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A dinamikus színház

Évad végén, két évad között magától
adódó feladat a színházi munka valami-féle
összegezése, a színházi élet általáno-
sabb tendenciáinak, fejlődésének vagy
hanyatlásának konstatálása, a helyzet fel-
mérése. A SZÍNHÁZ mindig is köteles-
ségének érezte, hogy ennek a feladatnak
eleget tegyen; az olvasónak az idén

mégis feltűnhet, hogy
a korábbiakhoz képest nagyobb terjedelem jut a lap „évadközi"
számaiban az összegezésnek. Már augusztusban több színházi
vezető nyilatkozott az általa irányított színház munkájáról,
eredményeiről és feladatairól, jelen számunkban folytatódik e
műhelybeszélgetések sora, s mellettük Pór Anna, Cserje Zsuzsa
és Gábor István egy-egy színház évadját, illetve egy-egy színházi
jelenséget - mint a rendezői „új hullám" és a reneszánsz dráma-
irodalom kapcsolata - vesz közelebbről szemügyre. Egész
egyszerűen van mirő l beszélni .

Elkezdődött egy átrendeződési folyamat, mely néha viharos
indulatokat, heves kedélyhullámzásokat váltott ki a szakma
körében. „Az effajta viharok persze egyre gyakrabban fognak
megtörténni még egypár évig a magyar színházi életben -
nyilatkozta Kerényi Imre szolnoki igazgató az augusztusi
SZÍNHÁZ-ban. - A mozgás óriási. Bizonyos generációk és
színházi irányzatok lefelé mennek, más irányzatok és generációk
felfelé jönnek. Nagy átrendeződése, ha úgy tetszik, forradalmi
átalakulása zajlik a magyar színházművészetnek. Egy csomó
megoldatlan gond van ebben a színházi életben, és ezeket csak
úgy lehet megoldani, hogy a kultúrpolitika döntéseket hoz. E
döntéseknek megfelelően változások történnek egyes színházak
vezetésében, műsortervében, személyi állományában és így
tovább. Ezek a döntések, melyek egy íróasztalnál meghozatnak,
óriási viharokat kavarnak, és óriási mozgást idéznek elő."

De idézhetném Nógrádi Róbertet is, a pécsi Nemzeti Színház
igazgatóját, aki a SZÍNHÁZ mostani számában azt mondja: „Ha
egy NB I-es labdarúgó-csapatból eltávozik a jobbszélső, a
balhátvéd és a söprögető, s helyükre új vagy saját nevelésű fiatal
játékosokat állítanak be, senki sem csodálkozik, ha a csapat
ingadozó teljesítményt nyújt, netán egy-két hellyel lejjebb
csúszik a tabellán." Nógrádi azt kérdi, „miért nem érvényesül ez
a szemlélet a művészetben is, a színházaknál?" Ez a
sporthasonlat természetesen, mely néhány esztendeje már a
„főváros-vidék" vagy a „nemzedékváltás" vitában felmerült, nem
nevezhető szerencsésnek. A művészeti élet megítélése valamivel
összetettebb folyamat, semhogy a régi játékosok kiöregedéséről
beszéljünk vagy a jobbszélső és a bal-hátvéd lecseréléséről;
eltekintve attól, hogy a Nógrádi által szorgalmazott „belátásnak"

már csak azért sincs helye a kritikában, mert ezzel a kritika
önnön hivatását árulná el. Épp a pécsi színház évadja is jó példát
kínál, hogy megvilágítsuk, mennyire összetett, több szempontot
mérlegelő feladat vár a

kritikára: ez az együttes, mely átlagos formáját tekintve, úgy
látszik, valóban hullámvölgybe jutott, A per előadásával mégis
olyan országos rangú színházi eseményt teremtett, mely ha nem
bódította is vissza azonnal az elveszett pécsi nézőket, hozzájárult
ahhoz, hogy ma a magyar színház dinamizmusáról beszélhetünk.

Szikora János természeti miliőben viszi színre a Kafka-re-
gényt, de az élő fák és a füves táj, a felszökkenő szökőkút és a
madárcsicsergés olyan természetimitáció, mely hangsúlyozottan
él a teátrális effektusokkal: attól van jelentése, hogy mindezt a
színpadon látjuk. E felfokozott teatralitásban - a rendező lát-ható
szándéka szerint - csak a legegyszerűbb és legtermészetesebb
emberi gesztusoknak van helye, semmi „színészetnek", semmi
„játéknak": így jöhet létre az a transzformáció, mely az üdítő
Majális-hangulatú látványt átformálja kafkai bírósággá.
Pontosabban: így jöhetne létre, mert az előadás, bár igen
hatásos, adós marad e dinamikus - belső ellentmondásokból
táplálkozó és építkező - stílus teljes kibontásával. Valami azon-
ban máris világos a pályakezdő rendező munkájából; könnyen
lehet., hogy Szikora hamarosan hasonló erővel veti fel a játék-
stílus kérdését, mint annak idején a „kaposvári fiatalok". Itt sem
öncélú formalizmusról van szó, hanem annak az új szín-padi
nyelvnek a megtalálásáról, mellyel hitelesen szólhat a mai
színház a mai nézőhöz.

Hogy az új színpadi nyelv mennyire napi munkafeladat a
színházban, mi sem bizonyítja jobban, mint az a beszélgetés,
melyet Mészáros Tamás folytatott a Nemzeti Színház új veze-
tőivel. S bár az interjú a SZÍNHÁZ jelen számában olvasható,
érdemes néhány mondatot külön is kiemelnünk abból, amit
Zsámbéki Gábor A konyha próbáiról mond: „... vitáink lényege
mindig az volt, mindig azt kifogásoltuk, hogy amit egy-egy
színész csinál, az valójában nem történik meg. Már-pedig abban
a színházban, amelyben mi hiszünk, az akcióknak, a
helyzeteknek, az állapotoknak meg kell történniük, létre kell
jönniük. Itt pedig olykor közepes, olykor elképesztően virtuóz
színészi technika szolgált arra, hogy akár egészen pontosan
megmutassa egy alak pillanatait, változásait -- csak éppen csi-
náltnak vagy közhelyszerűnek tűnt. mindez ... De félreértés ne
essék, mi nem indítottunk általános támadást a színész
technikája ellen. Ez ostobaság volna. Mindössze arról van szó,
hogy nem hiszünk el bármit egy jól kidolgozott technikának.
Nem hisszük el, hogy bármelyik pillanatban bármit tökéletesen
érthetővé és sikeressé lehet tenni a színpadon egy kézreálló
eszköztár segítségével." Zsámbéki e néhány mondatban
nemcsak a Nemzeti Színházban töltött egy évad, hanem -
visszamenőleg a kaposvári munka lényegét is megfogalmazza:
Kaposvárott is, a Nemzeti Színházban is a színház dinamizmu-
sára került a hangsúly. Hogy ne csak a színész legyen ott a
színpadon, hanem valóban megjelenjen alakításában „a ki-
fejezendő", az, amit a színház - az író, a rendező, az együttes -
mondani akar.

A színház dinamizmusa azt is jelenti, hogy előtérbe került a
színház társadalmi hivatása. Minden, ami a színpadon történik, a
nézőért és a nézőnek van, nélküle értelmét vesztené a játék. De
ne felejtsük el, hogy tetszést és tapsot aratni sokszor könnyebb a
tartalmatlan hatásvadászattal, mint igazi művé-szettel. Az a
dinamikus színházi szemlélet, melynek az elmúlt évad
legalábbis ígér i a kibontakozását, valóságos problémákról és
valóságos gondokról akar beszélni. Es a színpadi élettel, az élet
belső feszültségeivel akar beszélni. Minden, ami „puszta
technika", a világot jelentő deszkákon halott lesz, erőtlen,



hiteltelen. Á színház csak akkor él, ha naponta in statu nascendi
működik: ha estéről estére a születés állapotába jut. Igaza van
Székely Gábornak, amikor „maximalista elképzelésről" beszél,
mert az élő színház maximalizmus. De szabad-e alább adni?

Természetesen a Nemzeti Színház elmúlt évadja távol van
ettől a „maximalizmustól", s ezt - mint az említett beszélgetésből
kiderül - a színház vezetői tudják a legjobban, a „legszak-
maibban". Megállapíthatnánk, sőt hosszan elemezhetnénk, miért
nem érték el azt a szintet a művészeti vezetésében meg-újított
Nemzeti Színház produkciói, mint mondjuk az 1977/78-as évad
legjobb kaposvári előadásai, az Ivanov és a Mesél a bécsi erdő. E
tényen az sem módosít sokat, hogy magának a Nemzetinek a
munkájában - a megelőző évadokhoz mérten - szembetűnő és
erőteljes művészi emelkedést hozott a változás. A dolog lényege
nem ebben keresendő, mert az ilyesféle méricskéléssel előbb-
utóbb visszajutunk a nem túl szerencsés sporthasonlatokhoz;
sokkal inkább abban, hogy a dinamikus színházi szemlélet
eljutott és életképesnek bizonyult a Nemzeti Színházban, abban,
hogy a Danton halálától A konyháig figyelemre méltó folyamat
tanúi lehettünk.

Ráadásul a kaposvári és a szolnoki színház, ahonnan a legtöbb
„NB I-es játékos" távozott, korántsem rendült meg annyira, mint
azt sokan gondolták. Mindkét színház jelentkezett olyan
előadással, melyekről több is elmondható, mint hogy országos
viszonylatban is eseményszámba mentek. Érdekes, de aligha
véletlen, hogy ez a két előadás - a szolnoki Tangó és a kaposvári
Esküvő - az évad során megrendezett lengyel színház és dráma
ünnepéhez kapcsolódott. Mrožeket már ismertük korábban is, bár
inkább nyomtatásból s kevéssé színpadról, Gombrowiczcsal
most találkoztunk először, előbb a Vígszínházban (Operett), majd
Kaposvárott. E bemutatókkal az évad során a SZÍNHÁZ már
foglalkozott, a jelen összefüggésben elsősorban azért érdemelnek
szót, mert ez a két szerző - az újabb lengyel drámaírás e két
kiemelkedő és igen jellegzetes egyénisége - olyan nemzeti
színházi kultúráról adtak hírt, amelyet, hagyományait és jelenét
tekintve, elsősorban az különbözteti meg a mienktől, hogy sokkal
dinamikusabb. Sok vita folyt az elmúlt évek során arról, miért
játszanak oly kevés lengyel darabot a magyar színházak, s ha
mégis bemutatnak valamit, miért nem kerülnek színre nálunk
azok a kortárs és klasszikus lengyel drámák, melyek a lengyel
színház arculatát döntően meghatározzák. Gyakran hangzottak el
olyan vélemények, hogy ezeket a műveket, melyek a magyar
színházi közízléshez mérten túlságosan „szürrealisták" és
túlságosan „abszurdak", meg sem értené a magyar közönség. A
szolnoki Tangó és a kaposvári Esküvő alaposan rácáfolt erre az
érvelésre. Kiderült, hogy sokkal inkább bizonyos műsorpolitikai
merevség és szakmai elzárkózás állta útját e daraboknak, nem
pedig a közönség értetlensége. (A kaposvári nézőtéren például
pontosan lemérhető volt, hogy épp a manipulálatlan, úgynevezett
egyszerű néző milyen ódaadással és figyelemmel tudta követni
Gombrowicz „álomlogikáját", melynek egyedüli titka, hogy nem
szabad mindenáron „megfejteni", átvitt értelmet és rejtett
jelentést keresni benne, mert eredendő színpadi mágia, ami
közvetlen impulzusaival hat.) Kiderült, hogy ha olyan rendezők
veszik kezükbe e darabokat, akik maguk is dinamikus színházról
álmodnak, a művek minden „idegensége", stiláris mássága
lefordítható a mi színházi nyelvünkre, természetesen oly módon,
hogy közben a mi színházi nyelvünk is változik, alakul, új
kifejezési eszközökre lel. Ács János Esküvője és Paál István
Tangója hasonló tanulsággal szolgál, mint a fentebb

említett példák: a színháznak, ahhoz, hogy éljen, naponta újjá
kell születnie. Ácsban is, Paálban is volt elég bátorság és
invenció ahhoz, hogy újra feltalálják maguknak a színházat. Es
mindkét esetben jó magyar előadás született a lengyel darabokból.
Mindjárt megérezhettük, hogy mindaz, ami „idegen"
élményanyagként ott sűrűsödik e drámákban a lengyel történelmi
múltból, milyen közel van hozzánk. Hisz történelmünk is,
jelenünk is sok analógiát kínál.

Ha ez a két előadás nem jött volna létre, a magyar színház
szegényebb lenne. Nem egyszerűen két lengyel darab előadásá-
val lenne szegényebb. Nem is az a leglényegesebb, bár feltétlen
fontos és méltánylandó, hogy e két sikeres vállalkozás új fe-
jezetet nyithat a magyar-lengyel színházi kapcsolatokban. Ennél
jelentősebb maga a tény, hogy az új magyar színház egyre
kevésbé békül meg a készen kapott sémákkal. A század elején a
Thália Társaság színháztörténeti tette volt, hogy a naturalista
drámát s elsősorban Ibsent eljuttatta a magyar közönséghez,
mintegy „bevezette" a magyar kultúrába. A dinamikus színházi
szemlélet, ha valóban az, nem úgy kíván fölzárkózni a sokat
emlegetett, de soha senki által pontosan meg nem határozható
világszínvonalhoz, hogy fesztiválsikereket utánoz, külföldön
szériában menő darabokat futtat idehaza is, vagy stiláris jegyeket
vesz át híres előadásokból. A dinamikus színház nyitottságot
jelent, elsősorban gondolati nyitottságot. A színház, ha valóban
dinamikus, szomjazza a gondolatot, mert minden alkotó jól tudja,
hogy a gondolati találkozások és konfrontálások
elkerülhetetlenek a művészi munkához: megtermékenyítő erőt,
inspirációt jelentenek.

Benne lenni a világszínház áramkörében - ez is egyfajta
maximalizmus. De adhatjuk-e alább? Hisz a színház, mely
estéről estére in statu nascendi részese az egyetemes emberi
gondolkodásnak, elévülhetetlen szolgálatot tesz az egész magyar
szellemi életnek. Nem kozmopolitizmus ez, hanem épp az
ellenkezője. A színház, ha valóban élő, mélyebb és terméke-
nyebb kapcsolatot találhat az élő magyar irodalommal is, mint
amire jelenleg képes. S akkor végre túljutnánk az „új magyar
dráma" számonkérésének és „kipipálásának" papirosízű gondján.

Néhány esztendeje a színházi viták egyik fő témája színházi
életünk megmerevedése volt. Ez az időszak, úgy látszik, véget
ért. Alighanem igaza van Kerényi Imrének abban, hogy a magyar
színházi életben még egypár évig gyűrűzni fognak a személyi
változások kiváltotta viharok. Ez is egyfajta dinamizmus: a sorok
átrendeződnek. De ha csak annyit látunk meg ebből a nagy
mozgásból, hogy nemzedékváltás történik, akkor úgy vélem, épp
a lényeget tévesztjük szem elől. A művészetben az új stílust, az
új nyelvet, az új hitelességet sok esetben új nemzedékek hozzák,
máskor nem. A mai színházi dinamizmusnak is megvoltak a más
nemzedékbeli közvetlen úttörői, elég talán Major Tamásra vagy
Latinovits Zoltánra utalnunk. Az egykori „kaposvári fiatalok"
mögött új nemzedék sorakozik fel, s a nemzedéki határok nem
vonhatók meg pontosan. Sokkal értelmesebb, ha a jelenségekre,
a fejlődés tendenciáira, az előadásokból kiolvasható ars poeticára
figyelünk. Már csak azért is, mert színházat nem lehet tartósan
nemzedékekre tagozódva csinálni. Á színház nem ismer merev
korlátokat, se a társulatszervezés gondjaiban, se a játékmód és a
színészi technika megválasztásában. Á folyamat, melynek
jelenleg tanúi vagyunk, ennek kiteljesedését Ígéri. Lehet, hogy ez
az ígéret a jövőben viharosabb színházi éghajlatot jelent, mint
amit a közelmúltban megszoktunk. De remélhetően
tartalmasabbat is.


