
második része: Berényi túlságosan ko-
molyan vette Miller „önkritikáját".

Ebből a megjegyzéséből már kivilág-
lik: az előadás bizonyos tehertételektől
eltekintve mély és alapos élményt nyújt.
Berényi a mélyebb pszichológiai kör-
nyezetet akarta láthatóvá tenni, és ezért
csökkentenie kellett a játék politikai-tár-
sadalmi horizontját. Ezzel a csökkentéssel
viszont sikerült megteremtenie a figurák
mélységélességét. Rebeca Nurse fenséges
emberi méltósága csak így világíthat, s
csak így válik láthatóvá Parris tiszteletes
furcsa kétlelkűsége, gyengesége, és már-
már komikus gyávasága így villan elő
fenyegetettsége mögül. S természetesen
csak így lengheti át az egész előadást az
erotika furcsa - valójában meglehetősen
antipuritán - hangulata. Anélkül, hogy
valami pszicho-analitikus magyarázatot
akart volna keresni. Egyszerű emberi
motívummá stilizáltan. A játék második
részében csökken ez a sokszínűség, a
motívumok többszólamúsága. S elszürkül
egy-egy jelenet feszültsége is: nincs hová
kapcsolnunk a történetet, a problémát. A
befejezés aztán ismét teljes pompájában
mutatja meg a művet.

Bánsági Ildikó végre kilépett a hebrencs
és gyors beszédű menyecske sze-
repköréből, és bonyolultabb emberáb-
rázolást vesz célba. A szépség és démo-
nikus romlottság, a céltudatosság és szen-
vedélyesség színeiből kell megalkotnia
Abigailt. S ez sikerül is neki. Szemes Mari
(Elisabeth) nagyszerű ott, ahol vakon
tisztességesnek kell lennie - mikor férjét
éppen szolidaritásával löki börtönbe.
Fenntartásaink vannak viszont
meghatódásaival szemben: Proctor és
felesége között bonyolultabb viszony
szövődött, amit nem tud átfogni ez a
küszködő féltékenység és fájdalom. Szabó
Éva teremti meg a rettegés atmoszféráját:
ő az első vádlott ebben a hisztérikus
perben, s mesebeliségével jól üti meg ezt
az alaphangot. Bodrogi Gyula drámai
szerepében képes a sok-rétűségre, a le sem
írt, csak sejtetett jellemtulajdonságok
érzékeltetésére: „udvara" van játékának.
Csak az előadás vége felé enged ki ebből a
szorításból. Fehér Miklós díszletei
egyszerűek és funkcionálisan
egyértelműek. Talán a bírósági jelenethez
látszanak kevésnek. János-kúti Márta
jelmezei jól sejtetik a tragédia
„mélyrétegét", a bűnös erotikát.

CSÍK ISTVÁN

Arcok és álarcok

A cím, amely az Állami Bábszínház mű-
során szereplő négy zenei groteszket
összefogja, kétszeresen is találó. Találó,
mert a bábjáték eszközeire utal, a bá-
bokra, maszkokra s a mögöttük meg-búvó
emberekre: ebben az előadásban ez a
kettősség, a technikai megoldások köréből
kiemelve, külön dramaturgiai szerepet
kapott. De ugyanakkor, átvitt értelemben,
azokról az álarcokról is be-szél, amelyeket
naponta arcizmainkra, tekintetünkre,
mozgásunkra erőltetünk: a látszatokról,
szokásokról, konvenciókról, amelyek a
meztelen emberi érzéseket, indulatokat
takarják.

A négy színpadi groteszk négy önálló
zenemű ihletésére született; valamennyi
öntörvényű, szuverén világ. Eredetileg
csak Sztravinszkij műve kötődött szín-
házi elképzelésekhez, mégis: mindegyik
mű otthon van, otthonra talált a színpa-
don. S bármennyire távol állnak egymás-
tól gondolatilag, formailag vagy stilárisan,
a Bábszínház nagyszerű együttese
megtalálta bennük azt, ami közös. Így
nemcsak egymás mellé illesztett, bravú-
rosan megoldott darabokat láthattunk,
hanem olyan, egységes műsort is, mely
összességében többet ad, mint részei
külön-külön.

Ha mégis részenként, egymástól füg-
getlenül vesszük sorra az egyes darabokat,
annak elsődleges oka éppen a mű-sort át-
meg átszövő, búvópatakként fel-
felbukkanó irónia megjelenésének
gazdagsága. Az alkotók rendkívüli sok-
oldalúságát bizonyítja, hogy minden
egyes esetben a műhöz illő arcot öltenek,
ám közben mindvégig személyesen is
jelen vannak, megmaradnak ön-
maguknak.

A katona története

Ez az elsőként bemutatott mű, amelyet
Igor Sztravinszkij komponált C. F. Ra-
muz szövegére, s mely a középkori mo-
ralitások és az orosz népmesék világát
egyszerre idézi, sokféle színházi kísérlet-
nek volt már tárgya az 1918-as ősbemu-
tató óta, de alighanem most jutott el igazi
közegébe; most talált rá zenei-irodalmi
lényegének szinte egyedül lehetséges,
adekvát színpadi formájára.

Szilágyi Dezső a szövegkönyv tömörí-
tésével, az egyes jelenetek átrendezésével
a műhöz hűen volt hűtelen: azt állította
színpadra, amit a zenéből kihallott.

Az a többszörös keret, amelybe az egész
előadás beleépül, a nyitott színpad,
amelyet előttünk rendeznek be a kordét
húzó, vándorló vásári komédiások, a
technikai apparátus leleplezése, s a lelep-
lezés tudatos beillesztése a mű drama-
turgiai rendszerébe oly ritka szerencsés
művészi telitalálat, amelyet a részletek
alaposan átgondolt s technikailag hibát-
lanná csiszolt tökélye tesz különösen em-
lékezetessé.

A bábokkal együtt megjelenő színészek
marionett-technikával mozgatják a
figurákat, megmutatván a játék apró for-
télyait, de amikor a katona fellázad saját
jobbik énje, „gazdája" ellen, s elszakítja a
marionett zsinórjait, oly simán, oly
zökkenőmentesen veszi át másik moz-
gatója, hogy most már pálcás technikával,
alulról irányítsa tovább lépéseit, hogy
egyszerre újból az illúziók bábszín-
házában találjuk magunkat. A bábjáté-
kosok a bábokkal egyenrangú szereplőkké
válnak, s e párhuzamos lét sajátos töltést
ad játékuknak. Így nyer kifejezést a mesén
belül elszabaduló, játékos fantázia,
mindaddig, míg egy újabb bravúr, a
katonát mozgató, immár ördög-maszkos
színész „leleplezése" újabb és mélyebb
gondolati tartalommal gazdagítja a változó
technikát. Ezt, az ígért adót behajtani
igyekvő ördög s a vállalt szerződése elől
menekülő, kibúvót kereső katona különös
párviadalának lényegét egyetlen képbe
sűrítő megoldást készíti elő a technikák
dramaturgiája .. .

Amilyen következetes s minden rész-
letében végiggondolt a mozgás és moz-
gatás rendszere, olyannyira tiszta s egy-
séges a mű képi világa is. A moralitás
„szereplői" magukon viselik a népmű-
vészet, a zenéből is kihallható orosz mű-
vészet stílusjegyeit, szervesen illeszked-
nek a keret, a vásári bábos-kordé világá-
hoz is, de ugyanakkor megteremtik a
saját, szuverén világukat. Nagyszerűen
élnek a színeikben is, bár ez a színskála
egy kicsit talán visszafogottabb, mint amit
a mű megkövetel: pasztellhatása kissé
sterillé teszi a vásári komédiát.

Talán az egyetlen zavaró momentum,
ami az előadás egységét megbontja, a
színpadra lépő bábjátékosszínészek kis
álarca. Apróság, tudom, jelentéktelen
részlet, mégis az egész előadás nagyszerű
logikájával kérdőjelezi meg: ha a színész,
aki a bábot, tehát álságos önmagát mu-



togatja, álarcot ölt, megbontja az emberek
s eszközök dramaturgiai kontraszt-ját,
túlstilizálja a valódi személyt. Egyéb-ként
is, a kis selyemálarc idegen a vásári
komédiától; sokkalta inkább helyén-való
lenne a commedia dell'arte színészeinek, a
cirkuszi porond bohócainak fehérre
meszelt ábrázata.

A katona története alighanem új lehe-
tőségek korszakát nyitja meg a bábmű-
vészetben. Nem azért, mert minden rész-
lete újdonságot hozott; éppen ellenkező-
leg. A technikák „leleplezése", a szakmai
titkok „elárulása" nem újdonság sem a
cirkusz porondján s a bábművészetben
sem; a színészek s bábok együttes szerep-
lése csaknem minden esetben együtt jár az
illúziók bizonyos szétoszlatásával. De
ezek a megoldások eddig többnyire meg-
maradtak az ötlet, a geg színvonalán;
alighanem most ötvöződtek először szer-
ves, irodalmi-dramaturgiai, képzőművé-
szeti egységgé, sajátos színházi formává.

La Valse

A műsor második darabja, a Maurice
Ravel zenéjére színpadra álmodott lát-
vány-költemény ugyancsak áttételes,
többszörös kontrasztra épülő játékai ha-
zug illúziókról, hamis nosztalgiákról
rántják le a leplet, de közben maguk is
átélik, megszenvedik, siratják a semmibe
foszló nosztalgiákat. A zeneszerző, saját
vallomása szerint, a bécsi valcer apoteó-
zisának szánta e művét, amely képzele-
tében egy fantasztikus, végzetes kavar-
gással fonódott össze. Nem nehéz felfe-
dezni az összefüggéseket: 1920-ban, a
kompozíció születésének évében Európa
éppen csak kezdett magához térni abból a
szörnyű és végzetes, kavargó vérziva-
tarból, amely a bécsi valcerrel fémjelzett
régi szép békeidőket elsöpörte .. .

A kontrasztot ezúttal két mai fiatal
jelenti, akik betévedve a századforduló
ruhái, kellékei, tölcséres gramofonjai közé,
először gúnyos csodálkozással, majd a
játékba egyre jobban belemelegedve
álmodják vissza magukat az Osztrák--
Magyar Monarchia valcerrel fűszerezett,
édes-bús illúziói közé. A hajdan-volt ruhák
életre kelnek, közelednek, egymásra
lelnek, de a háttérben konok
következetességgel egymást váltó képek
egyre kegyetlenebb, egyre vadabb táncba
ragadják őket... Mozgósítás, háború,
gránátok, emberi testeket szétszaggató
robbanás - a fiatalok rémülten menekül-
nek a bódító nosztalgiák valósága elől.

A nagyszerű technikával, magabiztos,
lírai könnyedséggel mozgatott ruhada-

rabok tánca látványok, kavargóan színes
látványok sorozata, amely mindig
szinkronban van a zenével. Az előadás
kényesebb része a múzeumba tévedő
fiatalok jelenete; ezt - talán azért, mert
erről a kontrasztról nincs szó a zenében --
nem is sikerült a műhöz zökkenőmen-
tesen hozzáilleszteni. Mozgásuk koreog-
ráfiájában érezhető némi bizonytalanság,
hogy a mai ritmusvilághoz, avagy a ké-
sőbb felcsendülő zenéhez álljon-e köze-
lebb: ettől a bizonytalanságtól egész je-
lenlétük némi didaktikus hangsúlyt ka-
pott. A zenéhez, illetve a cselekményhez
kapcsolódó régi képek, hajdani felvételek
együtt élnek a mű egészével; arról
azonban nem vagyok meggyőződve, hogy
a táncoló, boldogan sürgő-forgó pár
megkettőzése, árnyképként a vetített
báltermekben, nem gyengíti-e a táncoló
ruhák látványának erejét.

Aventures
A La Valse tárgyai, ruhadarabjai egy
nagyon is közismert kor valóságát for-
dítják le a látvány nyelvére; sikerrel bir-
kóznak meg azzal a feladattal is, hogy a
mindent elsöprő, pusztító világégés
messzire nyúló gyökereit a századforduló
kifinomult, apró kis hazugságai mögött
érzékeltessék. Sokkal nehezebb,
bonyolultabb feladatot kell a következő
műben szereplő tárgyaknak, Ligeti
György Aventures című zenei groteszkje
„hőseinek" megoldaniuk. A műsorban
szereplő valamennyi mű közül erre a
darabra illik rá legjobban műfaji megha-
tározásként a groteszk: a zene bizarr

játékosságát az emberi tulajdonságokkal
felruházott, bravúros technikával s hu-
moros leleménnyel mozgatott tárgyak
valósággal megsokszorozzák.

Az Aventures már szerepelt a színház
műsorán; előadása azóta még kiforrot-
tabb, még egységesebb. A tárgyak, ruha-
darabok úgy kelnek életre a színpad steril
tárgyi világában, hogy az emberi ma-
gatartás közhelyeinek, konvencióinak,
sztereotipiáinak valóságos viharát ka-
varják maguk körül; hamis, hazug s
mégis nagyon valóságos ez a világ. S a
viharzó kalandok, kalandocskák, groteszk
felhanggal képpé formált tragédiák
nagyságrendjét, ugyancsak kontraszt-
ként, pontosan meghatározza az egyet-len
„élőlény a néma tárgyalt csendéletét
végigszaglászó, majd a tárgyi világ rom-
jai fölött újra megjelenő kisegér.

Az Aventures ritka kis remekmű. Ligeti
György groteszk zenéje olyan érzelmi
töltést ad az önálló életre támadó
tárgyaknak, s e tárgyak nagyszerűen
megkomponált képi világa, mozgatásuk
végtelenül finom, könnyed és elegáns
megoldásai oly mértékben támasztják alá
a zenei gondolatokat, hogy a néző úgy
érzi: együtt születtek, nem léteztek, de
nem is létezhetnek külön-külön. Alig-
hanem ez a legnagyobb dicséret, amit egy
zenére épülő, zenétől ihletett szín-padi
játékról el lehet mondani.

Klasszikus szimfónia

A műsor utolsó darabja egyben - meg-
érdemelten! J - a legsikeresebb darab.
Színház a színházban, pontosabban báb-

Arcok és álarcok (Bábszínház). Sztravinszkij: A katona történet A
bábjátékos (B. Kiss István) a katona és az ördög bábjával



színház a bábszínházban: a 18. század
rizsporos évtizedeiben játszódik, egy főúri
palotában, ahol a herceg magánosan,
illetve kedvenc kutyája társaságában nézi a
commedia dell'arte szabályait követő
cselekményt, s hallgatja a karmester
vezényelte zenét. A finom iróniát ferge-
teges komédiával elegyítő játék Szergej
Prokofjev Klasszikus szimfónia című mű-
vének ihletésére született. A Bábszínház
alkotói kollektívája jó érzékkel erősítette
fel a zeneszerző vidám, nyelvöltögető
iróniáját, amellyel a formák bűvöletében
élő sznobokat fricskázta meg, cinkosan
kacsintva Haydnra s más régi mesterekre.
A jobbnál jobb játéklehetőségeket kínáló
történet egyre fergetegesebb tempója
elsodorja a látszatokat, a pöffeszkedő,
látványos semmit, a tartalom nélküli, üres
formákat és formaságokat.

A Klasszikus szimfónia előadásában tö-
kéletes összhangban van jelen a báb, a
maszk, a mozgatási technikák különféle
elemeivel; a Bábszínház művészei már
régóta nem marionett, pálcás vagy kesz-
tyűs technikában, hanem a műben gon-
dolkoznak, s az alkotói elképzeléseknek
rendelik alá a formai megoldásokat. Talán
paradox, de éppen ennek, a művészi
gondolat elsődlegességének köszönhető,
hogy szinte észrevehetetlen tökéletes-
séggel, olajozottan működik az előadás
technikai apparátusa. Észrevehetetle-

nül: nem a trükk eleganciájának tapso-
lunk, amikor a saját arcával játszó herceg
s a maszkos karmester helyén bravúrosan
mozgatott ruha bukkan elő, hanem a
gondolatnak, amit a bűvész-mutatványnak
is beillő csere kifejez.

Oldalakon át lehetne beszélni a külön-
böző apró játékokról, szellemes ötletek-
ről, ötletmorzsákról, amelyek oly ellen-
állhatatlanul mulatságossá tették a
darabot; de talán néhány példa is elég,
hogy kifejezze a mű egészének szellemét,
hangulatát. A karmester mozgásához
igazított „zenekar", a fel-felbukkanó
hangszerek látványa azzal ingerel neve-
tésre, hogy a zenével összhangban kari-
kírozza, túlozza el a zenei effektusokat. A
hercegi eb leülésének szertartása, el-
keseredett küzdelme a kevésbé illedelmes,
ám kényelmesebb pozitúráért ön-magában
is bábos remeklés, de úgy mulatságos,
hogy közben lényeges gondolatokat
fogalmaz meg a mű egészével kap-
csolatban.

Nem könnyű dolog az alkotók egyéni
munkáját elemezni e bábelőadásokban,
hiszen az ilyesfajta színház minden más-
nál kollektívebb művészet, ahol a kiugró
egyéni teljesítményeknek is sajátos, kol-
lektív tartalma, háttere van. A zenéhez s
színpadi játékhoz irodalmi hátteret
teremtő szövegkönyvíró, a muzsikán
minden egyes esetben túllépő, de azt

meg nem hazudtoló Szilágyi Dezső írói
munkájába eleve belejátszik a tervező
technikai bravúrokat a művészet szolgá-
latába állító, színeket és formákat a gon-
dolat igájába hajtó látomása, és a rendező
mozgásokat és mozgatást a zene hámjába
fogó tehetsége. Koós Iván figurái,
színpadképei egy nagy művész újra és újra
megújulni képes tehetségéről ta-
núskodnak; ezek a figurák, ezek a moz-
gásba lendülő tárgyak, ruhacsendéletek
úgy szolgálják a különböző írói-rendezői
elképzeléseket, úgy simulnak a zenéhez,
hogy rendkívül hajlékony alkalmazkodó
készségükön belül is megőrzik az alkotó
sajátos személyiségjegyeit. A rendező,
Szőnyi Kató tapasztalata, hallatlan ani-
mációs készsége kapcsolja össze a látvány
irodalmi magját, a látványt és a zenét a
színészek munkája nyomán megelevenedő
mozgások rendszerével.

Talán még az egymás munkáját át- meg
átszövő tervezői, rendezői munkánál is
nehezebb elemezni a színészi teljesít-
ményeket, hiszen egy-egy báb mozgatását
sokszor több művész végzi, s még akkor,
amikor a színész a tapsoló közönségnek
felmutatja az általa mozgatott figurát,
akkor sem lehetünk bizonyosak abban,
hogy a báb minden egyes gesz-tusáért,
mosolyt fakasztó játékáért őt illeti az
elismerés. Pedig a paravánok mögött
megbúvó kollektívában nagy-szerű egyéni
teljesítmények határozzák meg az előadás
színvonalát; a kitűnő színészek, virtuóz
animátorok személyisége, ha nehezen
elhatárolható módon is, de jelen van a
drámai élményben.

Könnyebb a helyzet akkor, ha a báb-
színész nemcsak a bábok álarcában, ha-
nem személyesen is színpadra lép, mint A
katona történetében B. Kiss István, Elekes
Pál vagy Ősi János. De az ő munkájuk,
teljesítményük is összefonódik a többiek,
Szőllősy Irén, Gruber Hugó, Havas
Gertrúd csak részben látható vagy
éppenséggel láthatatlan közremű-
ködésével, csakúgy, mint a La Valse saját
fizikai valóságában is megjelenő
szereplőinek, Pataky Imrének és Szakály
Mártának játéka Kardos Melinda, Gyurkó
Henrik, Varanyi Lajos teljesítményével.

Az Aventures szereplői, Pataky Imre és
Gyurkó Henrik, Szakály Márta és Varanyi
Lajos, Erdős István és Kardos Melinda
formailag talán így, ketten-ketten gazdái
egy-egy figurának, de az elő-adás
megbonthatatlan egysége, kerek, tökéletes
egésze a nehezen szétboncolgatható közös
munkából fakad. Csakúgy,

Ligeti György: Aventures



főrum
mint a Klasszikus szimfónia esetében, ahol
az egész együttes kollektív munkája, az
egyéni teljesítményeket, a személyes je-
lenlétet is integráló nagyszerűen össze-
csiszolódott játék határozza meg az él-
ményt, a színház lényegét.

Külön kell szólani az egyes darabokat
bevezető és összekötő karikatúrák soro-
zatáról, Kaján Tibor rajzairól, amelyek az
est alaphangját voltak hivatva megütni; a
szellemes, a variációk gazdag s
leleményes tárházát felvonultató sorozat
nemcsak híven szolgálta az előadást,
hanem mélyebb, lényeges összefüggésekre
is rámutatott.

*

A bábjáték a legtöbb, szenvedélyes
színházbarát szemében csak afféle mos-
tohagyereke Tháliának. Mindig is pe-
rifériális helyet foglalt el a színházak írat-
lan hierarchiájában; alighanem plebejus
származásának, soha meg nem tagadott
vásári őseinek köszönhette az előítéletek
őt körülhálózó szövevényét...

Nincs konokabb, szívósabb ellenfél az
előítéleteknél; de előbb-utóbb le kell
számolni velük. A bábjáték már régen
túllépett saját, hajdanvolt korlátain, m e g -
újította eszköztárát, s oly magasságok és
mélységek, filozófiai igazságok katartikus
erejű meghódítására képes, amelyre az
„élő" színház is csap nagyon ritkán, ihletett
pillanataiban képes. Az Állami
Bábszínház azon együttesek sorába
tartozik, amelyeknek ez az újjászülető
művészeti ág nagyon sokat köszönhet.
Látványos vállalkozások, hangzatos vál-
lalások nélkül, több évtizedes, emberte-
lenül kemény és fáradságos munkával
olyan új és originális elemekkel gazda-
gította az egyetemes bábművészetet,
amelyek alighanem előkelő helyet fog-
lalnak majd el a művészeti ág világtör-
ténetében. Ugyanakkor ez a színház, ez a
társulat imponáló technikai biztonságával,
már-már megszállott újat akarásával a
magyar színházi életnek is legizgalmasabb
s egyben legegyetemesebb jelensége.

Az Arcok és álarcok legalábbis ezt
tanú sítja.

Arcok és álarcok (Állami Bábszínház)
Í r t a : Szilágyi Dezső; rendező: Szőnyi

Kató; báb-, jelmez-, díszlettervező: Koós Iván.
Szereplők: B. Kiss István, Elekes Pál, Ősi

János, Szőllősy irén, Gruber Hugó, Havas
Gertrúd, Pataky Imre, Szakály Márta, Kardos
Melinda, Gyurkó Henrik, Varanyi Lajos,
Erdős István.
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kecskeméti Katona József Színház január z ; -án mulatta be .Shakespeare Téli rege cím ű
zínművét, Zsámbéki Gábor rendezéséhen. A z előadással - annak ellenére, hogy egészében neve
rezzük sikeresnek - több cikkben foglalkozunk, mert úgy véljük, hogy alkalmas néhány általános
érdés tisztázására. Múlt havi számunkban Fodor Géza tanulmányban elemezte Mészöly Dezső

j fordítását, most a kecskeméti rendezést vizsgálja. Mihályi Gábor le- vele a színházi nyelv
tiláris kérdéseit veti föl. Zsámbéki Gábor értesítette a szerkesztőséget, hogy hozzá kíván szólni a
ikkekhez.
Kedves Zsámbéki Gábor!

Elnézésedet kérem, hogy nem szabályos
kritika formájában, hanem hozzád intézett
levélben fejtem ki véleményemet
legutóbbi rendezésedről - holott a kritikus
dolga az, hogy kritikákat írjon, és ne
levelezzen. A kritika azonban
mindenekelőtt a közönséghez szól, az ő
tájékoztatását, az ő ítéletének befolyáso-
lását szolgálja.

Ezt ez esetben szeretném
kritikustársaimra bízni. Én most a Téli rege
ürügyén valójában a színházi nyelv
problémáját szeretném szőnyegre hozni,
amely --meggyőződésem - ma a „fiatal
színház" megkerülhetetlen sarkkérdése.

„Fiatal színház." Nevet kell n-:ár találni
a gyereknek. Ez talán elég tág el-nevezés,
hogy magába foglalja Kaposvárt,
Szolnokot, Ruszt Józsefet, Szőke Istvánt,
Paál Istvánt és a Huszonötödik Színházat
is. Különféle művészi irányzatokat. Fiatal
színház, mert szellemében az, és mert
elsősorban a fiatalokhoz szól. igaz,
nagyvonalúan fiatalnak tekintve
mindenkit, aki lélekben fiatalnak érzi
magát, tehát nem adta meg magát az
„úgysem lehet semmit tenni" fatalitá-
sának, cinizmusának, közönyének, és ma
is hiszi, hogy kell és lehet cselekedni,
alkotni.

A „fiatal színház" alapvető
követelménye az etikum; az a
meggyőződés, hogy minden körülmények
között meg kell maradni tisztességes
embernek, etikus lénynek, elveihez
ragaszkodó, ezek-ben megalkuvást nem
ismerő művész-nek. Az etikus tartásnak
ez az igénye, ami engem - s gondolom
másokat is - mellétek állít.

Az etikum azonban nem művészi ka-
tegória - illetve minden igazi nagy mű-
vészi alkotás egyben etikus alkotás is, s
ebben az értelemben az etikum túlságosan
általános kategória. Másrészt, nincs
abszolút etika, minden tett jogosultsága,
erkölcsössége végül is kérdésessé tehető.
Az etikum igénye szükségszerűen meg-
teremti azt a helyzetet, amelyben csap én
hiszem magam etikus lénynek, s két-

ségbe vonom a másik ember magatartá-
sának, döntéseinek helyességét. Az eti-
kumot nemegyszer árnyékként kiveti a
gyanakvás.

A fiatal színház - közösségteremtő
színház. Azonos művészi elveket valló,
azonos életvitelt követő emberek közös-
ségévé fejleszti a társulatot, s nagyjából
hasonló kívánalmakat támaszt nézőível
szemben is; őket is magához hasonló
homogén közösséggé kívánja szervezni.
Óhatatlanul fenyegeti is a bezárkózás
veszélye, hogy szekta marad, és elriasztja
magától az eszményeit nem vállaló
tömegeket.

A fiatal színház eszménye a műhely,
azonos gondolkodású művészek alkotó
közössége, kísérleti laboratóriuma. A la-
boratórium, a kísérlet már meghatáro-
zásában jelzi, hogy - legalábbis kiindu-
lásában kevesek ügye. Kis létszámú
társulat - beavatott nézők szűk köréhez
fordul. Így dolgozik Grotowski is, Brook
is - hatásuk mégis világméretű, milliókat
érint. A vidéki színházaktól azonban - a
hivatal és a szélesebb közön-
ség is azt várják, hogy tömegszínházak,
népszínházak legyenek már most.
Valóban, üres nézőteret: előtt nem lehet
játszani.

Mindez ismert. Eleget beszéltünk erről.
Csak azért ismétlem, hogy jelezzen,
vitáinkban idáig jutottunk cl. Most már
úgy- érzem, újabb kérdésekre kell választ
keresni. Vagyis:

Mit jelent az etikum igénye - a művé-
szet nyelvén megfogalmazva? Mi a mű-
hely művészi tartalma, célja? Kísérletek,
de milyen prekoncepciók, művészi hipo-
tézisei: alapján ?

Nem kérdéses, minden művészi
mozgalom csak akkor tud jelentőssé:
válni, ha megtalálja a maga sajátos
művészi világát, kifejezőeszközeit,
egyéni stílusát, nyelvét.

A kaposvári produkciókat s ezen belül a
Te munkádat figyelve szembetűnik, hogy
kiemelkedőt mindenekelőtt a realista,
verista darabok rendezéseiben sikerült
produkálnotok - amikor is a szöveg


