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Dante Alighieri hátán
vimmerli van!

Nézem Józef Szajna Dante-fantáziáját és
közben sok mindenen eltűnődhetek, mivel
a produkció erre időt ad. Azon töp-
renkedek hát: vajon mi fontosabb a szín-
házhoz, egy hibátlan izomzatú, lecsupa-
szítottan is esztétikus test, vagy - a színészi
tehetség?

A szép testű színész a fontosabb a szín-
házban, akit levetkőztetve ki lehet vinni a
közönség közé, vagy olyan színész kell,
akit le lehet vinni az emberi lélek legmé-
lyebb poklaira a nézők számára fölho-
zandó tapasztalatokért?

Röviden: mi kell hát? A szép, de rossz
színész? Vagy a kitűnő jellemábrázoló
adottságokkal bíró testi korcs?

Nem kétséges a válasz: testileg és lel-
kileg egyaránt művelt színészekre volna
nagy szükség.

Évekkel ezelőtt összefoglaló dolgozat-ra
készültem: A hónaljszag mint esztétikai
kategória, különös tekintettel a színházi neo-
avantgardra. Egyáltalán nem az átvitt ér-
telmű - spirituális - verítékről kívántam
benne értekezni, sokkal inkább az orral
szagolható, a színielőadásoknak új dimen-
ziót kínáló ízzadságról. Mennyi testszagot
köteles elviselni a néző? És mennyi szag
szükséges ahhoz, hogy a demonstrátorrá
változott színész jelenlétét és közel-létét
kellően érzékelhessük?

Egy úttörésben üzletelő színház fő-
próbája után a vezetőség kérésére el is
mondtam készülő dolgozatom főbb vo-
nalait, kiegészítve A dezodoráló szerek
színházi esztétikájának fejezetével. Sanyarú
kritikusi működésem során első alka-
lommal találtam meghallgatásra. Leg-
közelebb, amikor a nézőkkel való kap-
csolatot ugyancsak lábainkat taposva
tudták csak elképzelni: hatalmas, bika-
izomzatú néptánccsoport tagjait szerződ-
tették produkciójukhoz. A vad és barbár
táncosok ibolyaillatot árasztottak. Bele-
okvetetlenkedésem ismét rossz vért - il-
letve rossz szagot - szült. Azt hitték: iga-
zam van, és túlillatosították a fegyver-
táncokat ropó görög legényeket.

Sötétben tévelygek az utó-előőrsszínház
rengetegében. A kivezető utat keresem.
Sokszor a nézőtérről is. Kínlódva
igyekszem eligazodni.

Józef Szajna

Heinrich Mann A kisvárosban leír egy
ámító színielőadást, a fiatal hőst megrázza
a színész szépsége, hiteles fiatalsága,
belső tüze, és elcsügged, megismervén a
szerep alakítóját, amint kenőccsel szedi le
arcáról az ifjonti pírt, a nyíladozó emberi
tavasz rózsáit, haja feketéjét is leveti, és
elveti a testi töméseket. Elhasznált ag-
gastyán marad az iménti antik szépség
helyén. A művészi csalásnak ez a formája
ma már elő nem fordulhatna, hiszen nem
ábrázolják a valóságot, hanem megmutat-
ják. Az ereje veszített és gyanússá lett szó
híján a test került előtérbe. A fogalom
helyett a tárgyi világ.

Megtestesült tehát a színház. Tele lett
testtel és tele tárggyal. Lomraktárak bel-
seje borult a játéktérre, hogy hulladék-
anyagok, más rendeltetésű tárgyak ellep-
jenek minden zeget és zugot.

Szajna színházában, a varsói Stúdióban,
nemcsak a színpad, de a nézőtér is a tár-
gyaké. A nézők között fölvezető deszka-
palló, az oldalsó bejáratokhoz állított
lajtorjákra odabilincselt színészek és az
erkélyről a nézőtérre vezető falépcső,
ahonnan zarándokmenetek vonulnak alá és
Dante hasmánt araszolva, fejjel lefele
igyekszik pokolbéli kirándulására.

Egy túltermelésre ráállított iparban -
ahol bővebb a kínálat a keresletnél -, a
dolgok hamarosan túlcsapnak keretei-ken.
Így Szajna színházában a tárgyak nem
korlátozódnak arra, hogy abban a
helyiségben töltsék be szerepüket, ahol a
játék folyik. Kicsurognak az ajtókon át a
folyosókra. Ellepik az egész színházat.

A társalgókat. A dohányzókat és a ke-
rengőket. Szerencsére zárva vannak az
ablakok: különben a makacsul burjánzó
anyagok kiáradnának és ellepnék a város
utcáit. Ki tudja ? Ahogy a kirakatokat né-
zem, nem vagyok benne biztos, nem tör-
tént máris meg ez a veszedelem ?

Ha a tárgyak megszaporodnak a szín-
padon: mindig a társadalomról van szó.
Moralizáló színházaknak elég az üres tér
és néhány „örök" klepetus. A társadalom
ábrázolásához tárgyakra van szükség.
Legalább egy trónra, egy gumibotra, egy
puskára, rendjelekre, gazdag bútorzatra,
kínai porcelánvázára a sarokban, ellop-
ható pénzesládikára, husángra, fütykösre
- jó esetben: kapára-kaszára -, egy kitö-
mött sirályra, méregpohárra, tőrre, zech-
chinókat tartalmazó bőrerszényre.

Szajna tárgyai azonban nem a társada-
lom meghosszabbításai. Ezek a képzelet
tárgyai. Roppant herékre emlékeztető,
fölfújt kettős-hólyagok. Bádoglavór - az
amatőrszínházak elengedhetetlen meg-
tisztuláskelléke. Kondor Béla Dürer
ihletésű metszetei jelennek meg eleven,
színpadi csudaként; begördülnek; tarka
lepleik közül csontvázasszonyok lépnek
elő: füstölőt lóbálnak, rikoltásaikkal rio-
gatják a jámbor lelkeket, miközben nya-
kukban erős fókuszú elemlámpa fityeg
megvilágítva csontkoponyájukat.

Kézzel fogható valóságot, jóllehet,
színpadi valóságot kell megjelentetni a
megjelenítéshez. Megszűnik a mágikus
mintha. Ez már nem olyan, mintha . . . ha-
nem maga az: a tárgy, a dolog, a jelenség.

A színészre nem hárul más föladat, mint
hogy önmaga legyen. Egy ember fizikai
valójában. Csontozatára, izomzatára van
szükség - látványként. És mozgására,
hogy dinamikus legyen a játék.

Miközben az előadás arra törekszik,
hogy a tárgyakat szólaltassa meg, az
anyagoknak tegye láthatóvá a lelkét: az
ember tárgyszerűvé alakul ebben a szín-
házban. Van ennek is mondanivalója.
Csak anyagszerűsége nincsen. Úgy értve:
színházi anyagszerűsége. Mert a színház
az a különös hely, ahol az elembertelene-
dést sem lehet ember nélkül kifejezni.

Így áll elő az a különös ellentmondás
hogy Józef Szajna nagyszerű, megmozdí-
tott képei mély tehetségről, erős képzelő-
erőről, látomásos sebzettségről, gyötrődő
belső világtól vallanak, miközben anyagi
álmainak közegében levitézlett színházi
korszakok rutiniéi csámborognak.

Beérkezve az emeleti dohányzóba, an-
nak közepén (egy létrán) faunszerű húsos
férfiú gubbaszt, és Gustaw Kron, a szín-



ház vezető színésze Cerberusként kiállít-
tatik, mint csukott szemű, eleven szobor.
Képzeljék el, hogy a Pesti Színházba men-
ve, ott találják az előcsarnokban Darvas
Ivánt szoborként, egyetlen ágyékkötőben
és ezüstlően iszapszínűre festett testtel, és
addig viselkedik kőemlékként, amíg a
nézők el nem foglalják helyeiket. Akkor
majd bejön a színre, hintázik, mint egy
cirkuszi trapézművész, egyre olvadó
testtel téblábol a költözködési rumliban, és
időnként patetikusan fölemeli kezeit,
utánaengedve a terzinák pátoszának.
Beatrice (Anna Milewska) ajka körül az-
zal a bizonyos vidékiprimadonna-mo-
sollyal közlekedik, amit akkor lehet látni,
ha a színésznő túlságosan közel kerül a
nézőkhöz - például a függöny előtt vagy a
japán virágos úton végig kell húznia a
nézőtér bérlői között - és zavarában úgy
érzi: valamivel kitöltendő az így támadt
színészi űr. Jelzi, hogy ő azonos azzal, akit
a közönség megszeretett kedves szere-
peiben, ez alkalommal csupán szeszély-
ből, művészi alázatból vállalta el ezt a kü-
lönös (és hozzá annyira méltatlan) fölada-
tot. Hihet a rendező, amit akar, biztosít-
hatják színészei támogatásukról és egyet-
értésükről, ez a primadonnamosoly árul-
kodik: itt egy színházi lény sikerre vágyik,
savanyúan emlékezik vissza szép ruhákra
és tündökletes helyzetekre, amikor még
fölragyoghatott képessége és megmutat-
hatta sokoldalúságát. Ezeket a kicsiny
színészi trükköket csak színházi szem
veszi észre: és kifognak a színházba tévedt
idegenen. Mert Szajna nem színházi em-
ber, akkor sem, ha színháza sikereket ér
el, és tagadhatatlanul képvisel valamit,
amit nem lehet sérülés nélkül kimetszeni a
jelenkori színház történetéből.

A képzőművészetet képviseli rendező-
ként és librettistaként is. Színháza annak a
művészettörténeti pillanatnak tartósítása,
amikor a képzőművészet megmozdul,
letépi blondelkereteit, és színházi am-
bíciókat forralva kilép a nyilvánosság elé.
Lerázza magáról a díszítés funkcióját és
színházi szerepet követel magának.

A táblakép megmozdul
Megmozdul. Helyét, alakját, színét és fé-
nyeit változtatja. Hangot ad. Beszél és
muzsikál.

Bármennyire meghökkentően újszerű a
dolog, egyáltalán nem mai keletkezésű.
Leonardo és Bernini (hogy e kettőt ra-
gadjuk ki a sorból) színházi rendezőnek
sem volt csekélység. Gépesített festmé-
nyeik, mutatványos képzőművészetük,
szemfényvesztésen alapuló látványossá-

gaik nemcsak színházi szokások voltak,
hanem eleven, hatásos színházi formák.
Követhető utat tapostak a színházművé-
szetnek a barokkban.

A klasszikus egyensúlyérzet megbom-
lása idején, a francia felvilágosodásban
aggályosan szemrevételeztek minden je-
lenséget, megnézték, micsoda is valójában,
és mire jó, és biztos-e, hogy másként nem
szemlélhető: Rousseau is kitalálta már a
színzongorát (mindenik billentyűhöz más
és más szín kapcsolódott, és úgy lehetett
játszani a klaviatúrán a színekkel, mint a
zongorán). Jó, Rousseau nem ér-tett a
festészethez - tegyük föl. Mit szóljunk
azonban Gustav Mahlerhez, aki Max
Klinger 1902-es bécsi tárlatának
Beethoven-szobrához a Szecesszió Há-
zában a IX. szimfónia átdolgozott záró-
tételét vezényelte, megközelítendő a
wagneri összművészetet? A szoborhoz
hozzámuzsikálás nem csak a kiállítás na-
gyobb visszhangja érdekében történt,
hanem abból a meggondolásból, hogy a
képzőművészetnek a zene dimenzióját
kölcsönözze.

Időről időre feszegetni kezdték tehát a
művészek a műfajok határait. Elégedet-
lenkedtek a keretbe fagyasztott pillanat
megdermedtségével vagy a gránittá és
bronzzá merevített mozdulattal. Az em-
beri képzeletnek - kevésbé gazdag kép-
zeletű korokban - szüksége volt arra, hogy
ne csak gondolatban mozdítsa meg a
képzőművészeti alkotást, ne érje be azzal,
hogy továbblép a szobor, és elrohannak a
képről a paripák, hanem valóban meg is
mozdították, de legalábbis kísér-letet
tettek arra, hogy a műalkotás szín-
háziasan viselkedjék.

Végül is, ez nem annyira idegen a képek
és szobrok lényegétől, mint amennyire
látszik. A templomfestészet célja sohasem
csak az volt, hogy - teátrális - hatásként
pompázatossá gazdagítsa a misék céljaira
rendszeresített helyiséget, kivételesen
ünnepivé, megrendítővé és lenyűgözővé
dekorálja az istennel társalkodás
környezetét. Kifejezetten szín-házi
meggondolásai is voltak: az elnyúló
istentiszteletek idején alkalmat kínált
profánabb lelkeknek elkalandozni a sok-
szor világi és nem egy esetben érzéki lát-
ványosságokon, a szobrok csavart mene-
tein, a képek anekdotikusságán csakúgy,
mint a színek és formák dinamikus rit-
musán. Mozogtak végeredményben ezek
a képek, ha csupán a képzelet mozgatta is
meg véglegességüket.

Amikor azután Cage-apó vezényleté-

vel egy vidám és szertelen csapat (195 2-
ben) az észak-karolinai Black Mountain
College-ban meg akarta tagadni az előt-
tük-volt művészeteket, és a képzőművé-
szeti látvány meghatározottságai felől
kényelmeseket megprüszköltető diák-
bolondériát szervezett, kialakítva egy
mindent összezagyváló kifejezéstelenségi
formát, a happeninget, akkor a nevetsé-
gessé lett és trónjafosztott táblakép, a
múzeumok csendjében és magánképtárak
levegőtlenségében rejtőző alkotások
egyszerre táncra perdültek, szagot eresz-
tettek magukból, vizet fecskendeztek, és
csirketollakkal hintették be a műélvezésre
érkezettek haját és ruháját.

A képzőművészet átcsapott teatralitásba,
ami persze - ismételjük - sohasem volt
idegen tőle. A képzőművészet vállalkozott
a jellemábrázolásra, drámai konfliktusok
kifejezésére, látványos összeütközésekre,
mindarra, amit a továbbiakban igyekezett
levetni, némiképp áthárítva e funkciókat a
fényképészetre és a mozira, mondván:
csinálják azok, úgyis jobban tudják, mi
meg maradjunk saját kereteink között.

Szó se róla: John Cage és társai (és ké-
sőbbi követőik) nem voltak mentesek a
mindent-fölforgatás kamaszosságától, a
rendetlenkedési vágytól és a Mona Lisá-
nak bajuszt pingálni óhajtó szemtelen
lázongástól, mindent új szemszögbe he-
lyező esztétikai rosszalkodástól. És ha
szépészetileg le is sajnálja őket valaki,
megvetően elfordul ricsajozásuktól, mű-
vészkedésbe fulladó cselekvéseiktől: el-
pörölhetetlenül valóságos igényeket elé-
gítettek ki, és jelentős fordulat útjelző-
táblájának tövében végezték el rumlijai-
kat.

A második világháború után kitárultak a
magángyűjtemények, államosítások,
adómegtakarítás célját szolgáló ala-
pítványok közkinccsé tették a magán-
kincseket. A színes reprodukciók nyomdai
magas szintje, a diafilm mindennapivá
válása, a nagypéldányszámú képzőmű-
vészeti albumok hozzáférhetősége sokat
lendített a képzőművészeti műveltség
tömegméretein. Miközben azonban a
képzőművészet a tömegeké lett, meg-
kérdőjelezték a képzőművészetet magát
is. Ebben a mozzanatban semmiféle reak-
cionárius nem volt. A happening nem
fejezett ki tiltakozást a mindenkié lett
képzőművészet ellen. Inkább gyermeteg
magatartás jelent meg benne. Az is-
merkedésnek az a kezdeti szakasza,
amikor - nem tudván még: mi mire való -
a tudni vágyó fogak beleharapnak a



tárgyba, megkísérlik szétszerelni, össze-
törni, így megismerve ellenállóképességét,
szerkezetét, anyagát, erőszakos úton
hatolva mélyére. Elemzés helyett futbal-
loztak a művészettel. Végül: a meg-
ismerésnek ez is egyik módja, és még
mindig jobb, mint betiltani, átfestetni,
elégetni, bevagonírozni vagy eltulajdoní-
tani: akár erőszakkal, akár megvásárlás
útján.

A műkincsekből szabadon fölhasznál-
ható alkotások lettek. Nemcsak a magán-
gyűjtemények kaptak társadalmi levegőt,
de a híres művek, sőt, életművek sem ta-
padtak le egyetlen ország múzeumának
büszkeségét gyarapítani. Megmozdultak
és útra keltek. Országról országra ván-
dorolva tárták ki mindenki előtt szépsé-
güket. Ez persze a múlt nagy alkotásaira
vonatkozott csak. Az új irányzatok tovább
érezték azt a légszomjat, hogy elvették a
képzőművészettől évszázados, évezredes
funkcióit. Amikor a köznapi ember is
annyi képet nézhet, amennyit régen csak
beavatott festők, valami újjal kell
szolgálni a látás fölfrissítéséhez, ne-hogy
megrekedjünk a történelmi festészet
kritikátlan csodálatánál.

Ha a festészettől a nyilvánosság elra-
gadta a teatralitást - és csak a szobrászat
őrizte meg valamelyest -, a képek nem
keretezhették előkelő bevonulások és
lépcsőn levonulások ünnepélyességét,
nem fejezhették ki egyetlen ember (egy
pápa, egy herceg, egy gyáros, egy bank-
igazgató) tehetősségét, hatalmát és mű-
veltségét, olyanformán emelvén rangját,
miként a jó színházi díszlet, jelmez vagy
kellék segíti a színészt - új lehetőségek
után kellett nézni. S a festők fokról fokra
beszabadultak a színházba. Lassan ki-
szorították onnan a drámát, a cselekményt,
és éppen azon vannak, hogy kiszorítsák a
színészt is, de legalább korlátozzák
uralkodása körét. Tárgyakkal,
megmunkált anyagokkal, célszerűvé tett
nyersanyagokkal népesítik be a játék te-
rét. S a tárgyak között az ember is csupán
tárgyként tűnik föl. Nem is kérdés, van-e
ezzel mondanivalójuk, és mindez kifejez-e
valamit is?

Elvileg járható az út. A gyakorlat
azonban félsikerekről árulkodik. Kül-
sődleges reformról beszél.

Nem a lényeget: a felületet változtatták
meg. Modern képzőművészeti formák
mellett avítt színészi fogalmazást kapunk.
XX. századi - sőt: jövő századbeli
fogalmazás tárgyakkal - és a XVIII.
század végének kóbor komédiásai szerinti
színházi jelrendszer kerül szembe

egymással. Tömör, elvonatkoztatott jelek
a formában és agyonbeszélő részlete-
zettség a színészi játékban. Céltudatosság
és esetlegesség. Fegyelmezett külső for-
ma és renyhe sablonok a színészi játék-
ban. Hja, könnyebb kicserélni egy meg
nem felelő díszletelemet, mint rábírni
egy színészt, hogy másképp játsszék!
Könnyebb megváltoztatni a kulisszarend-
szert, mint a játékstílust.

Ne higgyük azonban, hogy Gordon
Craignek volt igaza, amikor zavarta a
színész. És nincs igaza azoknak a Craig-
követőknek sem, akik kétségbeesetten
szemlélik, hogy legszebb és legokosabb
elképzeléseik, előre kitervelt és megvaló-
sított színpadrendszerük, játékkonstruk-
ciójuk miként omlik össze és semmisül
meg a színész színreléptének pillanatá-
ban, hogyan teszi tönkre egyetlen szeme-
villanásával az idomíthatatlan, eleven
ember az elképzeléseket és újítási vágya-
kat.

A képzőművészet megújítható mester-
séges úton is. Törvényszerűségei meg-
változtathatóak a világtól elszigetelten
egyetlen műterem falai között. Vagy
megfelel azután a fogyasztónak, vagy
visszautasítja. Vagy múzeumok fogadják
be méltóságteljes falaik közé az új tár-
gyakat, vagy akként befolyásolják a látás
megváltoztatását, hogy kirakatok, üzlet-
berendezések, nagyáruházak, villamosok,
hirdetőoszlopok, ruházati cikkek min-
dennapi tárlatain vesznek részt, s ezek
hordozzák az új formát, színvilágot,
anyagszerveződést.

A színházi újítások nehezebben
mennek végbe. Furcsának hangozhat ez a
színháztörténet olyan szakaszában, ami-
kor újítás újítást ér, és nincsen nap, hogy
ne születne egy valamennyi régi színházi
értéket megtagadó kisded. Mégis, a vál-
toztatások inkább a színház szerkezetére,
a játék helyére, a rendezés mikéntjére
vagy a díszletre irányulnak, semmint a

színház legfontosabb elemét képviselő
színészre.

A színházi munka megkezdésének pil-
lanatában az újító elé gátak merednek: az
emberek. Emberekkel, még a legmeg-
hunyászkodóbbakkal sem lehet tárgy-
ként bánni. Nem lehet velük anyagként
dolgozni. S amikor azt mondom, hogy az
újítót akadályozzák - legalábbis kor-
látozzák - munkájában: még nem is a
közönségre gondoltam, akit eléggé meg-
törtek az elmúlt évek ahhoz, hogy a leg-
képtelenebb kísérletet is természetesnek
fogadja el. A színészekre gondoltam,
őket neveztem embereknek. Az újítási
szenvedélyű színházreformer első aka-
dálya a színészben az, hogy a színész nem

akar megváltozni. Beéri hagyománnyal,
rutinnal, beéri önmaga korábbi sikerei-
vel. Ezektől a színészektől meg kell vál-
ni! A második akadály, hogy a színész
nem tud változtatni. Tehetségtelenség,
rossz előképzettség, képzetlenség, satnya
adottságok okán. Ezektől a színészektől
nem feltétlenül kell megválnia az újításra
berendezkedett színháznak, elég, ha
kiképzi, célszerűen átalakítja és meg-
tanítja elképzeléseinek megvalósítására.
Két közismert akadály ez, és rendezők
nem szoktak sokat habozni leküzdésük-
ben. Van azonban egy kevesebbet emle-
getett harmadik akadály. Ez a legvesze-
delmesebb. Ezen szokott elvérezni a leg-
több, pályát megfutni akaró új lovas, hi-
szen rendszerint észre sem veszi, vagy
könnyedén megalkuszik vele. És ez: a
taglejtések rendszerének és az arcjáték-
nak mély ízlésbeidegződései, a kor kiala-
kította szokásokra válaszoló rendszere.
Mélyen fekvő, tudattalanul működő in-
gerek mozgatják, közös világnézet, kol-
lektív ízlés, szemléletrendszer és közös
élmények, anyagi-társadalmi feltételek
határozzák meg a gesztusvilágot.

Ha a színész a szerelmi érzést szívére
szorított kézzel fejezi ki: ezen még köny-
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színháztörténet

CSILLAG ILONA

Molnár Ferenc színpada

„Korának légköre"

Ha nagyon akarjuk, a Molnár-darabok
tartalma csupa krajcáros igazságra redu-
kálható : „Ruha teszi az embert", „Aki-nek
az isten hivatalt ad, észt is ad hozzá", - ez
volna az Egy, kettő, három; A hattyú pedig a
„Nem jó nagy urakkal egy tálból
cseresznyézni" közmondás dramatizálása.
A pszichológia felől közelítve se találni
bennük kincseket: „Éhes disznó makkal
álmodik" A farkasban meg A vörös
malomban is; Az ördög pszichológiája
pedig Osvát Béla szerint nem egyéb, mint
kommercionált freudizmus, amiben igaza
is van.

Sikerültebb művei mégis - a negyven-
egynéhányból mindössze hat vagy hét -
mintha önnön vulgáris tartalmi szintjük-

nél valamivel többet mondanának: zavar-
ba ejtik az embert lebegő káprázatuk eny-
he szédületével, mint mikor valaki fel-
hajtott egy pohár könnyű bort, s az mégis
fejébe szállt. Tán nem is volt olyan
könnyű ? De, az volt - ám mégse csak arra
jó, hogy utána jobban csússzék a színházi
vacsora. Ez egyébként is - gyomor kér-
dése: van, aki az Othello után is jóízűen
megvacsorál, másnak viszont Molnár Fe-
renc úgynevezett happy endjeitől is el-
megy az étvágya. Mert ha jól meggon-
doljuk, a Játék a kastélyban tenyérbemá-
szóan buta kis komponistájának cinikus
rászedése nem valami derűs dolog, de a
rakott káposzta „örök visszatérése" A
vörös malomban, vagy A farkas Vilmájá-
nak szűnni nem akaró zöldségszámlája -
mint minden polgári létforma legjobbika -
szintén nem az.

Bizonyos, hogy a Molnár-darabok va-
lamiféle „mégis-minősége" nemcsak
híres, sőt hírhedt színpadi technikája mes-
terfogásaiból táplálkozik, annál kevésbé,
mert e fogások - a vitathatatlanul fölényes
drámaépítő tudás ellenére - néha mellé-

fogások, s e dramaturgiai szakkifejezéssel
„jól megcsinált" darabok - nincsenek is
mindig olyan jól megcsinálva. Még az
Egy, kettő, három expozíciója sem mentes
az üresjáratoktól, A z üvegcipó' utolsó fel-
vonása inkább csak egy pesti kupleráj
csiklandós beléletén csámcsog, mintsem
előrevinné a cselekményt, A vörös ma-

lomnak sehogyse akaródzik vége szakadni,
A farkas unalmas első felvonását egy-
helyben topogó álomképek követik és így
tovább. (Az oly kívül-belül egyképpen
elhibázott művekről, mint a Riviera, Az
ismeretlen lány, Csoda a hegyek közt, Nagy
szerelem, Delila, A császár stb., ebben a
vonatkozásban szó sem eshetik.)

Persze nem lehet elvitatni tőle a fő att-
rakciót, a dialógust, mely valóban szik-
rázón pereg, sem az aforizmák, parado-
xonok sziporkáit, sem a csattanókat, me-
lyek még ma is a helyükön csattannak.
Ámde puszta szellemeskedésből még az
olyan igazán szellemes szerző se tudna
megélni a színpadon, mint Molnár Ferenc;
a viccek dömpingjét nem áll-

nyű változtatni. Megmagyarázandó: ez
avult kifejezési mód, a romantika színészi
jelrendszeréből származik. A színész - ha
érvelően szóltak hozzá, és biztosították az
új módszerrel elérhető nagyobb sikerről -
hajlik a szóra, és nem fogja többé kezét a
szívére szorítani. De képzeteiben még
mindig ott marad a romantikus elképzelés
a szerelemről. Most már nem fogja
kezével és kimeresztett szemével kifejezni.
Talán még arra is rábírhatja rendezője,
hogy teste mellett lazán leengedett
karokkal álljon. Lényeges változás
mégsem következik be. A színész a
szerelmet továbbra is romantikusan fogja
szemlélni és ábrázolni. Csak-hogy most
már elveszti hozzá nemzedékeken át
örökölt kifejezési eszközét. És még nem
alakít ki újat, megfelelőt. Elszegényedik
némileg a színészi eszköz-tár, elsatnyul az
újítások folyamatában, mert miközben az
újítások a színház minden más területére
kiterjednek - ki-véve a színészi technikát -
a rendezők csak azt írják elő: a színész mit
ne csináljon és miként ne tegyen, de nem
alakítják ki benne egy új kifejezési nyelv
igényét és készségét.

Miért kell mindjárt az egészet?

Nem kevesebbre vállalkoznak a rendezők,
mint az egész emberi világ színpadra

fogalmazására. Józef Szajna egyetlen
pillanatig sem kendőzi, hogy a Dantéban
nem annyira az Újjászületés költőjének
kíván emléket állítani - bárha előpremierje
éppen Firenzében, a költő szülő-városában
tartatott is. Szajna a mai világ poklait
fogalmazza rá a színpadra. A bűn és a
tisztaság, a fájdalom és az öröm, az élet és
a halál nagy színpadi kiállítását csinálja
meg.

Nem voltam szabatos az imént, azt írva,
„színpadra fogalmazza" a Nagy Kérdő-
jeleket. Megteszi ugyan ezt is, többnyire
azonban a színpad mellé, fölé és alá fo-
galmaz. Szajna képzelete ugyanis túlcsu-
rog az adott színházkereten. Kiömlik a
képkerethez hasonlító színházi portálok-
ból, ahogy az előcsarnokokban látható
gyűjteményes festészeti, szobrászati - és
ezektől elválaszthatatlan - tervezői mun-
kásságának kiállításán is van Auschwitz-
képe, ahol a szabályos képkeretből ki-
nyúlnak felénk elemek, lelógnak és ki-
ágaskodnak a kép peremén túlra, jelezve
és sikoltva, hogy a tervezőjével cipelt
emberi tapasztalat és fölhalmozódott fáj-
dalom nem fér már el a szabványosított
történelmi keretek között.

Fél évszázada merült föl először az Is-

teni színjáték színrevitelének lehetősége.
Normann Bel Geddes 1921-ben készítette

el a roppant lépcsőrendszert, a pokol krá-
terére emlékeztető monumentális lépcső-
gyűrűt, ebben lejátszható lett volna a mű
színpadi kivonata, ha a színházművészet-
ben lett volna abban az időben annyi
bátorság egy merőben nem színház szá-
mára készült költemény teatralizálására,
ha nem minősült volna ez akkoriban is-
tenkísértésnek, ha nem rekedt volna meg
az ötlet (szükségszerűen) egy tőképzeletű
tervező látomásánál és ha az ötven évvel
ezelőtti színházi konvenciók - köz-te a
színészi technika akkori állapota -
megengedte volna túlvilági lényeknek az
álom és valóság között egyaránt biz-
tonsággal közlekedő ábrázolását. A szín-
házművészet akkoriban lehetetlenné tette
Geddes elképzeléseinek beteljesedését.
Ötven évnek kellett eltelnie, amíg a
színház nekidurálhatta magát, hogy bele-
vágjon Dantéba.

Ez tagadhatatlan eredmény. Mégis. A
tárgyak döntenek helyettünk: egy kom-
bináltszekrény, egy golyószóró, egy elekt-
romos hűtőgép, egy Dior-modell, egy
telefon, egy íróasztal, egy aktacsomag.. .
... Legalább a színház őrizze meg az em-
beri döntéseket. Legyen a morális önren-
delkezés végvára.


