
világszínház

Varsói tanulságok
Még egyszer visszatérünk a varsói Nemzetek Színháza fesztivál előadásaira, mert úgy érezzük, hogy tanulságai messze túlmutat-
nak magán az eseményen, és a világszínház olyan jelenségeit érintik, amelyeket érdemes továbbgondolnunk. Meggyőződésünk
például, hogy az egyes előadásoknak nemcsak az esztétikája, hanem az etikája is figyelemre méltó - ezért foglalkozunk újra a Nap
Színházának bemutatójával. Biztosak vagyunk abban is, hogy az olyan szokatlan vállalkozások, mint a varsói Ateneum Színház
Ulysses-feldolgozása, a Bloomusalem, inkább több elemzést érdemelnek, mintsem a „kísérleteknek" szóló kézlegyintést, mert
elemzés híján csupán bezzeg-példák maradnak - a mindenáron újítani akarók és a mindenkori konzervatívok számára egyaránt.
Hasonló okokból, a pontatlan híresztelések és a rosszindulatú szemtanúk helyreigazítása céljából közöljük a kaposvári Csiky
Gergely Színház Ahogy tetszik-előadásának részletes varsói sajtószemléjét. Az olvasó látni fogja, hogy az egyes előadások érté-
kelése nem mindenben egyezik a lapunk októberi számában megjelent elemzésekkel ugyanazokról a produkciókról. A különböző
vélemények szembesítése, nem tagadjuk, szándékos. Úgy véljük, ki kell használni az alkalmat, hogy végre olyan világszínházi
eseményekről szólhatunk, amelyeket nem egy-két szerencsés utazó, hanem számos színházi szakember láthatott. A vita tehát nem
marad a vitázók belügye, ki-ki hozzámérheti az érveket saját tapasztalatához. Ami pedig magát a vitát mint nézetek
szembesítését illeti, erről az a véleményünk, hogy a színházi fogalmak tisztázását, végső soron a színházművészet fejlődését segíti.
A szerk.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Utak és útvesztők
Színházi breviárium

Egy fiatal lengyel rendező - Jerzy Grze-
gorzewski - a varsói Ateneum Színház-ban
James Joyce hírhedett regényéből, az
Ulyssesből csinált színházi előadás szá-
mára alkalmas anyagot. Happeningizálta
Joyce-t. Bloomusalem a darab címe. Föl is
tűnik Leopold Bloom az üres színpadon,
melyen csak csuklós csövek, csavarok,
drótok, hatalmas, gömb alakú árnyék. A
hátteret elmosódott világos foltként le-
pucérított próbababa fekvő alakja és né-
hány túlfestett utcalány - merőben deko-
ratív szempontból fölhasznált - foltja dí-
szíti föl. Bloom, kezében a tisztálkodó-
szereket tartalmazó csomagocskájával in-
dul a fürdőbe. Megáll a színpad pere-mén.
Nyekergő hangot hallunk. És a nézőteret
körülfogja egyetlen fekete ernyő: fejünk
felett és a széksorok mellett szorosan
összezárul egy gépesített függöny-
rendszer.

Fullasztóvá válik egyszerre a színház.
Szorongás tölt el. Összezártak bennünket -
beláthatatlan időre - Joyce teremt-
ményeivel, a századforduló Dublinjának a
mai Varsóban megjelenített alakjaival.

Egy estélyi ruhás hölgy kellemes han-
gon ódivatú slágert énekel, lila kohász-
kesztyűs kezével drótkötelet húzva. A kö-
tél másik végét két sisakos tűzoltó vonja
maga felé, teljes erővel, (nadrággombból
meg cérnából készült gyerekjáték-

ként) pörög a kifeszített, majd elernyesz-
tett zsinór közepén egy hasán átfűzött
hanglemez.

Képtelen alakok olvadnak elő és tűnnek
el. Alomszerűen megfoghatatlan a játék.
A szín hátterében heverő próba-báburól
időközben kiderül: eleven, meztelen nő,
aki türelmes aktmodellként jobb
könyökére támaszkodik. Nem kel föl.
Nem lép be a darabba. A szép meztelen
test a Bloomusalem libidója. Időről időre
figyelmezteti a nézőt a történet mélyén
meghúzódó erotikus hajtóerőre.

Hosszú szál deszkán megformált, valódi
- még kisütetlen - császárzsemléket szállít
egy öreg. Az álom kámzsás
erőszaklovagjai birkóznak Bloommal,
durván belehányni kényszerítik egy mű-
anyag vödörbe. A veder fenekén tompa
koppanásokként pénzdarabok zörejét
halljuk. Három férfi (a háttérben) meg-
nyújtott tésztadarabon huzakodik, míg
szét nem szakad a lepény, és ki-ki elsiet
zsákmányával. Violaszín selyembugyo-
góban megjelenik Molly is, látjuk fehér-
ben Bloom szeretőjét, méltóságteljes
asszony léptet, bundás utcalány támaszko-
dik a jobb portálhoz szakadt harisnyában,
hatalmas fonográftölcsér, bogár-csápként
tapogató ipari csövek, baldachinos
körmenet, egy kártyatrükkökkel mélán
játszadozó férfi, a nézőtér fölött, a színház
feketében rejtőzködő erkélyéről egyházi
kórus. Hangok, hangok, hangok. Egy-egy
tétova nóta. Egy bánatos csel-ló.
Zavarbaejtő és kényelmetlen látnivalók,
egymásba olvadó, egymásból szüle-tő és
egymásba menten belefulladó képek,
jelenetek, jelek, történések.

Egyszerre megszakad a színpadi képek
áramlása. Sötét lesz. Az ernyő visszahú-

zódik fejünk felől. Fölszakadnak az ol-
dalsó függönyök is. Halvány nézőtéri
fények jelzik, hogy szabad az utunk. Né-
hányan (bátortalanul) tapsolnak. De érez-
ni: ez még nem a vége, itt még nem feje-
ződött be az előadás. Talán szünet van? Le
a lépcsőn, le az előcsarnokba: talán
ihatunk a büfében egy pohár italt. De
nincs büfé, és a ruhatári pultok előtt is
üvegablakokat találni, mögötte a moz-
gatható fogasokra mintha egy templomi
harmónium síprendszerét vezette volna
oda valamely hanyag kéz.

Folytatódik az előadás a lépcsőházban, a
ruhatári térben és a büféhelyiségben.
Fekete leplek takarják a falakat, fekete
műanyag fedi a színház előcsarnokának
oszlopait, és feketével burkolt álfalak zár-
ják el a kijárásokat. Nincs hová ülni: a
nézők akaratuk ellenére is arra tolonganak,
ahonnan hangokat, beszédet hallanak vagy
ahol világosság támad ebben az alkalmi
barlangban. S ha unná valaki és a kijáratot
keresné: a nyílásokban is színészeket talál.

Összekeveredik a félhomályban játszó és
néző. A színészek elvegyülnek a tö-
megben. Nem tudni: a mögöttem meg-
szólaló unja-e nézőként az előadást, vagy
a szerepét mondja valaki éppen.

S akárhogy is, de nem érzem magam
Leopold Bloomnak. Inkább Joseph K.-
nak, aki eltévedt életében, és ahelyett hogy
barátságos szobában családjával
estebédelne, kénytelen egy huzatos szín-
házi előcsarnokban letölteni azt az időt,
amennyire elítélték. Kik ítéltek el? És
miért? Milyen vádpontok alapján dön-
töttek felettem? És meddig tart a büntetés?
Alázattal kell tűrnöm. Egyetlen -



kaján - örömöm, hogy a laza képzettár-
sítások, a hol itt, hol meg az ellenkező
oldalon folytatódó játék nem képes irá-
nyítani, nem képes hatása alatt tartani.
Legalább gondolataimmal és fölvillanó
képzeteimmel megőrzöm szabadságom.
Azt gondolok a happeningsorozatról,
amit én akarok; holott azért érkeztem a
színházba, hogy azt gondoljam, amit ők
akarnak.

Műűűűűűűvészet!

Webster Ama/fi hercegnő jének színpada
arany síremlék arany szobrokkal. A be-
aranyozott, embernagyságú szentábrázo-
lások halálfejet viselnek. A hivalgó sír-
bolt várkastélyra emlékeztet háromszög-
letű nyílásaival, lépcsőivel, szeszélyes
kanyargóival, beugróival, társadalmi hie-
rarchiát sugalló szintjeivel. Túlontúl jó
díszletnek hat a játék elején a rendező-
tervező angol Prowse építménye, de gaz-
dagságot sugárzó látványával hamarosan
ráhasal az előadásra és agyonlapítja. Ezt
a díszletet - gondolom még az elején -
alaposan túl kell majd beszélni, erőseb-
ben és hangosabban kell játszani.

Sivalkodó zsivajjal emberek szaladnak
ki a díszletépületből. Dekadens férfiak
feketében és aranyban, léha asszonyok -
egyikük topless-szerű (mégis korabeli)
ruhájából kilátszanak fedetlen keblei.
Romlott világ robban a színre, hogy az
előadásban egyetlen szereplő se lehessen
rokonszenvesebb a másik rovására, senki
iránt ne érezhessünk részvétet. Pedig a
színház - különösen a rémdrámaformá-
ban megjelenő, vadul cselekményes szín-
ház - egyáltalán nem lehet meg a nélkül

az egyszerű élvezet nélkül, hogy a cse-
lekmény során aggódjunk az egyik félért
és összpontosítsuk indulatainkat a másik
ellen. Végül is a színház az a hely életünk-
ben, ahol percről percre önkéntelenül is
döntenünk kell, mert ízlésünket, érzel-
meinket, gondolatainkat és világnézetün-
ket, a bennünk levő részvét és szeretet
mennyiségét a cselekmény folyamatosan
választások elé állítja.

Prowse színpadán a glasgow-i társulat
előadásában, az aranyozott halálfejű szob-
rok között halottfehérre púderezett arcú
fiatal nők és férfiak mozognak. Szemük
alja sötéten árnyalt. Csontvázkoponyák-
ra emlékeztető némafilmes holt lelkek.
Fölékszerezett árnyékok. A ruhák és haj-
viseletek egyszerre ódonak és új divatúak,
mintha Ken Russel egyik ideges és kü-
lönlegességvadász mozidarabjának ma-
nökenjeit látnánk. Közöttük egy bár-
sonyruhás lézengő. Arcán aranyból csont-
koponyamaszk. A Halál maga. Ott set-
tenkedik, ott cselleng az események kö-
rül. Odatárja roppant könyvét egy-egy
szereplőnek, hogy a soron következő,
szerepbeli szavakat abból olvassa föl. Ez
a megszemélyesített Halál vezényli a
parádét. Az első rész végén letépi az amal-
fiak hercegi jelvényét a díszletről. Fejére
teszi a koronát, hogy a díszletgúla csúcsát
uraló trónba olyan kéjelegve teleped-jen
bele, miként I I I . Richárd-előadások
Glosterei teszik a hatalom birtokbavéte-
lekor. Ez persze lehet hatásos lezárása
egy szünet előtti jelenetnek, de minden-
képpen azzal a veszéllyel jár, hogy a misz-
tériumszínpadot egy térben és időben
kiteljesített kódexbeli iniciálé szintjére

csökkenti. A szemnek ugyan mesésen
tetszetős, de nem érint bennünket köze-
lebbről.

Meglehet, a rendező Prowse-nek sem
volt szándéka felkelteni részvétünket,
sokkal inkább az, hogy a Shakespeare-
kortárs Websterrel érdekfeszítő történetet
elbeszéltetni a jelenkor züllöttségé-ről,
kevély hatalomvágyáról, haszonleséséről,
szenvedélyeinek eluralkodásáról és
irgalmatlanságáról. Mindezt anélkül teszi,
hogy bármelyik fél - a gyilkos vagy az
áldozat - melletti állásfoglalásra kény-
szerítene. Prowse csupán bemutat egy ke-
gyetlen és irtóztató világot. De a levont
tanulság túlságosan középkori, túl gótikus.
A néma halállal nem bírunk mit kezdeni, a
színészek pedig egyazon ideges
ingerültséggel, élesen bántó nyugtalan-
sággal közlekednek a vértócsákban és a
lemészároló végkifejletben, semmint ér-
deklődésünk több lehetne a hűvös szem-
lélőénél.

Formai rafináltsága mellett is gyerme-
tegen együgyű az előadás. A szépelgés
tárgyköréből érkezett. A valóság tényeit
és jelenségeit csupán szépészeti szem-
szögből észrevételező gyatra művészke-
dés.

Áhítozunk valami szépre. Ezért keres-
sük föl a színházat. De a túlságosan szépet
ostobának találjuk. Műűűűűűvészetnek.
Gyönyörködni akarunk a szépben, de -
úgy látszik - nem érjük be a tetszetőssel.
Az igazság szépségét kívánjuk. Az
igazság lehet rútabb is a szépségesnél -
csak minket érintsen.

Prowse művésznek látszik. A szépség
iparosának. Elrendezgeti előző korok
művészettörténetének tapasztalatait annak
érdekében, hogy a színpadról átnyújtott
csinos csokorral elkápráztasson. Arányok
és fények, kelmék és színpadi építészet, a
színészi stílus egyöntetűsége és a játék
feszes megkoreografáltsága az Ama/fi
hercegnőben csupán impozáns unalmat
csihol elő.

Politikai cirkusz

Cirkuszban előadott cirkusz Mnouchkine
társulatának új produkciója. Nem divatos
stíluskeresési kísérletként tüntetik föl a
bohócelemeket. Tíz évnél is öregebb
működésük elején- a montmartre-i
cirkuszban - Weskerrel és a Szentivánéji
álommal már ebbe az irányba indultak el.

Mnouchkine-ék nem tartoznak az ön-
telten magabízó komédiások ama cso-
portjába, amelyik érdeklődésfokozásul
szokatlan játékkonvenciót ránt elő - pél-

Ariane Mnouchkine rendezése, Az aranykor a Varsói Nemzetek Színháza fesztiválon



dául éppen a cirkuszi modort -, és azt
néhány hét próba után meghódítottnak
tekinti.

A Napszínház cirkuszi vonzalma nem-
csak érdekesebb anyagkezelés és forma-
nyelv kialakítására valósult meg, hanem
eltökélt szándékaik következményeként.
Nagy tömegeknek kívánnak érthető és
élvezhető színházi jelrendszert kínálni.
Szakítva az intellektuális elzárkózottság-
gal, a homályos jelekkel és beavatottak-
nak címzett ezoterikussággal.

Népszínház a Napszínház.
Nemcsak vallják, nyilatkozzák, de le-

vonták döntésük valamennyi következ-
ményét. Világosan és élesen fogalmaz-
nak. Száműzték a magánvájkálást, és
visszaadták a színháznak a közösség társa-
dalmi nyilvánosságát.

Komoly tanulmányokat végeztek a cir-
kusztörténetben és a komédiajátszás tör-
ténelmében. Fölkutattak anyagokat, ta-
nulmányozták testi tréfák, tréfacsoportok
leírását. S ki is kísérletezték magukon, be
is gyakorolták, készséggé alakították át,
hogy testtel vagy arccal, kézen állva vagy
szaltózva, ritmuseszközökkel muzsikálva
vagy jellemet ábrázolva alkalmazkodjanak
az új és új helyzetekhez, hogy változatos
eszközökkel bilincseljék magukhoz a
szájtátó, mutatványokra éhes tömegek
figyelmét.

Hatalmas készség formálódott ki a tár-
sulatban a népies színjátszás vidám és
tarka formáinak művelésére. Komoly
szaktudást szereztek artistaként és zene-
bohócként, parodistaként és némajáté-
kosként. (Ez utóbbin nem a kiegészítő
játékok pantomimiáját kell érteni, hanem
egy már-már marceau-i szintű testi isko-
lázottságot, csepűrágók céhbeli képzett-
ségét.)

A Napszínház szakított a színiiskolák-
ból érkező fiatalok szórakoztatóipari föl-
használásával. A színházak legtöbbjében
beérik egy csinos pofácskával, sudár ter-
mettel vagy bizonyos adottsággal az ér-
zelmek megjátszására. Mnouchkine-ék
visszanyúltak a színháztörténet kézmű-
ipari korszakáig, ahol a mutatványosnak
mindent kellett még tudnia: nemcsak testi
ügyességével, fürgeségével, erejével és
bájával magához ragadnia publikumát,
hanem rugalmasan alkalmazkodnia a
közönségben létrejövő minden várat-
lansághoz -- legyen az bár a figyelem el-
lankadása (de biztosak lehetünk, ha ki-
gyulladna a színház: a társulat gyorsan és
mulatságosan oltaná el). Tisztában van-
nak előadásuk lényegével is, nemcsak

szerepükkel, a műben gondolkodnak és
élnek. Ennek megfelelően bármikor ké-
pesek módosítani rajta, hozzáigazítják a
pillanatnyi követelményekhez, hogy a
közönség összetételének megfelelően
mindig a leghajlékonyabb és legnyitottabb
formában adhassák azt, amire vál-
lalkoztak.

A z aranykor „első vázlat" alcímű (műfaji
meghatározású?) jelenlegi változata a
rögtönzött komédiák anyagi szerveződése
szerint jött létre. A színház is-mert (közös)
alkotó módszereivel az egyes jeleneteket a
színészek ötlik ki, ki-dolgozzák és - ha
beleillik a fővonalba - beilleszti a rendező
az előadás menetébe. A színészek
válogatják ki az ábrázolt figurának
legmegfelelőbb ruházkodást. Ezt azután a
jelmeztervező - többnyire Françoise
Tournafond, ez alkalommal Jean-Claude
Barrierával és Nathalie Ferreirával
társultan -- önt végleges formába. Erhardt
Stiefel olasz félmaszkjai nem „fantézis"

agyalmányok, hanem az olasz komédia
világának tudós ismeretéről, a maszkok
lélektanának pontos fölmérésé-ről
tanúskodnak; takarják és átalakítják az
arcberendezés jellegét, de helyet hagynak
az alsó állnak, és lehetővé teszik a szemek
eleven életét.

Mintha valóban a XVIII. századi olasz
komédia elevenedne meg előttünk a cir-
kuszban. A történelmi materializmuson
csiszolt tudású csepűrágók roppant testi
készsége a típus és a társadalmi helyzet
kifejezésére, a könnyed, de szerves kap-
csolatteremtésre - közönséggel és part-
nerrel egyaránt - nagy színházi élményt
előlegez.

Bohóctréfákban elbeszélve a kizsák-
mányolásról, a társadalmi rend rendet-
lenségéről, az elosztás igazságtalanságai-
ról és a modernnek nevezett élet rablán-
cairól beszél az előadás.

A francia forradalom célzatos bemu-
tatása (1789 és 1793) után Mnouchkine
társulata a mai élet ábrázolására tett kí-
sérletet. A kísérlet most valóban kísérletet
jelent. Nem ködös turkálást mesterséges
formációk kialakítására. A párizsi színházi
közösség azt próbálta meg, hogy a
tömegeknek szóló, szórakoztató és ple-
bejus, népszerű formákból előcsalt kife-
jezési nyelv alkalmas-e a mai társadalom
bemutatására.

A forma túlságosan előtérben áll még.
Sokszor megeszi a mondanivalót. De
minden nagyszerű sikerületlenség ellené-
re kimondandó : valószínűleg alkalmas
lesz.

Kijövet - konzervatívnak éppen nem
nevezhető - grafikusbarátom csípősen
megjegyezte: azt láttuk, amit annyira un-
tunk csinálni az ötvenes évek május else-
jei fölvonulásain: élőképeket, a kapita-
lizmus naiv és plakátszerűen egysíkú áb-
rázolását, a kizsákmányolók és kizsákmá-
nyoltak gyermetegen sematikus viszo-
nyát. Beletalált jószerével a Napszínház
erényébe és fél-fiaskójának okába is.

A z aranykor az ellentmondásokat való-
ban olyan egyszerű tömörítésekkel na-
gyítja föl, amilyen egy május elsejei te-
herautóra állított élőkép volt (az olasz
trionfók jelenkori továbbéléseként). Naiv,
de erős jelképek szerepelnek Mnouch-
kine-ék manézsában. Jelképek akkor is,
ha megszemélyesített jelképek és egyedi
vonásokkal ábrázoltak, tulajdonfőnévvel
fölruházottak.

Míg az 1789-nél a francia forradalom
valóságos történései adták ki a mesét, a
cselekményt, addig itt elszigetelt számok,
egymáshoz csupán ízesülő, de nem illesz-
kedő sorozatát kapjuk. Nincs átfogó cse-
lekmény. Mert nincs átfogó gondolat.

Úgy látszik: a társadalom ábrázolásának
megcélzott mélységére és teljességé-re
nem elegendő az elszigetelt számokból
kialakított kollektív technika. Ide már
darab kellene. Legalábbis: összefüggő
kanavász. Különben minden színes szép-
sége mellett is fárasztóvá lesz gondolat-
menetük követése. Ilyenformán a néző
letapad az egyes számokban való gyö-
nyörködésnél.

Van a dolognak másik oldala is. Anél-
kül, hogy egy 1950-es káderes hibájába
esnék - csupán a tény kedvéért - elmon-
dom, hogy Ariane Mnouchkine papája, az
örmény emigráns Alexandre Mnouchkine
filmvállalkozó Franciaországban.
Produkciójában és pénzével készültek an-
nak idején az avantgarde-nak számító Coc-
teau-rendezések, ezek a költséges és koc-
kázatos befektetések. Vállalata neve:
Ariane-film. Föltehetően kislánya tiszte-
letére viseli a költői női nevet. Nos, ami-
kor a francia kulturális kormányzat meg-
tagadta a hírhedten baloldali Théátre du
Soleil állami támogatásának fölemelését,
és baloldali művészek - közöttük a ren-
dezőnő is - nyílt levélben tiltakoztak a
kultuszminiszternél, akkor a kapitalista
papa leánya és színházi barátai rendel-
kezésére bocsátotta pénzét, vállalatát és
szolgálatait. Elkészíthették nagy appará-
tussal az 789 filmváltozatát, melyet az apa
összeköttetései révén nemcsak be-
mutattak, le éppen a cannes-i fesztiválon



szerepelhetett, francia versenyszámként.
Nem vonnék le mindebből mélyebb
összefüggéseket, hiszen a forradalmak ve-
zetői között meglehetősen gyakori a föl-
ismert társadalmi utat választó nagypol-
gár; mégis jellemző szín a forradalmi
mozgalomba keveredett polgár újsütetű
buzgalmára az a némileg sematizmusban
kifejeződő, dialektikamentes plakátsze-
rűség, ami nem a napi taktikából ered,
hanem torzult szemléletből. Mintha ez
gátolná a Napszínház színháztörténeti
fordulatot teremtő művészközösségét
abban, hogy választott formájuk ne legyen
gazdagabb a belső tartalomnál. Nem a
külső forma nyeli el a tartalmakat, hanem
éppen a belső: a gondolatok sivárabbak.

A színházi és politikai szemlélet -
vagyis a cirkusz és politikai cirkusz egy-
másba tolása - némileg összefüggenek.

A cirkuszi forma: tömegekhez szóló,
eleven, magát könnyedén megértető, vi-
lágosszavú, határozott állásfoglalású elő-
adói modor. A kikiáltó, a bohóc és ellen-
bohóc nem fogalmazhat sejtelmesen, nem
beszélhet rébuszokban. Gyors, tömör és
célbavivő kell hogy legyen minden szava.
Ennek megfelelően: csak fehéret és
feketét, igent és nemet tud mondani a
cirkusz. (Bár A z aranykor egyes számai
árnyaltak, gazdagon sokoldalúak.)

Mnouchkine-ék eredményei legújabb
munkájukban éppen abban találhatók meg,
hogy elevenné teszik a cirkusz és az ősi
népszínpadok hagyományait. Kiemelik
színháztörténeti kutatók kezéből.
Visszaveszik a napi hatásra dolgozó ko-
médiások a történeti leletet, és megmutat-
ják, hogy napjainkban is hajlékony, hasz-
nálható harci eszköz.

Ha a jelenkori színházművészet legtöbb
nagy alkotójára az eszközök számbavétele
jellemző, az a lebontó és mindent alaposan
szemrevételező gesztus, amellyel
szétszedik alapelemeire a szín-
házművészet évezredeit és megvizsgálják:
mit és miként lehetséges a jövő szín-
házához fölhasználni - mindezt többnyi-re
a nélkül az eszmei biztonság nélkül, hogy
a szétszedettet ismét össze is tudnák rakni
-, Mnouchkine-ékat az emeli ki a sorból és
emeli figyelemreméltóbbá,
tanulságosabbá, hogy törekvéseikben ki-
tapintható a folytatás is.

A z aranykor - ebben az értelemben -
nem mutat önálló művet: műhelytanul-
mány, útközbeni szemrevételezése a meg-
tett útnak.

M i van a színészek talpa alatt?

Nem lehet elmenni a Napszínház új mun-
kája mellett anélkül, hogy meg ne kér-
deznénk: min állnak a színészek?

Theszpisz kordéjának deszkái óta két és
fél ezer évig deszkákon játszottak a szí-
nészek. Ezek a deszkák jelentették a vi-
lágot. Hol szekérre rakva száguldott el a
lejátszott jelenet után, hogy a város másik
utcáján ismételje meg látványosságát, és
helyet engedjen a soron következő
jelenettel odarobogó szekérnek; hol pó-
diumként emelkedett a deszkázat; majd
idővel beépültek a pallók egy épületbe, és
díszes, olasz szerkezetű színházak borul-
tak fölébük.

A forrongásban levő világszínház ren-
dezői leszámolásra indultak a barokk
korszak meghatározta színiépületek el-len.
Szerencsés és gazdag országokban
változtatható terű és szerkezetű színhá-
zakat építtettek. (A mi Nemzetink terveit
is ismerhetjük építészeti szaklapokból.)
Addig is azonban, ameddig a társadalom-
ban végbemenő változások végleg meg
nem változtatják a színházak szerkezetét -
megfelelően tükrözve a társadalom belső
szerkezetét - a rendezők igyekeznek a
valóságról vallott képzeteiket és ismere-
teiket anyagi formában kifejezni.

Ehhez hozzátartozik, hogy mi a véle-
ményük a színház szerkezetéről, a szín-
pad padlójáról.

Tíz esztendeje is van annak, hogy el-
rugaszkodtak a színpadi deszkáktól. Ki-
alakult egy lebegő, légben járó színház. E
tekintetben Peter Brook találata a leg-
ismertebb mifelénk is: a függeszkedő
szerkezetek, kötelek és hinták a fontosabb
drámai csomópontokat a levegőben
repkedő színészekkel bonyolították le;
igaz: indoklást lelve Oberon és segédje
tündérségében. Korábban Felsenstein
Szentivánéjije (és nyomában Vámos László
debreceni Britten-operája) is dróthálóban
úszva mozgó szereplőket mutatott:
ugyancsak a tündérvilág realitását kívánva
fölidézni, de legalábbis tündér-ország
nehézkedési törvényeinek indokolásával
takargatni-fedezni azt a hirtelen jött
választ a valóságra, hogy a tündérekben
már nem a valódi embereket látja többé a
színház, hanem a légies lényeket.

Victor Garcia Yermája bizonytalanul
változó gumiasztalon folyt le. A nehéz-
kedési törvény itt sem érvényes a szerep-
lőkre. Lebegnek, kötetlenül úsznak és
repkednek, ide-oda csúszkálnak a légüres
térbe kivetett személyek. Egyszerre kel-

tik az álomszerűség képzetét és tagadják
meg a történelmi kialakulású színpadi
deszkák hagyományát.

Luca Ronconi deszkaszínpada - az
Oreszteiában - emeltyűivel és liftjeivel,
akárcsak a lengyel Hanuszkiewicz ipari
szerveződésű Hamletje: a levegőbe emel-
te a színészeket. Lábuk alatt erősek a
szerkezetek ugyan, látványuk mégis bi-
zonytalanságot vált ki a nézőből. A leve-
gőre épültek ezek a színpadi szerkezetek.
Állandó, játékos mozgásukkal tagadják az
állandóságot, a szilárdságot; képlékenyül
folyékony világot kerítenek a színészek
lába alá. Amikor Iglódi István a Csendesek
a hajnalokban kizárólagos díszletként
egyetlen kifeszített hálót alkalmazott,
megoldotta a színváltozások kényszerét,
ugyanakkor drámai közeget teremtett a
darab előadása számára, és arra
kényszerítette szereplőit, hogy ezt a bi-
zonytalanul ingó szövedéket találják biz-
tonságosnak, ezen közlekedjenek füg-
geszkedve, és erről zuhanjanak a halálba.

Robert Wilson, Ronconi, vagy Ljubi-
mov a Hamletben - földet kerített azután a
színészek talpa alá. A földhányások
ugyanúgy tagadták az olasz színházszer-
kezet természetes szerkezetét, mint Peter
Stein, amikor rendszeresen kendőzi a
színpad deszkáit (a Tassóban és a Hom-
burg hercegében), földdel borítja el a desz-
kákat ( A z ingolstadti tisztítótűz esetében
vagy Gorkij Nyaralókjánál), akárcsak
Strehler, aki Goldonijához műhóval rej-
tette el a deszkákat. Olyanra kényszerítik
ezek a rendezők a színházat, ami annak
nem volt eddig sajátja. Képzeletbeli
módon kivezetik a színházat a zárt épü-
letekből a mezőkre és a terek nyilvános-
ságához. (Ugyanezt kísérelte meg Zsám-
béki Gábor, amikor A kávéházban tele-
szemeteltette a kicsiny velencei teret,
megbontva a színházi deszkázat semle-
gességét és szerepre kényszerítve a szín-
padi talajt.) Besson pedig A szecsuáni
jólélekben papírhulladékkal borítja el és
tünteti el a deszkákat.

Most pedig Mnouchkine a játék helyét
homokkal hinti be. Eljárása vissza-idézi a
Napszínház kezdeti éveit, amikor a
montmartre-i cirkuszban Wesker Kony-
háját és a Szentivánéji álmot játszották a
manézsban. (Közbevetőleg: nem kellene
egyszer megvizsgálni, miféle törvénysze-
rűség, ingerhajszálcsövesség keríti a
figyelem előterébe egyik vagy másik drá-
mát, és miért válik hirtelen érdektelenné,
nem foglalkoztatottá a darabok másik
csoportja? - Ha csak Weskerről volna szó,
vagy a hasonló, nyíltan társadalmi



kérdések iránt érdeklődő drámákról, akkor
nem volna a helyzet ennyire talányos. A
századforduló óta szinte valamennyi új,
borzolni vágyó színialakulat alapító
évében megjelenik az Éjjeli menedékhely. Ez
világos. Ez érthető. De szinte mindeniknél
ott találjuk mellette a Szentivánéji álmot is.
Erre kellene magyarázatot lelni!)

Újabb kérdés: Mnouchkine-ékat a cir-
kusz tömegszórakoztató-helye, plebejus
jellege, jellegzetes technikája érdekli
(vagyis: sok nézőt akarnak egyszerre,
naivan ámuló, egyszersmind vélemé-
nyükkel kívül maradó nézőket), vagy a
teátrális forma izgatja cirkuszi munkára
őket?

Gondolom: egyszerre mindegyik.
A Napszínház munkájában szerencsére

nem válik külön az elkötelezettség az új
művészi formák keresésétől.

Miközben tehát a cirkuszi, homokos
talaj díszlet - mégpedig részvétlen és száraz
díszlet: tengerpart, süvöltő viharban
védelmet nem adó sivatag -, egyszersmind
olyan érzelmi, atmoszferikus kerete a
játéknak, amelyik nem engedi elfelejteni a
nézőknek, hogy anyagközelben élő
emberekről szól a játék. Olyan emberek
mozognak a térben, akiknek a lábuk alatti
földet meg kell dolgozni a mindennapi
falathoz.

A színpadi deszkák önmagukban hord-
ják a stilizációt. A süppedő homokban
valóságos mozgásokat kell tenni. Vagyis
csak erőfeszítések árán lehet könnyedén
mozogni, futni rajta; de a homok védel-
mezően fogadja a levegőbe fölugró bo-
hócot, amikor orrára bukva érkezik a ta-
lajra vissza; vagy alkalmat ad rá, hogy a
menekülő védekezésében kutyaként ka-
parja és szórja ellenfelére a homokot.

Az anyag és az ember küzdelmét látjuk
az ember és ember, az ember és a tárgyak,
az ember és a társadalom harca közben.
Egy színházi előadás szépségeiben része-
sülünk, de mellé kapjuk a cirkusz kínálta
szépségeket is.

Ne gondoljon senki most azokra a cir-
kuszi keretbe helyezett színházi előadá-
sokra, amelyek a cirkuszt mint metaforát, a
cirkuszt mint a polgári színház helyét
tagadó jelzést, a cirkuszt mint színházia-
sított színházat vonják be a rendezői
jelzésrendszerekbe.

Mnouchkine nem ábrázolja a cirkuszt.
Ez maga a cirkusz. Az ősi, az évezredes
szórakozóhely. A tömegmulatságok és
népünnepélyek színhelye, ahol a lelki ru-
galmasság, az előadó kedélye legalább

annyira fontos, mint a testi szépség, a
készség ábrázolások bemutatására és a
testi ügyesség, ami azzal az erkölcsi fö-
lénnyel rendelkezik, hogy képes legyőzni
az elébe tornyosuló nehézségeket.

Meg akarod változtatni a társadalmat? Ezt
kérdik a Napszínház komédiásai.
Magatartásukkal és tudásukkal menten
válaszolnak is kérdésükre: változtasd meg
előbb önmagad! Ragadd ki magad a
megszokásokból, alakíts ki új harc-
modort, növeld meg tudásod, fokozd ki-
fejezőerőd, és ne vessél meg egyetlen le-
hetőséget sem gondolataid kifejezésére, ha
azok eltalálhatnak a legszélesebb tö-
megekhez !

Elégedetlen vagy a polgári színházzal?
Meg akarod változtatni?

Csak a társadalom megváltoztatása árán
lehetséges. Részt kell tehát venned a
tömegek harcában. Meg kell előbb vál-
toztatnod közönségedet ahhoz, hogy a
társadalom megváltozzon.

Mnouchkine társulata szakított a burzsoá
színház évszázadok óta öntelt színészeinek
modorával, azoknak a sikertől és pénztől
lusta, a színházi üzemmenetben
veleszületett tehetségével résztvevő, hiú és
dédelgetett szenvedélyiparosoknak a
működésével, akikből csorognak az
érzések, gombnyomásra tudnak úgy tenni,
mintha gondolkoznának, és készek
bármikor, bármiféle érzelmet utánozni.
Mnouchkine-ék nem tartoznak a
művészetnek minden országban olyan
szép számmal tenyésző, felkent csapatá-
hoz.

A színház munkásaivá képezték ki
magukat.

Egyforma gonddal ügyelnek a típusok
éles megfogalmazására, a kanavász for-
dulataira, és kezelik - ölükben tartva, a
porond peremén ülve - a világítótesteket,
hogy középen játszó társuk a játék-hoz a
legelőnyösebb fényt kapja mutatványához.
Professzorai a testi kifejezés-nek, doktorai
a látványos színház történetének. De nem
vonakodnak egy díszletelemet megfogni
és helyére tenni az előadásban. Nincsen
számukra alacsonyabb és magasabb rendű
munka. Nem válik külön a színházban
végzendő szellemi és fizikai munka. Nem
sztárok. Szín-házban dolgoznak. És
valóban dolgoznak. Nem az önkifejezés, a
belső én meg-nyitásának homályos papjai,
hanem a színházművészet fizikai
dolgozói.

Magatartásuk és művészetük lényeges
vonása ez.

Eltörlik a burzsoázia kialakította szín-
házi határvonalat, ami azt hirdeti - már

a rivalda merev vonalával is -, hogy ti
hozzánk jöttetek, és a pénzetekért meg-
fürdeni akartok mindazon titkokban,
amiknek mi vagyunk tudói. Mi: részesei
vagyunk sejtelmes beavatottságoknak. Ti:
nézhettek bennünket a pénzetekért.

A Napszínház színházi munkásainak
folytonos jelenléte a publikum előtt nem
formai kényeskedés. Nem az álfalak taka-
rásából lépnek ki, hogy ruhájuk szabásá-
val, arcfestésükkel, a magukra vett jellem
meghökkentő előbukkanásával káp-
ráztassanak el. Mindvégig a közönség
előtt készülnek produkcióikra. Arcukat a
gyülekező nézők között készítik ki.
Jelmezeiket is előttük, közöttük cserélik.
Vagy csak arcukra húznak egy sipkaként -
addig homlokukra tolt - maszkot. Nem
titkolnak semmit a nyilvánosság elől.

Megmutatják könnyed munkájuk ne-
hézségeit.

A világosban, a figyelő szemek előtti
gondos készülődés ráébreszti a nézőket,
hogy társaik közé érkeztek. Nem kivá-
lasztottak, sem szerzetesek, sem furcsa
szekta vendégei. Hasonszőrű dolgozók
fogadják őket, akik munkája a színház, a
szórakoztatás, a mulattatva tanítás, a
kézenálló agitáció.

A színházgyárakban minden a szemé-
lyes sikerért működik. Fondorlat, hisz-
téria, fenyegetőzés, hízelkedés csak az
egyéni csillogásért van. A Napszínházban
egy munkaközösség fog össze a színes
időtöltés, a világ megváltoztatására való
kedvcsinálás érdekében.

Ne gondolja senki, hogy azoknak a zsá-
volyba öltözött, egyenruhásított színi-
szektáknak egyike a Napszínház, ahol
arctalan tömeg trappol és fújtat, ritmikus
jelszavakat mormol vagy kiáltoz, és ahol
kollektívnek azt tartják, hogy nem lehet
személyes sikere senkinek sem. Az arany-
korban gonddal ügyelnek arra, hogy ki-
nek-kinek meglegyen a maga „nagy jele-
nete". A színészek közül ki-ki megmu-
tathassa azt, amit a legjobban tud. Mert
számukra a közösség nem azt jelenti,
hogy eltünteti az egyéniséget, hogy unal-
masan alázatos szolgálatba kényszeríti a
tehetséget. Éppen a közös munka, az
együttes szolgálat erősíti meg a tehet-
séget.

Megtáltosodtak a rendezők

Eltépték minden hámjukat, és képzele-
tükkel félig megrészegülten száguldanak
térben és időben. Merészen kecses ugrá-
sokkal szelnek át évszázadokat, évezre-
deket egyetlen színházi pillanatban. Vak-



merően kötnek össze távoleső utalásokat
és világokat. Mint a hirtelen olvasott
tudásnál az adathalmozás, úgy a hirtelen
szabadult képzeletnél is tapasztalható a
szertelenséggel való hivalkodás. A kötet-
lenségektől megszabadult rendezők olyan
örömöt éreznek, hogy kötelességüknek
érzik a rá-rálicitálást.

Több ez már, mint a hagyományos
barokk színházépület kényelmetlenségé-
nek és szűkké vált formájának tagadása és
szétzúzni, eltüntetni kívánó szenvedélye.
A túlcsordult és túltermelésre beállított
képzelet ontja a képeket és jelképeket,
jeleket és metaforákat, hogy lassan-ként
ne is jelentésükkel, hanem orna-
mentikájukkal foglalják el a rendelkezé-
sükre álló teret.

A jelek nagy misztériumszínpada ala-
kult ki. Már csak a Jó és a Rossz, az Ör-
dög és az Angyal, a Bűn és az Erény, a
Világosság és a Sötétség munkálkodik.
Azzal az igénnyel, hogy az egész zavar-
tan bugyborékoló mai világot plasztikus
formákba kényszerítse a színház. Keve-
sebbet nem is óhajt megfogalmazni. Csak
az egészet. Az egészre törés heroikus
vállalkozásában kevesen hederítenek arra,
hogy elvész a részlet, ami az egész-nek
alkotóeleme, támasza, szerkezete, atomja,
és ami nélkül az egész sem jöhet létre.

Meglehetősen egyszerű oka van mind-
ennek. A román Dinu Cernesco, a buka-
resti MIC fiatal tehetsége a mezítelen kő-
falig bontatja ki tervezőjével A forrás című
Marin Soresco-darabhoz a színpad-teret,
hogy az előadás első pillanataiban
 amikor repülőgépzúgáshoz hasonlító
vízesés zaját halljuk - a középen elrende-
zett, karcsúra redőzött, sárga selyemdra-
péria motoros úton siklani kezdjen, és
körbefogja redőzetével a játék helyét, a
színpadi padló fekete klottfoltjai közül
pedig éles fényben egy segélyt kérő kar
nyúljon ki, és utána három egyforma színű
hálóingbe öltözött hölgy másszon elő
 Irinának, a főszereplőnőnek három arca,
három megtestesülése -, és kezdetét
vehesse egy sterilitásában is erőteljesen
mutatós és erőteljesen színházi tehetségű
játék a mitikussal babráló, sorba rakott
színházi hatáselemek szemrevételezése
közben.

Cernesco rendezésénél döbbentett meg
az élet lassú elszivárgása a színpadról, a
teátrális szépség lassú lehűlése a fagypont
alá. Valamiféle jeges elvontság, ízeknek,
szagoknak, illatoknak esztétikus desztil-
láltsága foglalta el az élet - a művészien
ábrázolt élet - helyét. Hiszen könnyebb

a nagy témák felé kinyújtani két lelkesen
lobogó kart, mint megmarkolni egy te-
nyérnyi kis igazságot. Könnyebb misz-
tériumot szervezni, mint fölkelteni az élet
melegének érzését, a szív dobbanásait a
szorongató sötétben.

Nem szamováros szöszmötöléseket,
zsebkendőhajtogatást és szoba-konyhás
lakásokban fővő paprikáskrumpli szagát,
nem is a nyílt színi acélöntést, a kokillák
színpadi izzását és a termelési drámák
káderlapokkal, statisztikai kimutatásokkal
és irodalmi riportokkal vagy
jegyzőkönyvekkel igazolható életszerű-
ségét sóvárgom én vissza. Csupán az éle-
tet. Hogy a színház hasonlítson még a
világra, ha a világ kezdi is elveszíteni
megint önmagát.

A valóban erős tehetségű színházi ren-
dezők megfontoltan (vagy önkéntelenül
is) zavaros képeikkel, túlburjánzó vizuális
kínálatukkal persze kifejeznek valamit a
valóságból. S nem képzelem azt sem,
hogy csak azért beszélnek rejtjeles steri-
litással, mert nyakatekert formákban tet-
szelegnek, mert a mindenáron föltűnni
vágyás vezetné zablát nem ismerő és nem
tűrő képzeletüket.

Minden ellenszegülésük és tiltakozásuk
ellenére is hatott rájuk a piac törvénye.
Így alakult ki a fogyasztói színház.
Fogyasztói színház abban az értelemben
legalábbis, hogy a kispolgári lázadások
számára termelnek fantáziaanyagot, mi-
közben hisztériásan bővítik kínálatuk.
Árulnak részletre is drámát. Elszaporod-
tak a zanzásított drámai életművek, a
Nestroy-keresztmetszetek, Witkacy-össz-
kiadások egyetlen színpadi kötetben,
szünet nélkül, népeposzok három és fél
órás terjedelemben.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

A realizmus lehetőségei

Sokan újra felfedezik mostanában a len-
gyel színházat. Egymás után jelennek meg
az ismertetések, méltatások. Ha
összeolvasná azonban valaki ezeket az írá-
sokat, nehezen hinné el, hogy közös a
tárgyuk. Egy seholsincs ország képe
bontakozik ki bennük, amelyben föllel-
hetők Európa minden színházának vágyai,
tervei, problémái. Egy olyan országé,
amelyben csak külföldi újságírók jár-nak a
színházba. Nyilván úgy alakul ez ki, hogy
mielőtt útnak indul, mindenki tudja már jó
előre, mit akar felfedezni. És azt azután fel
is fedezi. De mindig csak azt, mindig csak
annyit.

Tavaly Julien Michel terjedelmes cikket
szentelt a lengyel színháznak a Plays and
Playersben. Elragadtatva ír a látott
előadások magas szakmai színvonaláról,
társadalmi érzékenységéről. Azután,
mintegy észbe kapva, fölfedez egy vidéki
amatőr együttest, és azzal a megállapítással
zárja cikkét, hogy- övék a jövő. Csak nem
fog propagandát csinálni a hivatásosak-
nak, a „színházi rendszernek" ? Nyakig a
saját problémáinkban, mi is sokszor
melléfogunk, amikor példát keresünk ná-
luk. A magunk vitáiban mi például Gro-
towski érveire szoktunk hivatkozni. És
nem vesszük figyelembe például, hogy az
ő „szegény színháza" tökéletesen bele-
illeszkedik a lengyel „színházi rendszer-
be": a Kulturális Minisztérium pénzén és
megbízásából Grotowski tanfolyamot tart
a „gazdag színház", a hivatásos színészek
részére.

A lengyel színházak nagyjából a miénk-
kel azonos körülmények között dolgoz-
nak. Igaz, játszanak Beckettet is, Mroźeket
is. Csakhogy nem ezekből születnek az
igazán jelentős előadások.

Grotowski és Mroźek

A színház nem mondhat le az embernek
ember által való ábrázolásáról. A
színpadon nem születik látomás, nem fo-
galmazódik gondolat konkrét ember, a
színpadi hős társadalmi valója és egyéni
pszichikuma nélkül. Bárhogyan is véle-
kednek és nyilatkoznak is néha a maguk
kísérleteiről, Szajna és Grotowski is a
színpadi realizmus új lehetőségeit ku-


