
és tartalmi hatását. Ezért is élezte ki a
kérdést, Peter Brook példájára hivatkozva,
Andrzej Wajda, mondván: a rendező
nyilvánvalóan maga is tudta, hogy a
Szentivánéji álomnak többen tapsolnak,
mint Az ikeknek. De az adott időpontban,
egy bizonyos eszmei-művészi igazság
kifejezésekor Az ikek szűkebb közönsége
sokkal fontosabb lehet (és fontosabb is),
mint a bécsi operett mindent elsöprő
közönsége.

Az elmondottakkal sem az előadásokat,
sem a közönséget nem kívánom mi-
nősíteni. Sem a látszólag azonos néző-
reakciók közé esztétikai egyenlőségjelet
tenni. Hiszen nyilvánvaló, hogy eseten-
ként egyszerűen a nyelvtudás hiánya,
máskor valamiféle földhözragadt érzé-
ketlenség vagy a rendezőtől eltérő vér-
mérséklet és tempóérzék gátolta a néző-
téri élmény megszületését. De a probléma
-- a modern színházművészet exklu-
zivitásának fokozódása - tagadhatatlan. És
azzal a veszéllyel jár, hogy éppen le-
győzött-legyőzhetetlen ellenfelének, a
kommerciális, kulináris színháznak szel-
lemileg is kényelmes páholyába kergeti a
nézőket.

Vízió és műgond
Itt tulajdonképpen be is fejezhetném ezt az
amúgy is esetleges, eklektikus úti
beszámolót. Hiszen az egyes előadások
művészi eredményeiről, izgalmas vagy
vitatható megoldásairól, a rendezői kon-
cepcióról és trouvaille-ról azok kritikusai
amúgy is beszámolnak.

Mégis úgy érzem, le kell vonnunk
valamiféle tanulságot. Legelsősorban a
művészi következetesség és kidolgozott-
ság normájának érvényre jutását. Mert a
látott előadások (a gyengécske mexikói
kivételével), mind-mind irigylésre méltó
szakmai-művészi szinten, az együttesre
jellemző perfekcionizmus jegyében kerül-
tek színpadra. A rendezőknek volt erejük s
talán idejük, lehetőségük is arra, hogy a
maguk vízióját színpadi valóságra váltsák.

Zadek Othellóján lehet (és kell is)
vitatkozni. De az kétségtelen, hogy a
rendező filológiailag alátámasztott, logi-
kusan átgondolt és meghökkentően
szuverén koncepcióval nyúlt a műhöz, és
az előadás minden részletét, ötletszerű
eszközét és riasztó gesztusát is ennek
rendelte alá. Hogy a rendező által fennen
hangoztatott „színészi szabadság" és az
általuk választott jelmezek történelmi
anarchiája mögött is szigorú művészi
következetesség érvényesül.

És mennyire így van ez Ljubimovnál,
aki a Csendesek a hajnalokban egyetlen
színpadi ötlet elemeiből - a katonalá-
nyokat szállító teherautó deszkáiból -
építkezik, anélkül, hogy egyetlen képben
ismételné önmagát. Az előadás záró-
akkordja, a deszkák félelmetes tánca csak
aláhúzza ezt a geometrikus és kore-
ografikus térteremtő következetességet.
Ljubimov életismerete nemcsak a dráma
fővonalának kibontásában jelenik meg, de
az olyanfajta szeretetteli ironikus be-
állításokban is, mint amilyen mondjuk a
papírhajcsavarókkal sorakozó katona-lány
premier planja.

Brook előadását többen dokumenta-
rizmusáért bírálták. De vajon a tények
mégoly precíz ismerete elég lett volna-e
az expedícióra érkezett tudós teázási szer-
tartásának színpadi bemutatásához? Vagy
arról van szó, hogy Brook a hét-köznapok
jellegzetesen angol rituáléját olyan módon
tudja szembesíteni a jelen-levő ikek, a
tanúk, elementáris éhségével és
irigységével, hogy ezáltal a jelenet többet
mond tényszerű tartalmánál. Nem a
szavakban, hanem a legjobb színészi
alakítások szintjén tüzelő tekintetek-ben
és a pontosan kidolgozott, lefojtott
mozdulatok koreográfiájában fogalma-
zódik meg a valóságnak az a mélyebb,
rejtett szintje, a tartalomnak az az álta-
lánosabb érvénye, amiről Peter Brook
beszél.

De talán egyetlen előadásban sem
érzékelhettük olyan gondosan megvilá-
gítva, szinte kimerevítve a szakmai pre-
cizitást, a mesterségbeli tökélyt, mint ott,
ahol egy zseniális műkedvelő kezében volt
a karmesteri pálca. A Beckett rendezte
Godot-ra gondolok, amelynek minden
szegmentumán érződött, hogy az író,
akinél jobban igazán senki nem is-
merhette a drámát, három hónapig készült a
társulattal a produkcióra, százoldalas
forgatókönyvvel érkezett Berlinbe, de
ennek ellenére a kihagyott próbanapokon
(amikor is a társulat egyedül, rendező
nélkül dolgozott) tovább csiszolta a
színpadi megoldásokra vonatkozó el-
képzeléseit. Ennek a precizitásban meg-
nyilvánuló tudatosságnak köszönhető,
hogy az előadásban nincsenek véletlenek.

A rendezői vízió és a műgond nem
egymást kizáró, hanem egymást felté-
telező kiegészítő tényezőként jelentek
meg a Nemzetek Színháza előadásaiban.
Nem kivételesen, hanem kötelező ér-
vénnyel.
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Magyarok a BITEF-en

VÁGVÖLGYI ILONA: Először vagyok
ilyen méretű fesztiválon, és óriási hatást
gyakorolt rám. Láttam ugyan né-hány
külföldi előadást eddig is itthon vagy
utazás közben, de ez sohasem elegendő.
Miután egyéb vonalakon, iroda-lom,
képzőművészet és film terén nagyon bő a
kommunikáció, az ember ugyanezt a
bőséget szeretné a színházi előadások
tekintetében is. Ez azonban olyan műfaj,
amit nem lehet konzervben szállítani. Ha
meg is tudom nézni a díszletek, jel-mezek
terveit, rajzait vagy fotóit, igazán csak
akkor értem meg mindennek a lényegét,
ha látom az előadást, azt, hogy az ötletek
hogyan illeszkednek bele annak egészébe,
hogyan segítik vagy akadályozzák a
játékot.

Azért is érdekes egy ilyen fesztivál, mert
egy helyen, egy zárt időszakban nézhetjük
meg a világ legkülönbözőbb tájainak -
feltehetőleg legjobb - színházait, és így
alkalmunk adódik azok összehasonlítására
is. Megfigyelhetőek a főbb stí-
lusirányzatok, divatok, egyszóval jó időre
eligazítást kap az ember a jelenlegi
színházról.

SCHÄFFER JUDIT: Lenyűgöző volt
számomra az az erőfeszítés, az az együttes
erőfeszítés, amely egy-egy elő-adást
létrehozott. Persze legtöbbjüket közel egy
vagy több éves próbaidőszak előzte meg.
Ezalatt azonban szokatlanul szoros
együttműködésben dolgoztak a rendezők a
tervezőkkel. Volt olyan elő-adás,
amelynek nyolchónapos próbaidő-
szakában a díszlet- és jelmeztervező min-
den próbát - még a fordítást javító és a
zenei próbát is - elejétől a végéig végig-
ült, és így a rendezővel és a színészekkel
együtt változtak az ő elképzelései is. Ő is
próbálkozott, változtatott. Nem csoda,
hogy jelmezei együtt éltek az előadással.
Nálunk, ahol a tervező gyakran egy-két
hetes határidőre dolgozik, természet-
szerűen lehetetlen az ilyen fokú elmélye-
dés.

Nagy élmény volt a Csendesek a hajnalok
díszlete, amely önmagától működő,
sajátos organizmus volt, és nagymérték-
ben hozzájárult a darab hatásosságához.
Érdekes volt megfigyelni, hogy az itt lá-



tott naturalista jelmezek elkészítésénél nem
annyira a korhű anyagok alkalmazását
tartották szem előtt, mint inkább azt, hogy
a ruhák „behordottak" legyenek, látsszék
rajtuk az, hogy használatban vannak, nem
jelmezek.

CSÁNYI ÁRPÁD: Nagyon örülök, hogy
elmentem. Most még le kell tisztulnia az
egésznek, el kell telnie egy időnek, amíg az
ember számvetést tesz és értékeli, helyére
teszi magában a látottakat. Mindenesetre
feltűnő volt egy új-fajta naturalizmus
előretörése. Ez természetesen nem azonos a
századforduló naturalizmusával, hanem az
azóta fel-tűnt izmusok, színházi irányzatok
eredményeit is magában foglalja.
Külsőségei-ben is más. Nehéz beszélni
erről, mert ezt látni kell. A különbség az,
hogy a századforduló naturalizmusa a
valóság fényképszerű utánzására
törekedett, első-sorban környezetet
igyekezett teremteni. A mai valódi
eszközöket használ, de azoknak nem
környezetfestő hatásuk van csupán, hanem
szoros kapcsolatban vannak a színészekkel,
szimbolikus jelentéssel is bírnak. Ez
egyfajta tárgyi naturalizmus. Brook . A z
ikek című előadásában például a teremben,
ahol játszottak, valódi földet szórtak le;
összeraktak egy sátrat valódi, erdőben
kivágott fákból, és valódi hánccsal
kötözték össze. Ez feltétlenül a valóság
legtömörebb jelenlétével ért fel a
színpadon.

SZÉKELY LÁSZLÓ: Ha az ember
korszerűbb, jobb dolgokat akar csinálni,
elengedhetetlen a tájékozódás. Nem azért,
hogy legyen mit másolni, de-mint minden
szakembernek - tudnunk kell, hogy mivel
próbálkoznak a világ különböző tájain,
milyen új irányzatok, iskolák, eredmények
és kudarcok vannak. Igyekszem sajtóból,
könyvekből megtudni, amit lehet, de ez
egyrészt nem olcsó mulatság, másrészt az
ember sohasem tud annyi információt
összeszedni, amennyit elegendőnek érezne.
Legalább a saját munkaterületén szeretné a
maximumot elérni.

Egy ilyen fesztiválon elsősorban mindig
az érdekel, hogy egy másik színház más
szempontok alapján hogyan valósít meg
valamit. Lehet, hogy húszezer kilo-méterre
innen valaki kitalálja ugyanazt, amit én.
Természetesen érdekel, hogy milyen, mert
biztos vannak dolgok, melyeket ő jobban
csinált, vagy rájött valamire, amire én nem,
és ezt mindig fontos tudni. Meg aztán az
ember sokszor úgy van vele, hogy
ösztönösen csinál valamit, amit mások
definiálnak, és csak

ettől kezdve tudja ő is kívülről szemlélve
megitélni.
A legnagyobb élmény Marivaux : A dis-

puta című darabja volt, amelyet Patrice
Chéreau rendezett, már csak azért is, mert
ilyen tökéletes összmunkát, ilyen
tökéletes szcenírozást régen láttam, annak
ellenére, hogy teljesen más színpadon,
más technikai feltételek között játszottak,
mint otthon. Zseniális volt a négy
főszereplő, és lenyűgözött a díszletek
filmgyári eszközökkel ábrázolt natu-
ralizmusa. A fölfokozott naturalizmus
nagyon izgalmas játék, de óriási színházi
felkészültség kell hozzá, mert hiszen itt
minden igazibb az igazinál. Ebben az elő-
adásban egy erdő van a színpadon, meg
fű, meg patak stb. Az igazi tárgyak hasz-
nálata azért válik végtelenül érdekessé,
mert valódi dolgok lépnek kontaktusba
egymással, a színészekkel, és így a szín-
padkép nem mesterségesen megcsinált
többé. Magam is próbálkoztam ilyesmivel
Moliére Versailles-i rögtönzéséhez és a
Dandint Györgyhöz közösen készített dísz-
letemben, ahol a két darab között a szí-
nészek nem színpadelemek, hanem igazi
tárgyak mozgatásával alakítják át a szín-
padot. Valami hasonlóra törekszem a
most készülő Athéni Timon terveiben is.

Azt hiszem, ez a jövő színháznak
alapja.

HORVÁTH JENŐ: A magam részé-ről
nem láttam olyan különbséget a világ
színházai legalábbis a Belgrádban meg-
jelentek - és a mieink között, mely hisz-
tériára adna okot. Úgy érzem, hogy amit
itthon csinálunk, azt nem értékeljük
eléggé, lenézzük. Meg kellene szaba-
dulnunk végre a hisztériáktól, a vidékies
látásmódtól, ami azt is csodálatosnak ta-
lálja, ami nem az, csak azért, mert Belg-
rádban vagy Londonban mutatták be.
Pedig talán könnyen kimondaná, hogy
marhaság, ha ugyanezt Budapesten, Ka-
posvárott, Szolnokon vagy Nagykanizsán
látná. Állítom, hogy ha egyes magyar
előadásokat egy londoni pincében mutat-
nának be, sokan lelkendezve jönnének
haza, hogy uramisten, mit is láttak ők
abban a londoni pincében!

Valami nagyszerű erő megnyilvánulá-
sát éreztem Brookban. Nem is annyira az
előadásában, mint inkább abban az el-
szántságban, amellyel Brook ott meri
hagyni az eddigi eredményeit, és mer
újrakezdeni. Ő újra igazolta számomra,
hogy a fiatalság nem biológiai kérdés,
hanem tudás és megújulási képesség.
Mindazok, akik a dolgok lényegét akarják
kutatni, fiatalok maradnak.

De állítom, hogy ilyenek nálunk is
vannak, csak az apparátus, amely ennek a
hírét elvinné a világba, falusiasabb, kisebb
hatókörű, mint másutt.

Az más kérdés persze, hogy Brook
nagyszerű helyzetet teremtett magának
Párizsban, de nem tudom, hogy mit tenne
nálunk! Azt hiszem, nincs olyan szín-ház
Magyarországon, ahol a színészek kí-
vánalmainak töredékét is hajlandóak len-
nének teljesíteni! És ezzel szemben nálunk
ő is tehetetlen lenne.

Először itt, saját határaink között kel-
lene „nemzetközinek" lennünk. Ezen azt
értem, hogy merjünk véleményt formálni
akkor is, ha ezt nem tudjuk feltét-lenül
előzetesen összehasonlítani a már
hivatalossá vált szakmai véleménnyel. De
azt is, hogy merjük észrevenni, felfedez-
ni, ha valami másutt a világban így még
nem jött létre. Ezt értem én az összes
színházi szakemberre, színészekre, rende-
zőkre, kritikusokra egyaránt. Olvastam én
is a nemzetközi jelentőségű előadásokról
írt kritikákat, és ezekben a kritikusok nem
voltak félénkek sem a dicséretben, ha
meglepő dolgokkal találkoztak, sem az
elmarasztalásban, sem az egymásnak
ellentmondásban.

Befejezésül megemlíteném, hogy igen
sérelmesnek találtam azt, ahogyan a ki-
utazó magyarokkal bántak, ahogyan
mellőztek minket. Kollégáimat hivatalból
is, jog szerint is megilletné, hogy je-
gyekkel és megfelelő információkkal lás-
sák el őket. Nem tudom, hogy ez kinek a
dolga lenne, a Szövetségnek vagy a
Minisztériumnak, de feltétlenül biztosítani
kellene. Megemlíteném azt is, hogy míg
számomra ismeretlen emberek ren-
delkeztek jeggyel, számos közismert kol-
légám nem. Ez is egy oldala az ügynek...

SÍK FERENC: Minden olyan társa-
dalmi jelenség, amely csak önmagával
mérhető, önmagára ható, előbb-utóbb el-
veszti szuggesztivitását. Csak a külső ha-
tások kényszerítik önkontrollra, újra-
teremtődésre, színesítik, formálják újjá. Ez
szerintem a fesztiválok elsőrendű értelme
és fontossága. Dél-Amerikától Japánig
mindenféle nemzet képviselve lé-vén, a
kölcsönhatások és áthallások ellen-őrző
erejűek. Itt is lemérhető, hogy a specifikus
jegyek, amelyek egyedivé tesznek egy
előadást, akkor válnak csak érdekessé, ha
általános érvényű társadalmi
mondanivalóval párosulnak.

Itt is és mindenütt igazolva láttam mes-
teremet, Nádasdy Kálmánt, aki arra
figyelmeztetett, hogy a művészet kritériu-



ma a mondandó megfogalmazásának
közérthetősége, mindenki számára való
hasznosíthatósága. A hatni akarás auto-
matikusan megteremti a maga szuverén
formavilágát, amelyen keresztül műalko-
tássá formálódhat. Nem hagyhat figyelmen
kívül rengeteg általános érvényű,
mindenki számára érthető hatáselemet.

Ezen a fesztiválon is és a korábbiakon
is Wroclawban, Avignonban, Párizsban
azt tapasztaltam, hogy azok az előadások,
amelyek szólnak valamiről, már érdeke-
sek. A többiek pedig bármilyen különleges
fogásokkal dolgoznak, hatástalanok
maradnak.

Közhely, hogy a dráma filozófiai mű-
faj. Ha a színháznak nincs filozófiai tar-
tása, akkor érdektelen, haszontalan. Sokan
mondják, hogy a magyar színházi élet
állóvíz, hogy nincs elég mozgás, és ezt
különböző okokkal indokolják: generációs
ellentétek, földrajzi különbségek - vidék-
város - de ezek álkategóriák. Ami a
laposságot okozza - ha lapos -, hogy
színházaink nem mernek vállalni semmi-
féle ideológiát, eszmét. Én ezt most nem
olyan általánosan értem, hogy nem vállal-
ják a marxizmust, de a művészi alkotás-
nak konkrét mondanivalót kell tartalmaz-
nia, vallomást az ember életének nagy
kérdéseiről - szerelem, halál, forradalom,
alkotás stb. - az ember alapvető biofizikai
tartalmairól. A mi színházaink
menekülnek a nagy kérdésektől, vagy el
sem érnek odáig, mert kívül esnek azok az
érdeklődési körükön. Még legkiemel-
kedőbb előadásaink is nélkülözik azt a
belső feszítőerőt, amitől egy előadás hat-ni
tud. Gyakran beszélünk politikai és
közművelő színházról, de ez nemhogy ki-
zárná, hanem egyenesen megköveteli a
filozófiai tartást! Társadalmi jelenségeket
ábrázolni az érvényes emberi igazságokat
megkerülve, vagy el sem nyúlva odáig,
agitációs programnak esetleg megfelel, de
nem színházművészet! Ezt érzem az
érdektelenség fő okának.

Ezeket a fesztiválokat persze alapvető-
en saját színházi életünkből kiindulva, sa-
ját - nem létező - színháztörténetünket
megkonstruálva hasznosítjuk. Nagy a
veszély, hogy bizonyos dolgok érlelődés
nélkül, szervetlenül „mentődnek át" a
hazai gyakorlatba. Az eredmény mindig
formális. Ez különösen hat-nyolc éve volt
szembetűnő, amikor az idegen példák
másolása, mondhatnám majmolása formai
meglepetéseket okozott ugyan, de jó
előadást nem teremtett, és nem vált a ma-
gyar színházművészet részévé.

Nincsenek gazdag színházi hagyomá-

nyaink, vagy feltáratlanok, elvesztek,
szegények. Így aztán mindazokat az
irányzatokat, izmusokat, amelyek az év-
századok során az európai színházakon
végigsöpörtek, át kell élnünk. Lehet, hogy
nem fognak velem egyetérteni, de
véleményem szerint a kimaradt színház-és
drámatörténeti fokokat nem lehet át-
ugrani. Ha egy gyereket beíratnak az is-
kolába, azt már végig kell járni. Nem lehet
három osztályt kihagyni, mert okos a
gyerek, vagy mert mások már kijárták ezt
az iskolát. Meg kell teremteni a magyar
impresszionizmust,
posztimpresszionizmust, abszurd
színjátszást, és ha kijártuk ezt az iskolát,
akkor rendelkezni fogunk azokkal az
eszközökkel, amelyekkel a magunk
mondanivalóját - ha van - hatékonyan
elmondhatjuk.

Arról van szó, hogy eddig az egész tár-
sadalmat átható ideológia nem kapott
mitikus dimenziókat és nem teremtett le-
gendákat, márpedig a művészetnek ez a
feladata. Ha ez sikerül, akkor már mű-
helygond, hogy valóban végig kell-e
járnunk formailag ezt a bizonyos szín-
háztörténetet vagy sem .. .

SZÉKELY GÁBOR: Az ember sohasem
tudja, hogy mi marad meg ben-ne egy
fesztiválról. Borzasztó lenne, ha
eszközöket mennénk ellesni, hogy aztán
itthon újra felhasználjuk őket. Egy jó
színházi előadás elsősorban élmény.
Ugyanolyan életélmény, mint bármi más,
ami történik velünk, de művészileg
sűrítettebb, tömörebb, és csak másodsor-
ban színházi tanulmány. Számomra ezek a
fesztiválok mindig bátorságot adnak.
Ilyenkor kitárulnak a gondolkodás le-
hetőségei, kiderül, hogy mennyi minden-
felé lehet elindulni még, és ez az alapvető
élmény óriási lendületet ad a fantáziám-
nak - egészen más problémák megoldásá-
ban is.

Nem láttam ezen a fesztiválon olyan
kiérlelt produkciókat, mint a tavalyi
Nemzetek Színházán Varsóban. Akkor a
legnagyobb felfedezés Strehler rende-
zésében Goldoni Il campiello (Terecske)
című darabja volt. Idén elsősorban fél-
úton levő kísérletekkel találkoztam.

Ilyen volt Chéreau Marivaux-rendezése,
amelyben mindent az illúziókeltésre kon-
centrált. Bravúrosan imitálta a helyszínt,
ez nagyon vonzott, és végig lekötött.
Megdöbbentő és minden ízében modern
volt a naturalizmusnak ez a tökéletessége.

Jó pillanatokat, tehetségesen jellemzett
figurákat, és érdekes helyzeteket láttam
Zadek Othellójában, de hol a szöveg

zavarta a játékot, hol a játék a szöveget.
Nem tudtam mire vélni az egész elő-adás
eklekticizmusát sem. Egészében
meglehetősen zavarosnak és átgondolat-
lannak tűnt.

A legnehezebb Brook előadásának
megítélése volt. Iszonyú nehéz véleményt
formálni, mert az ember eleve bizonyos
fokú - természetes - manipuláltsággal
érkezik meg. A név, a személyiséget öve-
ző nimbusz eleve azt sugallja, hogy „ezt
szeretni kell", mert ha nem, az ember csak
magában keresheti a hibát. Ha az-tán az
ember tudatában van manipuláltságának,
megindul benne az ellenakció, az
önvédelmi reflex, hogy ennek ellenére
elfogulatlanul szemlélhesse az előadást, és
itt is könnyen áteshet a ló túlsó oldalára.
Ráadásul nagyon nehéz megállapítani,
hogy mi az, ami csak szakmailag vagy
szakmabeliek számára érdekes, és mit
élvez a „hétköznapi" közönség.

Mindezeket az akadályokat és aggályo-
kat igyekeztem leküzdeni magamban, és
végül is nagyon tetszett az előadás. Brook
jutott kísérleteiben a legmesszebb Euró-
pában, Shakespeare és más szerzők rende-
zésével, és most sikereit felhasználva egy
„író nélküli" színházzal próbálkozik.
Rengeteg olyan dologról mond le, amit
már megtalált. Nem használ műeszkö-
zöket. Előadásának a lényege, hogy valódi
pillanatokat fűz egy sorba, de felvállalja,
hogy nem tudja tökéletesen feleleveníteni
a történteket, és ezért narrációkat iktat
egyes események közé.

Előadásában és az afrikai kísérletükről
szóló filmben a legérdekesebb az a mód-
szer volt, amellyel a közvetlen kapcsolatot
teremtették a nézőkkel.

Marton Endre, a Nemzeti Színház igaz-
gatója, az ITI magyarországi elnöke színházi
teendői miatt - szeptember 25-én mutatta be
rendezésében a Nemzeti Színház Gelman Egy
ülés jegyzőkönyve című drámáját- mind-össze
két napot tudott a fesztiválon tölteni, és emiatt
nem tudott lapzártáig időt szakítani a
beszélgetésre. Nagyon sajnáljuk, hogy
véleményét mellőznünk kell. ( A Szerk.)


