
A modern táncnyelv

A két egymástól különálló világban, saját
törvényei szerint kibontakozó alkotó-
műhely most látott műsorára visszate-
kintve, lehetetlen nem elgondolkoznunk
azon a tényen, hogy napjaink „modern"

koreográfusai bárhonnét jöjjenek és bár-
merre tartsanak is, alkotómunkájuk egy-
azon közös vonása, hogy szinte minden-
kor egymaguknak kell művükhöz
megteremteniök a megfelelő modern tánc-
nyelvet. Ebben a stílusban nincsenek még
nemzedékek során kijárt utak; nin-csen
még kikristályosodott mozgás-kincs,
olyan kialakult, kész motivikai és
variációs rendszer, mint a hagyományos
néptáncban vagy a klasszikus balettben.
A nemzetközileg kialakuló modern
táncnyelv elemei, építőkövei, modelljei,
jó értelemben vett „sablonjai" még nem
sajátíthatók cl összegezően, rendszerezett
formában a szakemberképzés során. Az
újfajta balettstílus alkotó-művészének
minden egyes koreográfiánál újra és újra
meg kell küzdenie tánca nyelvéért, meg
kell teremtenie az új gondolathoz,
tartalomhoz a sajátos, többitől eltérő új
formát. Koreográfiai képességeit csakis
alkotás közben, gyakorlatban teljesítheti
ki a művész. Ebben az íróasztal mellett,
együttes nélkül nem folytatható
munkában valóban gyakorlat teszi a
mestert, és így az egymást követő sok
mű, a nagy termékenység lehet a
kibontakozás jelzője és újabb forrása is;
de a hajtott, gyorsított ütem ugyanakkor
veszélyeket is rejt magában.

Az idő sürgetése olykor gátat szab a
nyugodt, elmélyült forma és kifejezés
keresésének, és a kényszerűen elővett
kész eszköztár többszöri ismétlése bizo-
nyos külsőséges modorhoz, egysíkú-
sághoz vezethet. Ha tudjuk, hogy Lju-
bimov tagankai alkotóműhelyében milyen
hosszasan, gyötrődve munkálkodnak egy-
egy világranglistán jegyzett előadáson, és
hogy a Beethoven-kutatók a
megfogalmazással hosszan küszködő
zeneszerző kéziratáról tíz egymás fölé
ragasztott változatot lefejtve, végül ámul-
va állapították meg a legalsó és legfelső
változat teljes azonosságát, akkor arra
kell gondolnunk, hogy a dunántúli kore-
ográfia alkotóműhelyeinek gyümölcsöző
versengésében óvakodnunk kell attól,
hogy döntő értékmérőnek tekintsük a
megszületett művek számát.

GYÖRGY PÉTER

Népi hős -
a Városligetben

Thyl Ulenspiegel bármely írott Feldol-
gozását tekintjük : epikus figura. Története
tele van megrázó, humoros, véres, ko-
médiaszerű eseményekkel, de ez a tör-
ténet nem volt dráma soha. Ha Thyl
kapcsán beszélhetünk is drámaiságról, ez
nem a könyv drámaszerűségét, hanem
feszültségének minőségét, sötét izzását
jelentheti. A történet laza epizódok sora,
a szüleit vesztett, bosszúért éhes vándor-
legény elindul, hogy fellelje a világ hét
csodáját. Útja háborúk, gyilkosságok
közt vezeti, ott dübörög körülötte a
flamand történelem talán legvéresebb ko-
ra. Akár Klabundot vagy Sachsot, akár de
Costert tekintjük az anyag mindig epikus
marad. Kazimir Károly negyedik
szerzője, Karl Kraus valóban drámát írt
(Az emberiség végnapjai), de ennek szerepe
az előadásban két-három helyzetre s
néhány remek nyelvjáték átvételére
korlátozódik. Más kérdés az, hogy
különös dolog Kraust beemelni ebbe a
keretbe, mivel Az emberiség végnapjainak
szellemisége, nyelvi zsenialitásának ter-
mészete távol áll attól az eszmeiségtől,
amit Kazimir előadása lényegének te
kintett: a népiségtől.

A Körszínház előadásán Kazimir Ká-
roly (Elbert János segítségével) mind-
össze felhasználta a történetet saját vízió-
jának, látomásának érdekében. Az elő-
adást olyannyira maga Kazimir uralta,
hogy óhatatlanul fel kell tennünk a
kérdést: miért éppen Thyl Ulenspiegelt
választotta, mi szüksége volt az epikus
történetre magára. Kazimir maga így
indokolja választásának okát az előadás
műsorfüzetében. „A színház anyaga
általában urbánus tájakra vezet. Népi
figurákkal jószerivel alig találkozunk."

Thylből Kazimirnak tehát a népisége volt
fontos: ez jelenti azt a hagyományt,
amelyre előadásával építhetett, s amelyre
egyébként, ha változó formában is, épít
évek óta. A kérdés azonban az, hogy
szigorúan csak a színház gyakorlatát te-
kintve - élő-e ez a hagyomány vagy el-
méleti konstrukció.

Azaz, valóban gyakorlati alap-e a né-
piség, s ha igen, ez miben érhető tetten,

vagy pedig ideológiai konstrukció, amely-
re a rendezés támaszkodott.

Kazimir feltétel nélkül élőnek tekinti
ezt a hagyományt, holott ez a kérdés igen
bonyolult, s ez a bizonyosság, meglehet,
olyan tévedés, amely az egész előadás
döntő problémájává válik. A „nép hősei"

az elmúlt évtizedekben, eredeti formájukban
nem véletlenül kerülték el a színházat. A
népmesék, eposzok, mondák egyébként
teljes értékű hősei elvesz-nek a színpad
drámai szituációt követelő terében. Ettől
függetlenül Kazimir túloz, amikor azt
állítja, hogy a népi hősök elkerülték a
színházat: rendre megjelentek ott drámák
megírt alakjaiként, meg-formált színpadi
hősökként. (Ez a távolság epikus hős és
színház között nem értékek távolságát,
hanem műfajok tá volságát jelenti, s ez
alapvető.) Fogalmazhatnánk így is: a nép
hősei a sensus communis felbomlása óta
tudatában vannak, hogy történetük
önmagában nem drámai, azaz nem
színpadra való. Az érzékekig elható
közösség garantálta volt ugyan az epikum
feltétel nélküli drámaiságának
lehetőségét, de ennek nemléte már
veszélyes lehet számukra. A sensus
communis felbomlásával megszűnt a népi
hős adott reprezentativitása, a színpadon
individuumok jelentek meg, s ez nem vé-
letlen.

Továbbá látnunk kell, hogy a népi
hősök és a népkönyvek hősei nem bizo-
nyos, hogy ugyanazok. Faustus például
eredetileg népkönyvi hős, de bizonyos,
hogy nem népi hős. (Így például Goethe
Fasz/ját mégsem tekinthetjük egyszerűen
népszínműnek.) Nem akarnánk itt el-
dönteni egy bonyolult, nem is színi-
kritikába való vitát, de belátható, hogy
népi, népiség, népművészet fogalmai elég
bonyolultak, színházzal való össze-
függéseik elég összetettek ahhoz, hogy
óvatosan bánjunk velük. Nem állítom,
hogy Thylben nincsen semmi népi. Az
alak eredete ugyanis vitathatatlan, de
például Kazimir egyik fő forrásánál, de
Costernél már nem pusztán a népiség ki-
fejezéséről, hanem a nemzeti identitás
megteremtésének igényéről van szó, s ez
elég jelentősen befolyásolta az ő tör-
ténetének felfogását. Óhatatlan felmerül a
kérdés, egy előadás kapcsán miért is kell
mindezzel ennyit foglalkoznunk.

Ugyanis az epikus ív hitelét nem ga-
rantálhatja semmi más, csak a hagyomány
élő jellege. Különben az epikum szétesik
epizódok sorává, amelyek belső
összefüggése színpadilag nem indokolt,
egymáshoz tartozásukat, sorrendjüket,



a jelenetek ritmusát a rendező akaratán és
a személyek azonosságán kívül nem
garantálhatja semmi. Kétséges viszont,
hogy a hagyomány élő lenne. Thyl nem
mitikus figura. Közege, amelyben lét-
rejött, s amely azzá tette, már nem élő,
így, amikor ma színre állítunk egy népi
hőst, akkor a jelenben teszünk kísérletet
arra, hogy a múltban elvált szálakat
összekössük.

A népi hős drámaiságának záloga: ez
lenne a hagyomány élő mivolta. Ez adhat
aurát az elbeszélés hősének, ez emelheti
túl az epikumot önmagán. A sensus com-
munís meglétének esetén a figura a kö-
zönség leglényegét képviselheti, ettől és
ezért hős. Ma, 1980-ban, Thyl Ulenspiegel
története kultúrtörténeti emlék, s mint
ilyen feltétlenül becses. De nem drámai.
Az epizódokat közös élményünk nem
hitelesíti. Története számunkra nem
reprezentatív, sorsunkat rég más történe-
tek példázzák, a népi hős a városban el-
téved. Minderről nem ő tehet, hanem a
teoréma problematikussága, amely vi-
szont meghatározza az előadást, s így
gyakorlati kérdés.

Kazimir adottnak tekintette a népi
hagyomány élő jellegét, létezőnek azt a
közösséget, amelyet az előadással ma-
gával kellett volna megteremteni, létre-
hívni. A történet utalásai már nem a kö-
zös élményekre, hanem a kultúrtörténeti
ismereteinkre vonatkoznak, ezek viszont
a legritkábban drámaiak.

Milyen stílust talál Kazimir Thyl tör-
ténetének elmondásához, pontosabban:
sikerült-e létrehoznia egy egységes nyel-
vet, olyan hangvételt, amely mindvégig
uralta az előadást? A hangsúly láthatóan
a teatralitáson volt; erős, felfokozott gesz-
tusok, komédiázás, zenés jelenetek, a

történethez illő vásári jelleg uralkodott. A
színpadon állandóan ott kísértett a
népiségre való didaktikus utalás, hol
cigánylányok vetettek cigánykerekeket,
hol Lúdas Matyi jelent meg - merő
kollegialitásból. Igaz, ő még kanásztáncot
is járt, „furkósbottal" is verekedett. Meg
kell mondanom, hogy ez az ötlet volt a
didaktikus eklekticizmus tetőpontja: ennél
az sem lett volna kevésbé érthető, ha el-
mondják, miről szól az eljátszott történet,
mit jelent mindez.

A teatralitáson belül érdemes meg-
különböztetnünk a játék négy stílus-
rétegét, amelyek helyenként elég
pregnánsan elváltak egymástól. Az
alaphangot a népi humor jelentette, illő
volna, ha farcenak tekinthetnénk mindezt,
de sokszor inkább körúti kabaréhumor
vagy épp burleszk volt. Ez a
kabaréhumor, obszcén célozgatássorozat
(ami nem különösebben népi) egyébként
nemegyszer ki-fejezetten élvezhető volt.
Igaz, ebben oroszlánrészt vállalt Rátonyi
Róbert, aki hol félszemű tábornokként,
hol félszemű bíborosként - függetlenül az
egésztől - remek kabinetalakításokat
nyújtott. De az ő humora is jellegzetesei
pesti analógiákon nyugodott. A népiség
szellemé-nek ellenére: a városi levegő
visszaáramlott a színpadra. Ugyancsak
idetartozik a főleg krausi ihletésű
nyelvjátékon alapuló humorizálás, ami
inkább a századvégi Bécs légkörére,
mintsem a flamand parasztéletre utalt. Az
állandó viccelődés, nemegyszer az ismert
pesti Kohn-viccek parafrázisai jelentették
te-hát alapot, erre épült az előadás többi
rétege.

A szerelmi jelenetek stílusa is megér-
demel pár szót. A lírai erotizmus mester-
ségesen megteremtett, édeskés légköre
minden volt csak nem népi.

A háttérben rendszeresen felvonuló
félmeztelen lányok, az operettdallamokat
sugárzó hangszórók - inkább a Maximból
lehetnek ismerősek, mintsem mondjuk
Brueghel képeiről. De kellett a ham-vas
álártatlanság rétege, amivel Thyl szerelmi
életét jellemezte az előadás, mert ez
ellensúlyozta a spanyol udvar szexuális
perverzióinak légkörét. II. Fülöp - de
Costernél egyébként pár mondat az egész
történet - szeretkezés előtt, alatt, után,
helyett macskákat (stb.) éget - s ha Bitskey
Tibor mindent el is követett, hogy e
maximálisan kiaknázott ötlet élvezhető
legyen, nem volt az. Az az erotikus
kettősség, amely a nép és az udvar
jellemkülönbségeit volt hivatott kifejezni,
megint csak nem volt arányos. Sokkal
inkább egy kispolgári bár-idill állt
szemben egy nagypolgári perverzióval,
mintsem a nép az udvarral. Az az édeskés
filmszerű teatralitás, ami az elő-adás
erotikumát jellemezte, óhatatlan arra
mutat, a népiség helyett a műnépiességgel
találkoztunk. Ugyancsak külön
stílusproblémát jelentettek a drámai,
iszonytatónak szánt jelenetek, a kivég-
zések, az inkvizíció stb. Zavarom talán itt
volt a legteljesebb. Azt ugyanis, hogy a
néző ezeket a jeleneteket komolyan vegye,
Kazimir nem várhatta el. Ennek ellenére
olyan realitásigénnyel, ha szabad élnünk a
művészettörténeti analógiával,
hipernaturalizmussal oldották meg ezeket
a „színeket", hogy az már elgondolkoztató.
Az inkvizíció összes létező kín-vallatási
eszközét bemutatták, ez hosszú perceket
vett igénybe funkciótlanul és
értelmetlenül, hiszen nem használták fel
őket. De szükség volt ezekre a hosszú,
sötét jelenetekre, ugyanis ezek képviselik
az előadás másik nagy párhuzamát: a
spanyol udvar gonoszsága áll szemben a
népi élet derűjével. Rátonyi Róbert
inkvizítort alakított, olyan át-éléssel, ami
már-már meghaladja a teátrális humort.
Egyszerűen érthetetlen, ami itt történt. A
drámai helyzetek ab-szolút hiánya
lehetetlenné és érthetetlen-né teszi a
pszichologizáló játékmódot, holott a
„spanyol színekben" a szereplők
nemegyszer, egymástól független
mondataikban is, erre kényszerülnek.
Nehéz dolguk van, szerepeik alig nevez-
hetőek szerepeknek, s így meglepő, ami-
kor jelzésszerű figurákból hirtelen indi-
viduális lényekké kell válniuk.

A stilisztikai elemzés rétegei közül talán
a negyedik, a „számmisztikai" a
legkülönösebb. Kazimirt elragadta a hetes
szám bűvölete, látjuk a hét erényt,

Kozák András, Nagy Attila és Szirtes Ádám a körszínházi Thyl Ulenspiegelben
(MTI fotó - Benkő Imre)



négyszemközt
a hét bűnt, mindezeket az allegorikus
figurák el is játsszák. A legnagyobb
problémát József Attila A Hetedik című
versének műsorba építése jelenti, amelyre
az említett számmisztikai rejtelmen túl
semmi okot nem látok. Különösen akkor
nem, ha a verset szavalókórusban mond-
ják. Az újkori munkásfolklórt allegorizáló
„szocdem" kórusok megidézése a népiség
címén, enyhén szólva stílus-törés.
Egyébként az első felvonás csúcs-pontját
jelentő szavalás nem volt ínyére a
közönségnek sem. Két kabarétréfa, két
túljátszott inkvizíciós jelenet között nem
tudott mit kezdeni ezzel a szöveggel, mert
ebben a kontextusban, Thyl ke-
resztelőjével és kínzásával összekötve a
vers lehetetlenné vált. De erről nem József
Attila tehet!

Kazimir sokat tett az epizódok szer-
kezetté változtatásáért, a két felvonás
jelenetsorai ismétlődésrendszerré álltak
össze. Az ismétlődéses szerkesztés azon-
ban csak lírában jelenthet önálló, esz-
tétikai értéket. Egy drámai műnek az
ismétléses eljárás csak a belső, szerkezeti
összefüggések megléte esetén válhat
eredményes alkotórészévé.

Végeredményben a drámai alapanyag
hiánya, az epikus jelleg epizódkénti ér-
vényesülése volt az alapja annak a didak-
tikus eklekticizmusnak, ami az egész estét
jellemezte. Felsorolni is soknak tűnik, mi
minden történt a színen három óra alatt.
Volt „kínai szín", itt például eljátszották a
régi viccet a pontos hóhérról (ugyanis:
biccentsen, mondja a sem-mit sem érző
áldozatnak), láttunk politikai vicceket,
allegorikus merengést a történelem
értelméről, kevésbé allego-rikusat férfi és
nő viszonyáról. Mindenki úgy játszotta
szerepét, ahogy tudta. Mint említettem,
Rátonyi Róberté volt az est legjobb
alakítása, ő nem hagyta zavartatni magát.
A többiek helyenként már-már
kétségbeesve keresték hangjukat,
próbáltak jelenetről jelenetre mást alakí-
tani. Nem nagyon volt lehetőségük arra,
hogy magukra leljenek, legtöbbször puszta
eszközei voltak a beállított, gyakran
élőképszerű jeleneteknek. Ilyen esetekben
nem a színész felel a hibáiért.

Külön kérdés Kozák András Thyl-ala-
kítása. Végig azt a lelkes, népi hőst ala-
kította, amit elvártak tőle. Nemegyszer
éreztem, hogy eszközei még mindig az Így

jöttem című régi film alakjának eszközei,
ezek viszont nem idevalóak. Lelkesen és
tisztességesen végigjátszotta a három órát,
de olyan hiteltelen és érthetetlenül naiv
volt, hogy az az amúgy

is zavaros koncepcióból teljesen kilógott.
Thyl nem kiscserkész, nem jópajtás, ha-
nem minden hájjal megkent, bosszúért
libegő alak. Jó pár szín, íz kellett volna
még a figura teljessé tételéhez.

Bordán Irén Nele-je több dicséretet
érdemel. Megpróbálta visszaszorítani,
halk, egyenletes figurává változtatni sze-
repét, maszkja, egész szerepfelfogása el-
lenére. A legtöbben sajnos csak jelen
voltak, de nem játszhattak. Nem játsz-
hatott Nagy Attila, Drahota Andrea,
Bitskey Tibor; egyszerűen alig volt sze-
repük. Pontosabban mondataik, helyen-
ként párbeszédeik is voltak, de ezekkel
alig lehetett élniük.

Külön kell megemlíteni Szirtes Ádámot
(Lamm), aki ebben a helyzetben komoly
teljesítményt nyújtott. Thyl nagy étvágyú,
gyáva társa kicsit hasonló Sancho
Panzához. A Szirtes által terem-tett figura
élő, hiteles volt. Az események sűrűjében
tévelyegve, feleségét újra meg újra
elveszítve, Thyl életéért remegve, sajátját
kímélve, lejátszotta az egész színdarabot.
Valami sokkal mélyebbet, komolyabb
dolgot láttunk : Szirtes Ádám tényleg népi
hőssé vált, mindannyiunk szorongása,
elveszettsége ott kísértett alakításában.

Van egy feltétlenül komoly tanulsága az
előadásnak. A látszatra nem színházi,
hanem néprajzi, kultúrtörténeti kérdések is
szorosan a színház gyakorlatához tar-
tozhatnak. Kazimir Károly tévedése
ugyanis nem a rendezés során alakult ki,
hanem magában a prekoncepcióban rejlett.
Maga a teoréma nem áll, így le-hetetlenné
vált, hogy az előadás valóban színház
legyen. Láttunk cirkuszt, kabarét,
rémdrámát, mindent csak egységes
koncepciójú színházat nem.
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MÉSZÁROS TAMÁS

Az egységes színház
eszménye

Beszélgetés
a Nemzeti Színház vezetőivel

A tavalyi évad végén úgy hiszem -- nem
afféle kincstári, hanem valódi optimizmussal
zártuk beszélgetésünket. Azzal, hogy egy sor
olyan problémát, amellyel önök kezdetben
szembe találták, magukat, sikerült megoldani-
uk vagy legalábbis a megoldás Jelé léptek. Így
szó esett a próbamunka és az együttes-szellem
javulásáról; mint mondták, egyre jobban
felmérték a hirtelen-váratlanul át-vett
társulatot, s némelyek - eladdig kevéssé ismert
- tehetsége, munkamorálja kellemes
meglepetést is okozott. Tehát joggal bíztak
abban, hogy az első, lényegében sikeresnek
mondható közös évad után, ez a most zárult
második megszilárdítja a korábbi eredmé-
nyeket. Az új bemutatók az eredeti műsor--terv
szerint követték egymást az egy Jövedelmező
állás kivételével, amit Efrosz el-maradt
vendégrendezése helyett kellett be-iktatni -; a
Sziládi János igazgatóhoz, Székely Gábor
főrendezőhöz és Zsámbéki Gábor vezető
rendezőhöz intézett kérdés tehát magától
értetődő: valóban továbblépés-ként értékelik a
79/80-as évadot

Székely: Végül is minden attól függ,
hogy honnan nézzük a d o lgo ka t . . .

H a jól emlékszem, tavaly is éppen ezt
válaszolta az első kérdésemre...

Székely: Akkor én hű maradtam
önmagamhoz. Ismét azt mondom, amit
tavaly: nem sikerült mindent elképzelése-
ink szerint megvalósítani. Kezdjük a mű-
ködési fegyelemmel. Az elmúlt évadban a
társulatnak csaknem harminc beugrást
kellett megoldania, elszenvednie. Ez azt
jelenti, hogy átlagosan minden hétre jutott
egy beugrás. Ennek a bizonytalanságnak
pedig számos bonyolult, és úgy tűnik,
egyik évadról a má-sikra meg sem oldható
oka van. Vagyis ez a színház még mindig
kísértetiesen hasonlít egy olyan
intézményre, amelyet nem szeretek, nem
tartok jónak. Még akkor sem, ha -
ahogyan mondani szokás - minden
rosszban van valami jó is; ezek a „lyukak"

lehetőséget adtak azoknak, akik
betöltötték őket, hogy így bizonyítsák
képességeiket.

- Tisztázzuk: ez a harminc beugrás nem
betegségből vagy egyéb vis maiorból származott

?
Zsámbéki: Amikor egyetlen évadon be-
lül ilyen gyakran találjuk szembe ma-


