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Álmok a színházról

Könyvek margójára

„A drámáról valaki azt hirdette egykor,
hogy azoknak az irodalma, akik nem
olvasnak. Az igazi dráma valamikor ilyen is
volt, sőt talán ma is ilyen. Es épp ez az
izgató kérdés ma, amikor annyi a sikeres
darab, amely sikertelen irodalom - és
megfordítva. Pedig a költészet és irodalom
a görög színpad nagy dráma-írói óta
mélyen gyökerező színpadi hagyomány" -
írta Hevesi Sándor egyik szenvedélyes
vitacikkében, immár négy évtizede, de
írhatná ma is; a színház és a dráma válsága
legalább egy évszázada örökös vitatéma, s
aligha fog egyhamar kimerülni, mert e
válságvita a lényeget érinti, hisz még
mindig Hevesi szavaival élve - „az igazi
dráma virulásához három tényező
szükséges: drámaíró, színjátszás és
közönség. Ahol a három közül az egyik
hiányzik vagy nem lép föl kellő erővel,
ennek maga a dráma adja meg az árát. Az
ilyen korszakokat arról is meg lehet
ismerni, hogy az igazi drámát a könyvbe
száműzik s csak később bocsátják
színpadra, míg az igazi nagy korszakokban
(Shakespeare, Moliére, Calderón) a legjobb
dráma is úgy születik meg, mint színdarab,
s csak azután válik olvasmánnyá, vagyis
iroda-lommá." A válság tehát épp abban
áll, hogy a Hevesi által megnevezett „hár-
mas egység" nem működik szervesen, az
író, a színház és a közönség nehezen,
sokszor áthághatatlannak tetsző akadá-
lyokon át találja meg egymást, vagy jó
időre el is vesznek egymás szeme elől. A
mai színház - sőt tágabban: a mai művészet
- általános gondja ez, mely-nek
könyvtárnyi irodalma van, bajos len-ne
csak vázlatosan is kitérni rá; több értelmét
látom, ha e közismert válság milyenségére
figyelünk. Hevesi magát a válságot is
bizonyos szerves egység-nek látja: az írók
ilyenkor is megírják a drámát, melyet
azonban csak késéssel, nemegyszer a
szerző halála után fedez fel magának a
színház és a közönség. Több példát is
említ, melyek közül a legkézenfekvőbb
Heinrich von Kleist poszthumusz
diadalútja, annál is inkább, mert
napjainkban különösen magasra szökött a
német romantikus szerző csil-

laga. Az azonban láthatóan föl se merül
Hevesiben, hogy megfelelő színházi
érdeklődés híján bizonyos drámák meg
sem születnek, s a meg nem írt műveket az
utókor se emelheti le a könyvespolcról.

Azért írom le ezt ilyen tapintatlanul és
nyersen, mert polcomon szaporodnak a
könyvek, melyek lapjain írók, költők
színházat álmodnak, ám ezek a könyvek
korántsem mindig drámakötetek. Épp
ellenkezőleg. Többnyire olyan írókról
beszélek, akiket nemigen tartunk számon
színpadi szerzőként - és olyan álmokról,
melyekkel színházaink eddig nemigen
tudtak mit kezdeni. Irodalmi álmok? Ez
amolyan színházi fanyalgás. Vagy talán a
színháziak többre becsülik a színpadi
mesterfogások ismerőit, mint az igazi
irodalmat? Ez amolyan írói fanyalgás.
Akkor hát miről van szó? Valamiféle
reménytelen szerelemről ? Végül is mit
keresnek ezek az írók a színházban? Azt
hiszem, a lényeget könnyű tömören
megfogalmazni: az írók, akikről alább szót
ejtek, valami nagyon sajátosat és hiteleset
keresnek Thália megálmodott
szentélyében - a saját színházukat. S úgy
tűnik, épp ezért szorulnak ki színházi
köztudatunkból, épp ezért könyveljük el
úgy őket, mint afféle „peremjelenségeket",
rendhagyó hangütéseket, hasonlóképp,
ahogy hajdan A óriáscsecsemő Deryjét vagy
Szép Ernőt, Füst Milánt, azokat a
különcöket, akiknek - mai szemmel nézve
- igenis lett volna helye a szín-padon:
megújító vérátömlesztést hoztak volna
színjátszásunkba.

Érdemes hát levenni a polcról e kor-társ
írók könyveit.

Papírszínház

Mándy Iván esete olyan, hogy akár mot-
tóul lehetne választani e fenti fejtegetés
elé. Közel két évtizede bemutattak egy
Mándy-darabot, Mélyvíz volt a címe,
ma se tudni pontosan, lezajlott-e a be
mutató vagy sem. Legalábbis erről szól az
Alom a színházról: a regény mely a Magvető
Kiadónál jelent meg,
premier estéjén kezdődik, az író a sötét
utcán álldogál a rendezővel, várja, hogy
kigyulladjanak a színház fényei, de a:
épület sötétben marad, taxi suhan, gyű lik
a közönség, ám hamarosan szétosz lik, a
színészek késnek, megérkeznek - é
eltűnnek, végül a rendezőt is elnyeli
színház omladozó fala, a tégladarabok
közt egy repedés. A történet végén aztán
valóban lezajlik a premier, de az ír( nem
jelenik meg a színházban: elfelej

tették meghívni. Vagy mégis az első pre-
mier volt a valódi - és az utóbbi csak
álom, a képzelet „kárpótlása"? Esetleg
egyáltalán nem volt premier? S miféle
darabról van szó? Annyi bizonyos, hogy
Mándy egy váratlan pillanatban sínpadi
szerző lett, majd ugyanilyen hirtelen kiesett
Thália istennő kegyeiből. Mit tehetne
mást? Megírja regény-ben ezt a különös
kalandot. Színházat álmodik magának.

„A szőnyegen kuporogtam, a papír-
színház papírdíszletei között. Szoba-belső
kartonpapírból. Ebédlőasztal, székek,
hátul vörös plüssdívány. Tükrös falióra.
Enyhén megremegett az ajtó. Az egész
szoba." Természetesen ott a közönség az
író háta mögött: „Nem fordultam feléjük,
de tudtam, hogy itt ülnek mögöttem, és
várják, hogy meg-szólaljon a gong, és
kezdődjék az elő-adás." De a
papírszínházban minden másképp
történik: „A földön csúszkáltam, a
díszleteket igazgattam. Hol egy szék dőlt
fel, hol egy fa a parkban. A tükör
lecsúszott a falról. Utánakaptam egy
kétségbeesett mozdulattal. Felborultak a
bútorok."

Végül teljesen fölborul a rend:
„A papírbútorok beleragadtak a sző-

nyegbe. Összeragadt kis gombócok. Már
nem is hasonlítottak semmihez.

Valaki fölém hajolt. A fülembe szi-
szegte.

- Söpörje össze! Miért nem söpri ösz-
sze?!

-- Mi a címe ennek a darabnak? (Ide-
ges, éles nevetés.) Legalább azt mondja
meg!

- Segíthetek? Hol egy seprű?
Egy nő hajolt fölém. -- Mi többé nem

találkozunk! Lehetetlenné tette magát!
Összekuporodtam a szőnyegen, Meg-

próbáltam egészen összehúzni magam.
Most mind itt állnak fölöttem. Még egy
pillanat, és .. .

Nem tudni, meddig feküdtem így.
Senki se volt a szobában, ahogy végre
felnéztem.

Két ujjal szedegettem a papírdarab-
kákat a földről."

S minden stiláris átkötés nélkül még
néhány sor: Félig üres étteremben üldögélt
a színház igazgatója. Elhagyott porszívó
búgott mellette a szőnyegen. Azt nézte
mélységes részvéttel." Ez a kép a
papírszínház záróakkordja: az igazgatót,
az éttermet, a porszívót egyszerre más
dimenzióban látjuk, mintha meg-változtak
volna a valóság méretei, s a szőnyegen
épített papírszínházhoz iga-



zodna minden. A kicsinyítésben ott a
nagyítás: a világ játékká válik, de koz-
mikus játékká, kiszélesednek a pers-
pektívák. Mégis oly sok a szorongás ebben
az írói transzformációban: a szerző
összegörnyed a szőnyegen a rá hulló
szemrehányások súlya alatt, mint-ha a
valóság átlényegülése, mely az ő
színházában megtörténik, nem akarna
eljutni a publikumhoz. Akár úgy tűnhet,
Hevesi fentebb idézett fejtegetését regé-
nyesíti meg Mándy: a színészeknek, hisz
oly elfoglaltak (!), újra s újra nyoma vész
a történet lapjain, a közönség értet-lenül
háborog és hazamegy - s az egész
„felfordulásnak" a dráma vallja kárát: nem
születik meg.

Pedig Mándy Iván könnyed léptekkel
jár a színházi kulisszák elvarázsolt vilá-
gában, akár ha habszivacson lépkedne;
nem oly otthonos a színház mitológiá-
jában, mint a filmében, de ez most nem is
lényeges. A színház mást jelent neki. Egy
régi, agyonázott, kopott plakáton fölfedezi
a műfaji meghatározást: élet-kép. A
Mándy-színház nem egyéb, mint életkép.
Ebben az életképben kiemelkedő szerep
jut a tárgyaknak, a különböző
rekvizitumoknak. Az első (sosem volt?)
bemutató után a színház sürgetésére a
(sosem volt?) darab másod-példányát
keresi. Fiókokat rángat ki, szekrényajtókat
tép fel. Levelek, feljegyzések, cetlik.
Felkap egy papírlapot, megismeri a
gépelést. De mégsem. Egy recept,
fogínyecsetelés, számlák. Cetli-kupacok a
szőnyegen, akárcsak valami havazás után.
Egy cédula: ,,...kérjük, hogy folyó hó
ötödikén üvegcséjével jelenjen meg
Domby doktornőnél." Az író
emlékezetében egyszerre összeállnak a
dolgok: „Domby doktornő... De hisz az
egy szemész! Táncoltam is vele a
Balázséknál. Magas, vörösesszőke lány.
Ráhajolt a vállamra. - És még magára
mondják, hogy nem tud táncolni! -
Egyszer bent is voltam nála a kórházban.
Hirtelen felnevettem. Ez a darabom! Hát
persze! A másodpéldány! Ecsetelés...
üvegcse... doktornő... És a számlák se
maradhatnak ki. Ebből kell összeállítani az
egészet." Sok holmi. A különféle holmik
önálló életet élnek: a hétköznapok
rekvizitumai. Eszembe jut a prágai Fekete
Színház, ott önállósulnak hasonlóképp a
tárgyak. De ott mintegy személytelenül.
Mándynál minden holmi, minden darab
valóság személyes marad: „Majd Vera
előadja, ha kilép a közönség elé.
Részletekben nyújtom fel neki a
színpadra, mindig csak

egy-egy apró, kis részletet. Ahogy a sze-
repe megkívánja."

Csak legyen Vera, aki a színpadon áll!
Vagy inkább: Darvas Lili. O maga az
álom. Egy fényes karrier -- Bécs, Berlin és
Amerika. Az író is hasonló karriert
álmodik magának: előbb Darvas Lilit látja
a főszerepben, majd egy berlini színház
érdeklődik a darab iránt. Derűs önirónia
lengi be a képzelet játékát. Hisz már a
történet első perceiben ott a fekete zászló
a színházon, mert Darvas Lili meghalt - s
félreérthetetlen az a kép is, ahogy Bélát, a
rendezőt elnyeli az omladozó fal. Mándy
tolla alatt illékony álom a színház, nem
fűz hozzá makacs reményeket, nem
kerekít belőle mítoszt. Az életkép
azonban, melyet megrajzol, maradandó.
Minden jelenete oly színszerű, hogy nem
egészen érteni, miért regény lett ebből az
álomból! Történhetett volna fordítva is :
egy színpadi álom a regényről. De ahhoz
kellene egy színház.

A színpadi jelenlét
Pilinszky Jánosnál olvasom: „A tegnapi
horizontális, lapályos színházban mindent
megtaláltál, mint a homokra épült házban,
csak pincéje nem volt. A
szemfényvesztésig hasonlított, kivéve,
hogy nem történt meg. A nézők viszont
egyre inkább elvesztek az összehasonlít-
gatás lázában. Ahogy a darab, ők se voltak
többé jelen. Mert hol is játszódott a
színmű? Itt és most a színpadon vagy ott és
akkor, amire a darab hasonlítani és amiről
másrészt szólni kívánt? Szemével
mindenki a színészeket figyelte, miközben
figyelme előre-hátra forgolódott. Az igazi
baj azonban akkor következett be - s talán
egyszerre, talán jóval előbb, mint a
színházban -, amikor a »hétköznapi
valóság« kezdte sorra elveszíteni
állítmányait, jelenlétét, és - legalábbis fél
lábbal - átköltözött először a semmibe,
majd egyfajta definiálhatatlan minthába.
Ettől kezdve színház és »valóság« egyként
horizontális lapállyá, melléknevekben,
főnevekben és határozókban bővelkedő
lapállyá, homokra épült házzá változott,
az állítmány pincéje, vertikálisa, itt és
most-ja nélkül."

Az idézet a költő rendhagyó esszé-
kötetéből való, mely Beszélgetések .S

'
herpi

Suttonnal címmel jelent meg a Szép-
irodalminál, s a könyv egy másik pasz-
szusa némileg megvilágítja, mit értsünk
azon, hogy „a »hétköznapi valóság«
kezdte sorra elveszíteni állítmányait".
Pilinszky megjegyzi: „Adorno szerint

Auschwitz után nem lehet többé verset
írni", mire Sheryl így válaszol: „Ez olyan
mondás, aminek a fordítottja éppúgy
igaz, ha nem igazabb. Hallgasd csak:
»Auschwitz után újra lehetséges a
költészet.« Az viszont igaz, hogy
Auschwitz megrepesztette az időt. Az-óta
lehetetlen nem megkülönböztetnünk azt,
ami Auschwitz előtt és azt, ami
Auschwitz után volt és lesz még. Ma már
jobban értjük Proustnak és Rilkének az
artisztikus felszín alatt elhatalmasodó
aszkézisét. Nem az önkínzás, az előérzet
működött bennük." Auschwitz olyan
mondattá tette az életünket - folytatja
Pilinszky -, „amiben továbbra is helyet
kapnak, sőt megszaporodnak a jelzők, a
határozószók, a névelők, a fő-nevek, az
egyes és a többes szám - csak
az állítmány nem történik meg. Ott áll, de
nincs jelen." Ez a jelenlétvesztés Pi-
linszky szerint a mai színház kulcskér-
dése: „Az abszurd színház - fűzi tovább a
gondolatot - talán nem is egyéb, mint az
elveszett állítmány visszahódítása volt.
Az abszurdban az, ami történik, itt és
most történik, csakugyan megtörténik, és
kár forgolódnunk, semmivel se érdemes
összehasonlítanunk. A baj csak az, hogy
az abszurd színház azzal, hogy
megtörténik, lényegében már meg is
történt, véget is ért." Vagyis míg a
„horizontális színház" állítmányait, addig
az abszurd színház „jelzőit és határozóit
kénytelen »összelopkodni«, hogy
legalább félórára-órára a színen marad-
hasson". A következtetés nem is lehet
más, mint hogy „nem annyira új szín-
házról, mint inkább új életformáról kel-
lene beszélnünk".

Sheryl Sutton amerikai néger színész-
nő, Robert Wilson színházának egyik
varázsos, mágikus erejű egyénisége. Pi-
linszky Párizsban ismerkedett meg vele, s
a találkozás alkalmat kínált a költőnek,
hogy (fiktív?) párbeszédük regényében
mintegy esztétikai eszményként állítsa a
mai színház útkeresése elé Wilson kí-
sérletét. Mindez elkönyvelhető szubjektív
művészetelméleti fejtegetésnek vagy
szuggesztív költői túlzásnak, olvasható
úgy is, mint a világhírű, nálunk is sokat
emlegetett Wilson-színház értékes „szak-
irodalma" (s ez esetben A süket pillantása

című előadás színháztörténeti szem-
pontból is hasznosítható, pontos leírására
helyezném a hangsúlyt); de a látomás,
mely a Wilson-színház nyomán Pilinszky
könyvében kibontakozik, szerves
kapcsolatban áll költészetével. A mi
szempontunkból most ez a lényeg: Pi-



linszky a Wilson-színház hatására a szín-
pad felé fordul, elkezd darabokat írni. Két
évvel a Sheryl-beszélgetések előtt
Végkifejlet című kötetében meg is jelentek a
darabok, jószerivel senki se figyelt fel
rájuk (a teljesség kedvéért megemlítendő:
a Népszínház egy félresikerült előadásban
bemutatta a Síremléket), Pilinszky közben
megírta a darabok „esztétikáját", a fentebb
idézett könyvet. A Beszélgetések Sheryl
Suttonnal, ha jól odafigyelünk rá, minden
szubjektív sarkítottságával és túlzásával,
úgy szól a mai színházi életben, akár a
lelkiismeret hangja: az új színház -
hangsúlyozza Pilinszky mindenekelőtt új
életformát jelent.

Ebben az összefüggésben különös
hangsúlyt kapnak Sheryl szavai a könyv-
ben: „Színjátszás - a szó szabványér-
telmében - sose létezett, és sose fog lé-
tezni. Az utánzás egy-két állatfaj tulaj-
donsága és az imitátorok kabarétréfája. A
nagy művész legfőbb feladata, hogy újra
és újra semmit se tudjon. Csak akkor
képes megismételni azt a rendkívüli
monológot, amit egy csecsemő folytat
egy-egy különálló tárggyal az összefüg-
gések mindennemű könnyítése nélkül." És
egy emlék Wilson próbáiról: „Órákon át
gomolyogtunk a sötétben - és
tréfálkoztunk és megsértődtünk, talál-
koztunk és elváltunk, ahogy éppenséggel
jólesett. Hihetetlen, mennyi ártatlan
mozdulatot nem tehetünk meg életünk-
ben, még a legszeretettebb lényekkel se!
Még egyedül a szobánkban, még a ki-halt
utcán, a szexualitásban, a lépcsőházban, a
liftben se! Örökre elbátortalanított vadak,
próbák címén elkövettünk a millióból
néhány szokatlant. A legszebb volt,
amikor egy kislány arcát először egy
pillanatra, aztán egy percre, aztán egy
egész próba alatt a kezem közt tartottam.
Azóta egy életen át szeretném a kezem
közt tartani."

Á Pilinszky-darabok megközelíthetet-
lenek új színészet nélkül. Egyszerűbb nem
megközelíteni őket. Mégis ha vala-kiben
ambíció támadna, hogy valóban
megközelítse e darabokat, nem egyszerűen
annyi történne, hogy valamelyik
színházunk Pilinszky-bemutatót tar-tana.
Attól kezdve alighanem kissé másképp
gondolkodnánk a színészetről.

Mikrotársadalom
Mintha Mészöly Miklós is valami ha-
sonlón - a színészi jelenlét hitelvesztésén -
töprengett volna, amikor A
ahlakmosót írta bár darab jóval ko-

rábbi, I957-es keltezésű. Mészöly hőse
elbocsátott színész, akit a színigazgató
azzal küldött el, hogy „túlságosan komo-
lyan veszi magát"; Tomi, a hős pedig
fogadalmat tesz, hogy csak olyan darab-
ban lép fel, amiben nincs hazugság,
amiben „önmagunkra" ismerhetünk. Ilyen
darab azonban nincs, Tomi és Anni tehát
éveken át koplalva élnek saját kis
„világegyetemükben", míg az élet nem
rendez nekik különös színházat. Várat-
lanul beállít hozzájuk egy férfi, azzal az
ürüggyel, hogy megtisztítja az ablakjukat,
de valójában összebonyolítja Tomiék és a
velük egy házban lakó ház-mesterék
életét, úgy, hogy „önmagukra"
ismerjenek: megcsúfolja magánéletük
féltve őrzött tisztaságát, össze-zúzza a
családi fészket, azt ígérve, hogy tágasabb
és emberibb otthont teremt nekik. Tomiék
drámai vétsége a világtól való elzárkózás,
de Mészöly nem csinál titkot abból, hogy
amit az Ablak-mosó ajánl, még rosszabb:
szófacsaró demagógiával ráveszi őket
személyi integritásuk feladására. Hasonló
morális kérdés áll a másik Mészöly-darab,
a Bunker középpontjában is, mely egy kö-
zelebbről meg nem határozott, időtlen
idők óta tartó háború alatt játszódik, egy
katonai bunkerben: ez is bizonyos világtól
elzárkózás, a katonai egység tagjai
jószerivel nem is ismernek más létformát,
csak a bunkeréletet, míg be nem tör ide is
a külvilág, két öreg paraszt és egy fiatal
lány jelenik meg a bunkerben, akik
engedélyt kérnek, hogy az aknazáron túl
elásott hordó zsírt elő-szedhessék. Az
éhező öregek és a vonzó női test egyszerre
erkölcsi próba elé állítja a bunkerlét
hétköznapjaiba belefásult katonákat: akár
Eros, akár Caritas sugallatára hallgatnak,
megsértik a katonai fegyelmet. Az előbbi
darabhoz fűzött jegyzeteiben írja Mészöly,
hogy „de profundis is lehet az emberre
szavazni, s lehet ellene"; a Bunker
Hadnagya de profundis az ember ellen
szavaz, ám az egység, melynek ő a
parancsnoka, föl-lázad ellene -- s egyúttal
a háború embertelensége ellen is.

Mészöly drámáiban az antihumanitás
abszurditását írja meg. Abban az idő-ben,
amikor ezek a darabok íródtak, a magyar
színházi élet még allergikus merevséggel
zárkózott el az abszurd színház
mindenféle kísértése elől. Az-óta a
nyugati abszurdot is némileg másképp
olvassuk - sőt alkalmasint játszszuk is de
főképp kiderült, hogy többféle abszurd
lehetséges. Érdekes

fejtegetést írt erről Marta Piwinska lengyel
kritikus Mrożek kapcsán. Piwinska
hangsúlyozza, hogy a nyugati abszurd az
ötvenes évek szülötte, a Mrożek-színház
viszont a hatvanas években bontakozik ki;
ez az évtizednyi különbség nem
megkésettséget jelent, hanem
mindenekelőtt azt, hogy más-más talajról
sarjadtak. Az előbbi a nyugat-európai
értelmiség egy radikálisan gondolkodó
rétegének válasza a második világháború
rémségére, s mint ilyen elsősorban
egzisztenciális kérdéseket vet fel; az
utóbbi viszont a társadalmi szatírából ered.
Beckett vagy Ionesco mikrokozmoszt
alkotnak, Mrożek drámái
mikrotársadalmak: ebben a színházban az
embert végül is a többiekhez való
viszonya határozza meg, s ez a
meghatározottság hasonló erővel műkö-
dik, mint a nyugati abszurdban a ter-
mészeti törvény, a biológiai determinált-
ság. Mészöly darabjai, melyek az ötvenes
évek végén születtek, sajátos átmenetet
képeznek az abszurd színház e térképén:
egyrészt nyilvánvaló, hogy Mészöly
ugyanúgy a világháború által felvetett
kérdésekre felel, akárcsak Pilinszky, s
korántsem a társadalmi szatíra a
kiindulópontja, mint Mrożeknek, másrészt
mégis mikrotársadalmat teremt darabjaiban,
s nem mikrokozmoszt, az embert nála is a
többiekhez való viszonya határozza meg.

A Mészöly-színház a továbbiakban nem
vethető össze a Mrożek-színházzal, mert
kibontakozása elmaradt. Jelen fej-
tegetésünknek épp az ad aktualitást, hogy
Mészöly két darabját a Magvető Kiadó
nemrég - jó két évtizeddel keletkezésük
után - önálló kötetben kiadta. Időközben a
két dráma megjelent folyó-iratban,
külföldön - főleg Lengyelországban - több
bemutatót is megértek, s Az ablakmosó
nálunk is színre került éjszakai kísérleti
előadásban Miskolcon (még 1963-ban), de
a magyar színház nem fedezte föl
magának Mészölyt, ahogy annak idején a
lengyelek felfedezték maguknak
Mrożeket. A lengyel pár-huzam
kézenfekvő tanulságot kínál: említhetném
a költő Rózewiczet, akinek első darabjai
ugyanúgy sajátos színpadi látomások,
inkább „verslogikával" építkező drámai
asszociációk voltak, ahogy Pilinszky
darabjai, csak éppen Lengyel-országban
eljátszották ezeket a műveket, többször is,
többféle értelmezésben, s Różewiczet
ugyanúgy a színház tette immár
színjátszási stílust is meghatározó
egyéniséggé, ahogy Mrozek se nőtt volna



fel Thália szentélyeinek közvetlen pár-
tolása nélkül.

Mészöly esete inkább az ellenkező elő-
jelű - sajátosan magyarnak nevezhető -
folyamatra nyújt példát: a pécsi Jelen-kor
decemberi számából megtudjuk, hogy az
író Lassan minden címmel szín-házi
regényen dolgozik, mely a Filmhez
hasonlóan „egy képzelt színház születését
és huszonnégy óráját" mondja majd el.
Úgy látszik, M é s z ö l y is, akár-csak
Mándy, tovább szövi álmát a szín-házról:
„Úgy értem ezt, hogy a játék - a szó
legtágabb értelmében -- a legnagyobb
adományunk, a legérzékenyebb csápunk.
Még arra is képes, hogy esetleg
megtévesztően ráhibázzon arra a va-
lóságra, aminek a teljes ismerete zárva van
előttünk. Azaz játék és valóság között
számunkra nincs éles határ, számunkra
csak a szimbiózisuk létezik. Ezt a
szimbiózist szeretném jobban faggatóra
fogni ennek az elképzelt színháznak az
ürügyén és segítségével. Feltehetően ezen
a határterületen a legmeztelenebb minden"
- vallja az író a regényrészlet után közölt
rövid interjúban. A jelek szerint tehát
Mészöly „meztelen színházából" ugyanúgy
könyv lesz, mint Mándy
életképszínházából : ahelyett, hogy újabb
színpadi mikrotársadalom születne, mely a
magatartásformák erkölcsi szembesítésévl
- ahogy ez a Bunker és Az ablak-mosó
esetében nyilvánvaló - a tágabb
értelemben vett (makro)társadalom ön-
vizsgálatának laboratóriuma lehet.

Comedia perpetua

Kissé talán ráadásnak, mintegy függelék-
ként említem itt a Fiatalok rivaldája című
kötetet, mely a Magvető gondozásában
látott napvilágot, s amelyet további
hasonló drámaantológiák követ-nek, a
fiatalabb nemzedék(ek)nek biztosítva
fórumot, s ezzel ablakot nyitva a holnapra.
Vajon a fentebb említett gondok és
ellentmondások a fiatalabbak sorában is
tovább élnek? Jósolni korai lenne. Tény
azonban, hogy a gyűjteményben eddig
három olyan darabot találtak színházaink
(Bereményi Géza, Czakó Gábor és
Simonffy András műveit), melyek
„emészthetőnek" bizonyultak, a másik
három közül kettő (Jász Istváné és B.
Turán Róberté) erőteljes dramaturgiai
átdolgozást-tömörítést igényelne, így
érthető a színházak húzódozása. Van
azonban a kötetben egy dráma, Nádas
Péter Takarítása, melyről elmondható,
hogy szerzője saját színházat álmodott.
Különös, izgalmas hang,

hatatlan, akár egy zenei partitúrában. Ez a
darab valóban csak a színpadon születhet
meg. Csak megszületik-e?

Az író bevezető soraiban hangsúlyozza,
hogy színházi biztatásra írta a darabot,
Radnóti Zsuzsa, a Vígszín-ház
dramaturgja győzte meg róla, „hogy
igazán itt az ideje, hogy darabot írjak".
Talán a színházakban is megérik lassan a
kíváncsiság aziránt, hogy milyen szín-
házat álmodnak az írók? Ez az álom néha
furcsa és vakmerő. Néha nehezen
kapcsolható a magyar színpad „hagyo-
mányaihoz", a közönség beidegződései-
hez. Az írói álmok azonban, ha igazi belső
erejük van, hagyományt és közönséget
teremtenek maguknak.

Következő számaink tartalmából:
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Übüvölet Szolnokon
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Pályi András:
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Beszélgetés Kozák Andrással
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mely első olvasásra nehezen rokonít-ható.
Nádas comedia perpetuának, meg-szakítás
nélküli, egy lélegzetre előadott
komédiának nevezi darabját. A Pilinszky-
darabok is comedia perpetuák, még a
Gyerekek és katonák is, noha képekre
tagolódik; csakhogy Pilinszky csehovi
szituációk egy füzérre fűzött láncolatát
látja maga előtt, Nádas pedig dallamot
hall. A Takarítás - a szerzői instrukció
szerint - zenei darab, de legalább annyira
naturalista darab is. Az író megadja az
egyes szereplők hangszínét is -
mezzoszoprán, alt, tenor -, de közben nem
szabad elfelejtenünk, hogy a színpad
naturális szobabelső, ahol a lehető
legnaturálisabban nagytakarítás folyik, a
padlót sikálják. A mondatok, melyeknek
önálló ritmusuk van, vagyis „olyan
alapegységet képviselnek, mint a zenében
a hangok és a hangsorok", jó-szerivel
folyamatos padlósikálás közben
hangzanak el.

Sajátos, többféleképp értelmezhető
háromszöghelyzet a Takarítás alapképlete,
melynek során a con amore - bensőséges
szeretettel - előadott mondatok mágiájával
Zsuzsa és Jóska eltesznek láb alól egy
öregasszonyt. Nádas a szeretet és a
gyűlölet, az önátadás és az önféltés
mélyrétegében kutat, azzal a kegyetlen
önismereti ambícióval, ami prózáját is
jellemzi, s ami lehetővé teszi számára,
hogy olyan színházat fedezzen fel, mely-
hez nem szokott a szemünk. Hasonlíthat-
nám Becketthez, még inkább Genet-hez -
egyébként többnyire az ő műfajuk is a

comedia perpetua -, de a legfontosabb, hogy
a stilizáltság-zeneiség (a dráma
szövegaspektusa) és a naturális színészi-
emberi jelenlét (a dráma gesztusaspektusa)
olyan ellentmondásban és mégis olyan
szimbiózisban él, hogy abból sajátos csak-
színpadi szimbolika születik, mely nem
fejthető meg se a szövegből, se az
elképzelt színészi gesztusokból. Ismét egy
darab, mely új színészetet igényelne,
olyasfélét, melyet magam se tudok mással
jelezni, mint a Wilson-színház introverziós
színészi technikájával, amiből némi
ízelítőt kaptunk a Pilinszky-könyv-ben.
Nádas új értelmet ad a színpadi na-
turalizmusnak : számára a színpad kiemelt
valóság. Ez a színház nem az illúzióra épül,
a helyszín önmagán kívül semmit se akar
jelenteni; a maszk a mondatok zenéjében
keresendő. A Nádas-féle szín-házban a szó
eleve szerep - a hagyományos értelemben
vett játékot a legegyszerűbb hétköznapi
gesztusok helyette-sítik. A stílus és a
gondolat elválaszt-


