítása. Ilyen eszközök-kel a
Huszonötödik Színházban nem él-hetek.
Ilyenkor előtérbe kellett.. hogy kerüljön a
szituáció, és mindenképpen embereket,
nézeteket kellett ütköztet-nem. De tudomásul
vettem azt is, hogy az emberi agy
absztrakcióra való hajlandósága ebben a
vonatkozásban korlátozott, és másfél-két órai
időtartamban már feltétlenül igényli a drámai
jellegű közléseket is. Enélkül lankadna a
figyelem, csökkenne a hatás.

 Tehát Ön szerint a Fényes szelek
cselekményelemei kompromisszumnak te-
kinthetők?

 így nem mondanám. Pontosabb, ha úgy
fogalmazom, hogy számoltam az ember
szellemi konstrukciójának azzal a sajnálatos
hibájával, hogy képtelen az elvont érzelmi
kötésre. Hogy nem tud a gondolattal
önmagával azonosulni, csak ha valaki
hordozza. Ez nem változtat azon, hogy
számomra Gabi története nem önmagában
érdekes, hanem mint egy struktúra része,
amely megmutatja, hogy milyen pályát
futhat be valaki, aki tiszta lélekkel került be
a forradalomba.

 Ha a drámai jellegű közlések má-
sodrendűek, milyen szerepet tulajdonít a
gesztusoknak?

 A mozgás számomra mindenkor a
struktúra jellemző kifejezési formája.

 Rendkívül jellemzőnek, történelmileg
is hitelesnek, sokatmondónak érzeni például
a taps funkcióját.

 Megvolt hozzá a történelmi élmé-
nyünk, emlékanyagunk.

 Sokatmondó a halottfeltámasztó
csettintgetés is. Ennek a mozdulatnak a
megsokszorozódása, hatása szinte hát-
borzongató.

 Ezt viszont kizárólag a véletlen su-
gallta. Próba közben töprengve pattint-
gattam, kerestem a megoldást. Már jócskán
túlmentünk az adott jeleneten, ami-kor
egyszer csak rájöttem, hogy ez a spontán
kézmozdulat felhasználható, és talán ez
hordozza a jelenet gesztusbeli megoldását.
 Lehet, hogy már provokálom, és leg-

szívesebben azt felelné nekem, amit Madách
Imre Arany Jánosnak, hogy „akarta a
fene", de számomra ez a mozdulat a halál
elbagatellizálását jelenti. A gyil-
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kosok cinizmusát, közönyét, a feltámasztás
ötletszerűségét.

 A magyarázatok csak a megoldás
után keletkeztek.

 Nem okozott-e problémát, hogy
amatőrök és színészek együtt, sokszor
szinte egyenrangú partnerként játszanak?
 Ezt is el kellett fogadnom. mint a

konkrét színházi munka egyik adottságát.
Filmrendezőként megszoktam, hogy
lényegében szabadon válogatok, szer-
ződtetek, és nincs más feltétel, mint hogy az
illető színész akarjon velem dolgozni, és
szabad legyen a forgatás idő-pontjában. A
Huszonötödik Színházban viszont nemcsak
a színészlétszám volt szigorúan kötött, de
az együttes személyi összetétele is adottság,
amelyet nem a Fényes szelek igényei
szabtak meg. Tudomásul kellett vennem,
hogy ebben az esetben még az amatőröket
sem választhatom. A stúdió tagjai közül
azokkal dolgozhattam együtt, akik éppen
szabadok voltak. Szerencsém volt, hogy ez
a társaság a munkában lelkes együttessé
kovácsolódott, és Györgyfalvay Katalin
nemcsak jó koreográfus, de jó pedagógus is.

 Ilyen körülmények között még az Ön
rendezői gyorsaságát ismerve, is hihetetlen,
hogy mindössze háromhetes próbaidőszak
után került sor a premier-re. De mivel most
már túl vagyunk rajta, megkérdezhetem:
ennyi gond és kötöttség után, adott-e ez a
munka pozitív ösztönzést és tapasztalatot is?

 Feltétlenül. Számomra az elmondott
kötöttségek is tanulságosak, és talán
gyümölcsözőek. A legértékesebb tapasz-
talatot mégsem a próbákon szereztem,
hanem az előadásokon. Ott fedeztem fel,
hogy mit jelent élő anyaggal dolgozni. A
filmnél ugyanis már az utómunkálatokat
sem szeretem, és szerencsére itthon
módom van rá, hogy egy részüket a se-
gítőtársaimra bízzam. Külföldön, ahol erre
nincs lehetőség, néha, mire mindennel kész
vagyok, szinte meggyűlölöm a filmet. Soha
egynél többször nem nézem meg a
filmjeimet: untat és zavar a meg-
változtathatatlanság. A színházban viszont
óriási élményt adott, hogy még a
koreográfia betartásával is estéről estére
másként jön ki a lépés. Az élő ember
részvétele élővé, izgalmassá teszi a kész
produkciót is. És én ezt most először ér-
zem.

 Lesz-e folytatása a színházi kirándu-
lásnak?

 Nem tudom ... Lehetséges. Annál is
inkább, mert én nem filmet vagy

színházat akarok csinálni, hanem agitálni.
Minden arra alkalmas közegben és
műfajban. Hiszek abban, amit az un-
derground film egyik ideológusa vall, hogy
legalább a művészetben dacolhatunk a
társadalmi munkamegosztás szigorával,
alkotóként meg kell maradnunk
amatőrnek.

Ez a záró gondolat első hallásra talán
még vitathatóbb, mint Jancsó Miklós né-
hány más dramaturgiai elve. A
továbbiakban azonban nyilvánvalóvá
válik, hogy nem a dilettantizmus
apológiáját, hanem a műfaji korlátoktól
független, abszolút alkotói szabadság
igényét fogalmazza meg. A legizgalmasabb
koncepciót is könnyen tételekké szürkítő
szavaknál amúgy is többet mondanak a
tettek: világszínvonalú filmek után ez a
problematikus elemeivel, egyenetlen-
ségeivel, ritmusdöccenőivel együtt is iz-
galmas, formában, gondolatban újszerű
előadás. Jancsó Miklósnak mindenesetre
sikerült követ dobni színházi életünk ál-
lóvizébe. Ha más érdeme nem lenne a
huszonötödik színházi premiernek, ez is
igazolta volna a vállalkozást. Ezúttal
azonban többről van szó: egy élményt
adó, gondolkodást provokáló, gyötrel-
mesen jelen idejű előadásról.
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Fényes szelek, másodszor

A Huszonötödik Színház sorrendben ne-
gyedik bemutatójának, a Fényes szelek-nek
a kritikáit már akkor „írni" kezdték, amikor
a bemutató még terv volt csupán. A Fényes
szelek színházban? Nem-csak a színházra
gondosabban figyelő nézők, de a szűkebb
szakma is megdöbbent a hírre. És nem
mondhatjuk, hogy indokolatlanul. Igaz, az
utóbbi évtizedek színházi, drámairodalmi
újításai, változásai nem egy megszokott
szabályt, tartósnak hitt törvényt dobtak
ócska kacatként sarokba. Nemcsak a
törvényszéki akták öltöttek
színdarabköntöst, napi-laphírek sorjáztak
produkcióvá, de a színház is szűknek,
elégtelennek találta elegáns otthonát, és
kivonult az utcára,

a terekre, a pályaudvarokra. Szemetes
kukák léptek színpadra az egyik helyen, a
másikon pedig új nyelvet konstruáltak,
szándékoltan érthetetlent, hogy meg-
fosztva a közönséget a szóinformációktól,
más, igazabbnak vélt élményekre
szorítsák.

Ebben a megbolydult színházi világban,
ahol a kísérletek és újítások már-már
átfoghatatlanná válnak a figyelő számára,
nem könnyű valódi újdonsággal szolgálni.
És mégis. Ami a Huszonötödik
Színházban történt, még ebben a
szituációban is figyelemre méltó. A Fényes
szelekkel egy nagy port kavart film lépett
be a színházba; egy „széles vásznú"

látványosság került az alig
kilencvénszemélyes „játékszer színház"

szűkös otthonába.
Gulliver randevút ad Liliputnak. De

sikerülhet ez a randevú? Fordítva, tudjuk,
semmi akadálya. A színházi produkció
sérelem nélkül képes átlényegülni filmmé.
Fordítva is igaz ez?

És ha már a kérdéseknél tartunk: melyik
Fényes szeleket vállalják az alkotók? A
vita előttit vagy a vita utánit? A kettő,
emlékezzünk a Népszabadság valóban
országos méretű vitájára, nem ugyanaz. A
film, emlékezetünkben, mára
egybetapasztódott a vitával. Mit vállal
ebből a Fényes szelek? Csak az alkalmat
egy újabb hozzászólásra vagy a vita
tanulságait is?

Ezek a kérdőjelek - a felsorolás távolról
sem teljes - sűrűsödtek, nem is a
produkció, csak annak híre körül. S ez
már önmagában jelent valamit. Azt, hogy
a Huszonötödik Színház vezetősége olyan
bemutatóval tervezte megnyitni új, vég-
leges otthonát, amely puszta hírével ese-
ménynek - ha úgy tetszik - színházi cse-
megének ígérkezett.

Valóban annak; egy film és alkotói -
életükben először - bevonultak a színház
szűkre zárt falai közé, hogy itt is csatát
nyerjenek.

A darab

Csak a zavar és a jobb, pontosabb szó
hiánya íratja le ezt a meghatározást: darab.
Az ugyanis, amiből a Fényes szelek előadása
született, nem színdarab a szó
hagyományos értelmében. Forgató-könyv
inkább, nem filmi, hanem színházi. A
darab, a dráma, önmagában is esztétikai
élményt képes nyújtani az olvasónak. A
színházi forgatókönyv ugyanúgy, mint a
filmforgatókönyv, nyersanyag, mely úgy
rejti magában az esztétikai élményt, hogy az
általában csak a színpadon vagy


