
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.

2

SZILÁDI JÁNOS

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



filmen képi, teljes kibontásban válik át-
élhetővé, legyen az a Tíz nap, amely
megrengette a világot Ljubimov-féle
dramatizálása vagy Peter Weiss A luzitán
szörnye.

Hernádi-Jancsó alkotása már csak azért
is az utóbbiak közé tartozik, hiszen filmre
vagy képi kompozíciókra készült
eredendően.

Mégis, miben különbözik az új Fényes
szelek filmi társától?

A változásokat két csoportra oszthatjuk.
Az elsőbe tartoznak azok a szükségszerű
elhagyások, tömörítések stb., amelyek a
két műfaj eltérő lehetőségeiből
következnek.

A változások második csoportja más
természetű. Itt nem a műfaj követelményei
az irányadók, inkább a film be-mutatása
óta eltelt idő - és az akkori vita -
továbbgondolásra késztető ereje,
lehetősége. A belső gondolati váz, a népi
kollégisták és az egyházi kollégisták vi-
takerete, jórészt változatlanul kerül át a
színpadra. De csak a keret változatlan, a
belső tartalom már nem. Az első és rend-
kívül jelentős új motívum a történet
konkretizálása. Nem egy elvont, kicsit
megfoghatatlan, körbejárhatatlan szituáció
részeként peregnek előttünk az események,
hanem a szereplők, a hősök életének egy
meghatározott, hosszabb időszakában. A
szereplők ugyanis az előadás
zárójelenetében monológokban számolnak
be életükről, kurta, kopáran pergetett
mondatok tudósítanak arról, hogy
Kristófból miniszterhelyettes lett,
Bajcsayból háromgyerekes családanya -
Kanadában -, akinek ma már szinte semmit
sem jelent sem ez az ország, sem az a
hajdani ifjúság; a NÉKOSZ.

A személyes életútnak ez a kitágítása,
hogy a mai 40-45 évesek akkori tizen-
nyolc-húsz éves ifjúságáról van szó, azt
is lehetővé teszi, hogy az akkori viták,
döntések és tettek a mű belső rendjének
sérelme nélkül szembesíthetők a ma
nagyobb tágasságú történelmi tapasztala-
tával. Ez a kijelentés első pillantásra
akár ellentmondásnak is tetszhet, hisz
mindazok az idézetek - elsősorban Le-
nin-idézetek -, amelyek az említett
szembesítést a produkcióban realizálják,
lényegesen előbb íródtak, mint amikor a
történet játszódott. Ez igaz. S hogy
ennek ellenére sem ellentmondás az,
amit állítunk, annak oka a szocializmus
történelmi fejlődésének sajátossága, az,
hogy a potenciálisan már akkor is a
szocializmus rendelkezésére álló
filozófiai, politikai, mozgalmi
tapasztalatok csak ké

sőbb váltak elméleti és gyakorlati szinten
egyaránt hatékony erővé.

És itt álljunk meg egy kicsit.
Azt mondtuk, hogy a színpadon ját-szódó

történet a mai 40-45 évesek akkori - 1945-
1948-as - ifjúságának idézése. Az eredeti
Fényes szelek belső konstrukciójának ilyen
átalakítása természetesen nem marad
következmény nélkül. Nem is maradhat.
Az emlékezés töredezettsége, az egyes
szituációk kiemelése, kinagyítása, a belső
folytonosság tudatos el-hanyagolása
szükségszerűen bizonyos balladisztikus
hangulat kialakulását segíti elő. Hangulati,
stiláris értelemben ez a motívum szintén új
a filmhez viszonyítva.

A történet ilyen konkretizálásának
azonban - nem lehet megkerülni a kérdést -
nemcsak előnyei, de gondolati beszűkülést
hordó veszedelmei is vannak. Elsőrendűen
az, hogy a pontosított történelmi,
társadalmi szituációban fel-vetődő
kérdések elvesztik általános ér-vényüket és
egy konkrét helyzet, egy konkrét generáció
ügyévé minősülnek át - a szó művészi
értelmében is. A kérdés tehát az, hogy az
alkotóknak sikerült-e olyan módon
megragadni a problémákat, hogy azok a
forradalmi cselekvés, a forradalmi
magatartás máig is ér-vényes
tapasztalatait, válaszait és kérdő-jeleit
hordozzák. A válasz, úgy hisszük, nem
lehet egyértelmű. És elsősorban nem azért,
amit a filmhez mérten megváltoztattak,
hanem éppen azért, amit nem változtattak
meg. Az egyházra, az egyházi kollégiumra
gondolunk. Arra, hogy a darab hősei az
egyház, a vallás ellenében vitáznak és
cselekednek. Ez a forma, ha tartalomban, a
vita konkrétumaiban túl is lép ezen a
körön, szinte ismeretlen a ma ifjúsága
számára. Közege nem felerősíti, inkább
elrejti előle a hozzá is szóló kérdéseket, s
önkéntelenül is azt az érzést kelti benne,
hogy egy általa rég meg-haladott szituáció
számára érdektelen problémái kerülnek
vitára.

A rendezés

„Ami a világban megáll: unalmas. Mindig
az új információ érdekes. És minden
mozgás: információ. Egy jelenség,
egyetlen ember arcának körüljárása - a
mozgás - számomra mindig információ,
mindig érdekes ..."

Ha Jancsó Miklós idézett szavai igazát
a filmek nélkül ezen az egyetlen pro-
dukción kellene igazolnunk, nem lennénk
nehéz helyzetben. Az egész előadás erre
épül. A mozgásra elsőrendűen.

Egyetlen ember lassú körbesétálására a
dobogó szélén, miközben merőn kutatva
keres valakit a közönség közül, hogy
válaszoljon a három kérdés egyikére. A
párok, az összefonódó, szétcsapódó, az
egymás felé futó, az egymástól elforduló
párok mindig mást tükröző lépteire. És a
tömeg, a szereplő-mindenki vad
rohanásaira, döbbent lopakodásaira.

Jancsó Miklós, a rendező számára a
mozgás: információ. Nekem, a nézőnek,
már több: művészi közlés, esztétikai él-
mény. Elmondja, ábrázolja hiteles erővel
azt, amit szavakban csak szürkén lehetne
kifejezni.

Kicsi a Huszonötödik Színház, néző-
tere, színpada alig lehet valamivel na-
gyobb, mint a Thália Stúdióé. Jancsó, hogy
növelje a teret, birtokba veszi, „játszatja"
az előcsarnokot is. Már akkor, amikor a
közönség még el sem foglalta a helyét.
Fiatalok jönnek, énekelnek, táncolnak.
Összevegyülnek velünk, hirtelen nem is
tudni, bolondos kedvű nézők-e csupán,
akik később illedelmesen leülnek majd
székükre, vagy valóban szereplők. Nem
játszanak, nem látszik rajtuk az alakítás
művisége, egyszerűen éneklő fiatalok.

Így indul az előadás. És így is folyta-
tódik. Jancsó magával ragadó tempójú
expozíciót teremt. Dalok, táncok, kurta,
rövid mondatos jelenetek sodrása árad. Es
nem is akárhogy. A dalok, a táncok
dramaturgiai funkciójúak. A nemzetközi
munkásmozgalom dalai ezek, orosz, szerb,
lengyel, magyar, bolgár dalok teremtenek
nemzetközi érvényű közeget a későbbi
történethez.

Aztán elkezdődik a történet. A ritmus
változik, mértebb, csendesebb lesz. A
vadul pergő száguldásokat, a fiatalság
szertelen áradását fegyelmezettebb
fordulások váltják föl. Az eddig névtelen,
arctalan tömegből nevek, történetek,
sorsok döbbennek elő. A darab
elemzésekor említett balladisztikus
hangvétel itt gyökeresedik meg az elő-
adásban.

Abban a már-már cezúra értékű vál-
tásban, ami két ellentétes részre bontja a
darabot, Jancsó az ének, zene és próza, a
tánc és a hétköznapi természetes mozgás, a
ritmus gondos komponálásával teremt
figyelmet vonzó feszültséget.

Ez az a rész, ahol a legteljesebben je-
lentkezik a film. És ez az a rész, ahol a
legérzékelhetőbben mérhető a két műfaj
eltérő lehetősége. Jancsó Miklós érezhe-
tően nem akarja színpadra menteni a fil-
met. Az új művészi közegben gondolko-



dik, annak lehetőségei szerint fogalmazza
újra beállításban, értelmezésben,
hangvételben egyaránt a szituációkat.
Természetesen nem arról van szó, hogy
Jancsó Miklós a színház, a színpad kedvéért
lemondott rendezői művészetének sajátos
vonásairól. Nem, csak ezek a sajátos
mozzanatok a színpad megérzett, felismert
törvényszerűségei szerint kelnek életre az
előadásban.

Jancsó fiatal, a színészi mesterség el-térő
fokán álló szereplőket kapott a szín-háztól.
Néhány éve végzett, sikeres színészeket,
főiskolai hallgatókat, az Universitas
együttes tagjait, a színház ama-tőr
csoportját. És - szóljunk erről is - a
szerencsétlenségig rossz körülményeket:
váratlan betegségeket, baleseteket.

Hogy ilyen feltételek mellett egységes
előadást, kiegyensúlyozott együttes ala-
kítások sorát volt képes megteremteni,
ennek oka, magyarázata Jancsó határozott,
rendkívül tudatos színészvezetése. Jancsó a
mozgások ábrázolás értékű, sok-színű
erőterében az ének, a zene, a tánc pontos
komponálásában játszatja a történetet. A
Fényes szelek az utóbbi évek legkevesebb
dialógust tartalmazó elő-adása. S ezt a
színházban szokatlanul kevés dialógust is
úgy rendezi, hogy gondosan kerüli a
színházi jelenetek zártságát. A színészek
belső megéltséggel, de a színészi játék
teljes visszafogásával, a mondatok gyors
pergetésével keltik életre a szituációkat.

Az együttes

A Fényes szelekben jórészt nincsenek
szerepek. Szerepmegnevezések sem. A
szereplők saját nevükön szólítják egy-
mást. Jobbát Jobba Gabi játssza, Bajcsayt
Bajcsay Mária, Jeneyt Jeney István, Zalát
Zala Márk. S ez nem egyszerűen formai
fogás. „Számunkra ... az emberek nem
elsősorban mint egyéniségek érdekesek,
hanem mint egy struktúra részei ..." - vallja
Hernádi s e művészi felfogás jelentkezik itt
a műben és az előadásban egyaránt.

A produkció az együttesjátékra épül, a
szereplők teljes tömegének olykor virtuóz
mozgáskompozíciójára - a koreográfus
Györgyfalvay Katalin -, az énekek, táncok
szabad áradására. A Huszonötödik Színház
fiatal együttesének érdeme, hogy
könnyedén, a természetesség jó ízével - és
ami nem mellékes: imponáló fizikai
erőnléttel - dalolja, táncolja végig az
előadás kilencven percét.

Külön kell szólni az együttes beszéd

technikájáról. A rendezés kapcsán már
említettük, hogy Jancsó tudatosan kerüli a
jelenetek színházi zártságát. Ennek egyik
fontos mozzanata a beszéd. Az első
percekben furcsa s színházban szinte
szokatlan a párbeszédek megoldása. Halk,
már-már monotonra tompított szavakat,
mondatokat hallunk, gyorsan, kurtán
futtatva a csendbe. Hiányoznak a
kiemelések, a megállások, a váratlan
szünetek, az érvek, az ellentmondások
csattanásai. A szereplők, tudjuk, érezzük,
pontosan értik a szavak mögött húzódó
gondolatot, tisztán, világosan beszélnek, de
valahogy túl halkan, túl közömbösen, nem
szokott színházi hangerőn. S talán éppen ez
a szokatlanság a vonzereje. S az, hogy az
egyes megszólalók csöndességével
szemben ott áll a közös szövegek
harsánysága, a tapsok sokk erejű dü-
börgése.

A Fényes szelekben, mondtuk, nincsenek
hagyományos szerepek. Mégis igaztalanok
lennénk, ha külön is nem szólnánk Jobba
Gabi, Haumann Péter, Jeney István, Zala
Márk, Jordán Tamás, Kristóf. Tibor és
Bajcsay Mária alakításáról. Az együttesen
belül ők képviselik játékukkal. a
meghatározó színt. Nem fő-szereplők a szó
hagyományos értelmé-ben, de gondosan
kimunkált játékuk, a műfaji összetettséget
egységes alakításba sűrítő pontosságuk az
együttes teljesítmény döntő záloga. Az
előadás díszlet-és jelmeztervezője
Gyarmathy Ágnes.

A színház

A Fényes szelek a Huszonötödik Színház
negyedik bemutatója és a színház második
évadának nyitánya. És sorrendben a
második magyar premier.

Az első évadot a színházkritika ked-
vezően értékelte: a Gyász, a Tou O igaz-
talan halála, a Szókratész védőbeszéde
megérdemelt sikert aratott.

Valami hiányérzetünk mégis volt. A
színház programként vállalta a magyar
dráma műhelyének nem könnyű szerepét.
Az első évadban a tervezett három magyar
bemutatóból egy valósult meg.

Most megszületett a második.
Mire ezek a sorok napvilágot látnak, az

új produkció kritikai fogadtatása a
napilapok, hetilapok színikritikáiból is-
mert lesz. A viták sem elképzelhetetlenek.

Egy dologról azonban, úgy hisszük, nem
lehet vitatkozni. Arról, hogy a szín-ház
olyan produkcióval lépett a nyilvánosság
elé, amelyik a megkezdett út folytatása, de
valami újnak a kezdete is.

KOLTAI TAMÁS

Tűnődés a jelenlétről

Özv. Simonné: Somogyi Erzsi

Simonné szerepe egészen rövid a Ház a
város mellett című Sarkadi-drámában.
Valóságos színpadi jelenléte az első fel-
vonásra korlátozódik. A másodikban
meghal, anélkül, hogy még egyszer meg-
jelenne, a harmadikat pedig a temetéséről
hazaérkezők beszélgetése indítja el.
Simonné ilyen módon mindvégig jelen van
a drámában. És mindvégig jelen van a
szerep alakítója is: Somogyi Erzsi.

Mint ahogy a színpadi jelenlét nem a
szerep terjedelmétől függ, a színházi je-
lenlét sem az eljátszott szerepek számától.
Somogyi Erzsi, jóllehet az utóbbi években
ritkábban látjuk színpadon, a legnagyobb
egyéniségek súlyával és szerénységével
van jelen színházi életünkben. Egy
pillanatra sem lehet megfeledkezni róla, és'
nem kell újra fölfedezni. Lehet, hogy
orvosai tiltják cl a gyakoribb föllépéstől,
talán nem keresnek megfelelő szerepet a
számára, esetleg csak éppen „úgy jön ki a
lépés", hogy kevesebb a föladata - mindez
nem változtat a jelenlét folytonosságán.

Pályakezdése legendás: alig múlt ti-
zenhét éves, amikor a Színiakadémia
előkészítős növendékeként Móricz Búza-
kalászában olyan sikert arat, hogy az írót
elragadtatott sorokra ihleti. Következett a
Nemzeti Színház és Hevesi Sándor
gondoskodó irányításával a szerepek sora: a
Faust Margitja, az Ahogy tetszik
Rosalindája, a Szentivánéji álom Puckja, a
Csongor és Tünde Ilmája, a Tartuffe
Dorinája. A felszabadulás után első nagy
sikerét A harag napja című Sándor Kálmán-
drámában aratta, Kossuth-díjat kapott érte.
Csiky Gergely Buborékjában a szatirikus,
Gádor Béla Lyuk az életrajzon című
darabjának Lulu-szerepéhen a majdnem
bohózati színek domináltak.
Színészportréjában alighanem külön fejezet
szólna anyaszerepeiről. Az „amerikai anya"

három különböző típusát formálta meg: a
morálisan széthullót (O 'Neill: Hosszú út az
éjszakába), az aggódó-összetartót (Miller:
Az ügynök halála) és a patológiás alkatot
(Williams: Múlt nyáron 'hirtelen).

Legújabb szerepe, a Ház a város mellett
özvegy Simonnéja látszólag a naturalista
drámák pepecselő nénikéje. Egy


