
Bessenyei Ferenc Clausennek újabb
vonását mutatja meg a IV. felvonásbeli
végső nagyjelenetében, amelynek a végén
meghal. A visszatérő Clausen találkozik
gyermekeivel, s úgy tűnik, leginkább
Wolfgang fiának az árulása sújtotta le.
Feltámad benne Wolfgang születésének
emléke. Ezekben a pillanatokban érezteti
Bessenyei Ferenc először a megtört, meg-
gyötört ember érzelmességét és önsajná-
latát. Ez azonban itt a már hamarosan
bekövetkező halál előjele. Egy szerelmes
öreg férfit és egy halála előtt álló öreg
férfit voltaképp nem lehetne hitelesen
megjeleníteni bizonyos fokú érzelgősség
és önsajnálat nélkül. Ezek túltengése
azonban az alakot „tocsogósan" érzelgőssé
tenné, hiánya pedig szegényítené, sőt
hitelességét is elvenné. Bessenyei Ferenc
kiválóan találta meg - és ezek is a szakmai
tudáshoz tartoznak - azt a pontot, ahol, és
azt a mértéket, ameddig megmutatta
Clausen érzelgősségét. Á szakmai tudás
„magasiskolája" Clausen halála is,
mindenféle teátrális póz nélkül.

Az V. felvonás elhagyása minden
szempontból előnyére vált az előadásnak.
A drámához semmivel nem járul hozzá,
csak a ma már alig elviselhető melodra-
matikus hatást növeli.

Sára Bernadette Inken-alakjáról elhi-
hető, hogy őszintén szereti az öreg férfit, s
ő is elkerülte az érzelgősségnek és a
fiatallányos rajongásnak még a halvány
nyomait is. A többi szereplő nemcsak
dramaturgiailag, hanem a színészi megol-
dásokat tekintve is csak szürke környezete
Bessenyei Ferenc Clausen-alakításának. E
szürkeségből csak Balogh Emese és
Miklósy Judit emelkedett ki.
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Szent kísérlet-e
a jól megcsinált dráma?

Hochwälder-bemutató a
Thália Színházban

A jól megcsinált dráma - derűlátó műfaj.
Mikor a színpadon farkasszemet néz
Marlborough hercegnő és Bolingbroke
lord, a néző szívébe nyugalom költözik,
mert az intrikus előre látható kudarcával
minden megoldódik, és helyreáll az igaz-
ság. Ez a jól megcsinált vígjáték. A jól
megcsinált tragédiában győz ugyan az
intrikus (lásd Scarpiát a Toscában), de oly
alaposan lelepleződik, hogy tudhatjuk:
legközelebb a jó erőinek csak ügyesebb-
nek, érősebbnek kell lenni, s akkor nem
maradhat el a győzelem.

A jól megcsinált dráma elsősorban
mindig a mesteremberek, az avatott drá-
mai technikusok vadászterülete volt. Ha
igazi írók vették kézbe, mindig szétfeszí-
tették kereteit. Szokás mint elődre, Ra-
cine-ra hivatkozni, de hát Racine-nál a
forma klasszikus fegyelme belső démo-
nokat próbál kordában tartani; Ibsen, az
utód, a kiteljesítő pedig a belső válságokat
kivetítő szimbólumok felé nyitotta meg a
zárt falakat. Shaw, ha élt vele, játékosan
elironizálta a formát, Hauptmann a
formátlanság vádját is vállalva tördelte
szét. Nem kívánok zanzásított
drámatörténetet írni - a jól megcsinált
dráma tündöklése és bukása komoly
dolog, monográfiát érdemelne. Minden-
esetre tovább virulhatott volna - hiszen
megtestesíti a nézőknek számos, a szín-
házzal kapcsolatos legitim és beidegzett
elvárását -, ha a XIX. századra, Scribe és
Sardou, Boucicault és Csiky Gergely
kiegyensúlyozott, nyugodalmas szemlé-
letének korára nem a XX. század követ-
kezik. Az a XX. század, amely a világot
felforgató események soha nem látott
rohanó sodrásában értékeket és megoldá-
sokat illetően egyre bizonytalanabbá vált.
Á színház és a dráma funkcióváltásai, tar-
talmi és formai átalakulásai lázas lépés-
tartásra törekedtek, felborítva évtizedek,
sőt már-már évszázadok írói, színházmű-
vészi és nézői magatartásformáit. Bár
mindkettő ma is szolgál, a proszcéniumos
színház és a jól megcsinált dráma az első
számú céltáblák és áldozatok közé
tartoztak.

A jól megcsinált dráma századunkban,
kivált annak második felében nem azért

vesztette el hitelét, mert szilárdan meg-
konstruált sémája eleve mesterkéltnek hat;
hiszen ki állítaná, hogy a Kurázsi ma-ma
vagy a Godot-ra várva naturálisabban
reprodukálja a valóságot, mint a Kis rókák
vagy a Neveletlenek? Sőt: a jól meg-csinált
dráma leggyakoribb válfaja, a bul-
várdráma a legapróbb részletekig híven
ábrázolja válogatott magánügyeinket.
Nem a konvenció eo ipso tűnt hamisnak,
hanem a valóság felszínén való megra-
gadás, mert tapasztalataink arra tanítottak:
egy konkrét ellenfél legyőzésével még
nagyon kevés történt. Kivált ha ez az
ellenfél - a jól megcsinált dráma kon-
venciója szerint - megteszi nekünk azt a
szívességet, hogy bemutatkozva kimutassa
foga fehérjét, a konfrontációra leg-
alkalmasabb pillanatokban rendre meg-
jelenjék, és veszítsen bár vagy győzzön,
egyre megy -- erkölcsi veresége nem hagy
kétséget afelől, hogy tényleges bukása is
csak idő kérdése.

Mellesleg: pontosan ezért ért meg a jól
megcsinált dráma egy újabb, átmeneti
virágkort a fasizmus idején, amikor az
ellenség valóban leleplezhetővé s a végső
bukásába vetett hit indokolttá vált. Az
antifasiszta drámák többsége ebben a
konvencióban íródott, s megkockáztatom
a feltevést: ezért is merültek, aktualitásuk
múltán, a feledésbe. A maradandó művek
dramaturgiailag is más típusúak, az Arturo
Uit vagy az Andorrát említhetném; ezek
viszont sokkal többről szólnak, mint
pusztán az egyszeri német fasizmusról, és
ezzel összefüggésben nyúltak más
formához. Azt ugyanis, hogy korunkban
ki ír jól megcsinált drámát, nem a
szűkebben vett szakmai rátermettség, nem
is a személyes gusztus dönti el, hanem
elsősorban a mondanivaló, az írói
világkép mélysége és eredetisége.

Az utolsó jelentős drámát, amely nagy-
jából a jól megcsinált dráma keretei közé
illeszkedik, mindenesetre 195 3-ban írták.
Ez volt a Salemi boszorkányok - mellesleg
egy, drámaírói szempontból ugyancsak
„optimistán" felfogható társadalmi jelen-
ség, az előbb-utóbb biztos kudarcra ren-
delt maccarthyzmus hatására. A forma
konvencióit ez esetben egy kiváló tehet-
ségű drámaíró lelkesítette át - de nem
véletlen sem az, hogy a későbbiekben
Arthur Miller mindent megkísérelt e for-
ma bilincseinek széttörésére, sem az, hogy
végül, csüggedten, feladta a küszködést, s
egyre gyengébb darabok után lényegében
elhallgatott.

Ibsen vagy a magát nyíltan Ibsen-ta-
nítványnak valló Miller példája bizonyít-



ja: amennyire egy ízig-vérig drámaírásra
termett művész számára kedvezőek a va-
lóság sűrítésének azok a lehetőségei, me-
lyeket a jól megcsinált dráma kínál - leg-
alább annyira nyűgnek érzi őket, ha lé-
nyében a szakember mellett a költő és a
filozófus adottságai is egyesülnek. „A jól
megcsinált dráma kevés teret ad a költői-
ségnek - ezen nem szépelgő, szóvirágos
lírizálást, hanem a dolgok legmélyebb,
racionálisan már-már megragadhatatlan
lényegével való intim kapcsolatot értve. A
XX. századi dráma nagy újítói, Csehovtól
Brechten, O'Casey-n, Pirandellón át az
abszurdokig, ilyen értelemben voltak
költők, s ezért olyan konvenciók ki-
dolgozására törekedtek, melyek eleget
tesznek a színház meg nem kerülhető, tér-,
idő- és hatásbeli követelményeinek, s
ugyanakkor képesek magukba fogadni egy
költői-filozófiai világképet. „A jól
megcsinált dráma látásmódja szerint az
emberiség történelme győztes vagy vesztes,
de mindenképp kerek, lezárt, önállóan
bemutatható ütközetek sorozata. „A XX.
századi nagy újítók szerint ez a történelem
folyamat, soha le nem zárható, minden
szakaszában az előzményeket és a
folytatást is magában hordozó. Ennek
kifejezésére a természetesre kozmetikázott
mesterkéltség helyett sokkal inkább a nyílt
műviséget, a totális fikciót választják,
részben mert ez a színpad igényei szerint
lezárható, de eleve nem igaz lévén
hazugság nélkül zárható le, részben mert az
események tengeréből lepárolhatja a
mellékes hordalékoktól megtisztított
vegytiszta lényeget. Innen a brechti tan-
drámák vagy az abszurd képdrámák, a
parabolák, a színpadi metaforák iskolája, s
ezek mind, bár lehetnek jól megcsinálva,
soha nem - jól megcsinált drámák.

Egy másik, szerényebb ágon, épp el-
lenkezőleg, a tényszerűség becsülete nőtt
meg. A jól megcsinált dráma például elő-
szeretettel dolgozott fel pereket, törvény-
széki tárgyalásokat (s itt már közeledünk
írásunk tulajdonképpeni apropójához),
többnyire kitalált témák alapján; az angol
szaknyelv külön nevet is adott nekik: ezek
a „courtroom play"-k. A modern
ténydrámák inkább valódi perek valódi
jegyzőkönyveihez folyamodnak, ily mó-
don hangsúlyozva, hogy nem önkényesen,
az ellentmondások áttekinthetővé tétele,
no meg a hatás érdekében választották
meg a miliőt, hanem egy egyszeri ügy hű
átiratával kívánnak korrekt és el-
lenőrizhető módon alátámasztani bizonyos
szélesebb tanulságokat. Íme a különbség a

Bolond lány vagy a Tizenkét dü-

Hochwälder: A szent kísérlet (Thália Színház). Nagy Attila (Alfonso Fernandez) és Buss Gyula
(José Bustillos)

epikus, bontottabb formák, akár az el-
idegenítés bizonyos eszközei, akár a jól
megcsinált dráma sima, közérthető és de-
rűs világképétől elütő groteszk, ironikus
vagy épp borús hangütések. Ám ez a
térnyerés csak viszonylagos. Az emberek
jelentős része szívesen hiszi, hogy az el-
lentmondások könnyen megfogalmazha-
tók, s némi áldozat árán le is győzhetők,
mind a magánéletben, mind a közéletben -
így hát szívesen azonosulnak a bulvár-
dráma hozzájuk többé-kevésbé hasonló
átlagembereivel, és szívesen néznek fel
vagy le a tőlük élesen különbözőkre, a jól
megcsinált darabok hőseire és gazembe-
reire. Ameddig tőlük nem tagadják meg a
színházi kikapcsolódás, a szórakozás jogát
- és tudtommal ez senkinek sincs
szándékában -, addig az effajta darabok-
nak helyük lesz a színpadon (legföljebb azt
kívánhatnánk, hogy bár ők és szó-szólóik
hasonló toleranciát mutassanak az
ellenkező igények irányában). Mi több :
ezek a művek ma is betölthetnek bizonyos,
nem lebecsülendő társadalmi-mű-vészi
funkciót, olyan helyzetekben például,
amikor az egyszerű igazságok látványos-
hatásos kinyilvánítására van szükség, de
„semlegesebb" időszakokban is, a
megvalósítás maximálisan profi volta, a
színészi virtuozitás csillogtatása révén.

E borotvaélen táncoló tolmácsolások-
nak már adagolása, időzítése is az igények
és feltételek igen tudatos felmérését kí-
vánja. Szerencsés esetben aztán úgy hasz-
nálják fel a más típusú darabokban szerzett
tapasztalatokat, például a szikárabb,
fanyarabb, intellektuálisabb ábrázolást,
hogy mégse tompítsák az adott szöveg
színességét, hatásosságát (amely elvégre a
műsorra tűzés legfőbb indoka), átélés és
elidegenítés új egyensúlyára törekednek,
nem próbálják kivetkőztetni magából az

hös ember és az Oppetzheimer-ügy vagy a -
költőileg magas fokon elidegenített -
Vizsgálat között.

Végül nem feledkezhetünk meg arról,
hogy a jól megcsinált darab konvenciói ma
nemcsak a bulvárdarabokban és a kri-
mikben élnek, hanem egy bizonyos bo-
hózattípusban is, amely azonban, miköz-
ben felhasználja, egyben persziflálja is
őket: egy megbomlott, fejtetőre állított
világot szorít be a hely-idő egység, a
váratlan szembesülések, indokolatlan ta-
lálkozások, személycserék, leskelődések
szigorú koreográfiájába, épp azért, hogy
kölcsönösen kiemeljék egymás képtelen-
ségét, vagyis épp azok a konvenciók,
amelyek a valószerűség látszatát voltak
hivatva kelteni, itt a mesterkéltség szán-
dékos csúcsteljesítményeinek tűnnek (mint
ahogy mindig is azok voltak). Feydeau-tól
Katajevig jó néhány klasszikus bohózat
fogant e recept szerint.

Az elmondottak korántsem azt vitatják,
hogy a jól megcsinált drámának ne lenne
meg napjainkban a helye a színpadon
(egyébként az ilyen álláspont, amely a
tényeket nem veszi figyelembe, nevetséges
is lenne). Biztosítja a színházi ét-rend
változatosságát, ellensúlyozza a más
típusokban nem túl bő kínálatot. Amellett
a közönség széles rétegei, már csak több
generációs beidegzettségek okán is, még
mindig elsősorban ezt a drámatípust értik
színházon, s kivált mifelénk tapintható
idegességgel és sértődöttséggel reagálnak
a tőle való vadabb és szokatlanabb
eltérésekre. Persze a fejlődés itt is
kétségtelen: részben a negyedszázada
folyó színházi szoktatás, részben a film,
részben és talán elsősorban jó néhány új
típusú, de sajátos érdemei nyomán mégis
tömegsikerré vált nagy színházi élmény
hatására már polgárjogot kaptak akár az



eredetit, sőt kiemelik sajátszerűségét, de
mégis a modern művészek szemléleti és
tapasztalati anyagán szűrik át. Es persze
disztingválnak: hol kerüljön a hang-súly
inkább a műviségre, a technikai rafinériára
(ez, mondjuk, Scribe vagy Noel Coward
darabjaiban helyénvaló), s hol óvják meg,
olcsó érzelgősség vagy hatásvadászat
nélkül, azt az őszinte pátoszt, amely
szándéka szerint a szöveget áthatja (ez
például az Édes fiaim vagy más antifasisz-
ta-antikapitalista darabok esetén lehet fő
célkitűzés vagy akár - Fritz Hochwälder
esetében). És végül, de nem utolsósorban :
számolnak azzal, hogy e darabok előadása-
kor nem lehet szó rendezői színházról; az
értelmezés szabadsága, a kötött forma és
szerkezet s még inkább a szűk, többé-ke-
vésbé egyértelmű mondanivaló miatt,
minimális.

A hosszúra nyúlt bevezetőt mentse,
hogy az elmondottakat adott esetben fon-
tosabbnak éreztem, mint az előadást,
amely alkalmat kínált megfogalmazásuk-
ra: Fritz Hochwäldernek a Thália Szín-
házban bemutatott A szent kísérletét. Egy
bulvárdarabra kár lett volna nagyobb ap-
parátust mozgósítani; Hochwälder műve
azonban a jól megcsinált dráma egyik
legnemesebb XX. századi alkotása, amely
formai eszközeit a legtisztességesebb írói
meggyőződéstől sarkallva, szép és humá-
nus cél érdekében veti latba. Az 1941/42-
ben írt dráma, az Anschluss után Svájcba
emigrált osztrák szerző egyik első műve,
könnyen lehántható áttétellel az antifa-
siszta drámairodalom egyik jeles alkotása,
hiszen legfőbb mondanivalója az erőszak
elleni tiltakozás volt; hogy később az
egyház megreformálásának hívei is
hivatkoztak rá, az máskor és másutt
mellékes. A mű utóélete nem egy egy-
szeri, rendkívül sajátos, sőt atipikus tör-
ténelmi epizód, a paraguayi jezsuita állam
színpadi érdekességének függvénye; ha A
szent kísérlet az elmúlt harminc évben fel-
felbukkant a világ színpadain, ez
elsősorban annak köszönhető, hogy
világosan és hatásosan, sok találó rész-
megfigyeléssel és -igazsággal ábrázolja a
haladás és a reakció örök háborújának egy
szemléletes, stratégiájában és taktikájában
úgyszólván klasszikus ütközetét.

Ehhez képest viszont - túl sok benne a
konkrétum, a gondos rekonstrukció.
Gondoljunk Shakespeare krónikás drá-
máira: bármilyen térben, bármilyen jel-
mezben eljátszhatók. Gondoljunk Sütő
András Csillag a máglyánjára: hiteles, de
mégis másodlagosként kezelt külsőségek
között a hangsúly az emberi magatartá

sokra, az emberekben megtestesülő esz-
mék harcára kerül. E darabok előadása-
kor a legfőbb kérdés: vannak-e a színház-
nak a főszerepekre igazán megfelelő, je-
lentős színészei. A ment kísérlet nem jelent
komoly rendezői és színészi próba-tételt,
viszont megkerülhetetlenül fontos a
jezsuita hierarchia, az egyházi külsőségek
minuciózus tanulmányozása és tisz-
teletben tartása, hiszen a darab fő színi
varázsa épp az ábrázolt testület és miliő
egzotikumában áll. A reverendák - akár
más esetekben az orvosi köpenyek vagy a
bírói talárok - önmagukban is izgalmasak;
alattuk azonban sémává egyszerű-sített,
funkcionális figurák mozognak. Es
funkcionálisan, olajozottan és precízen
gördül a cselekmény gépezete is. Pontosan
a megfelelő percben, a megfelelő ha-
tásfokon lépnek be a konfliktusban érde-
kelt különféle társadalmi magatartások
képviselői, az indiánoktól a haladó pol-
gárság szóvivőjén át a bornírt gyarma-
tosítóig vagy a véletlenül épp a tárgyalásra
betoppanó, inkognitóban utazó jezsuita
főmegbízottig, hogy aztán mind-egyik
befussa a színpadi mechanizmus
szempontjából legelőnyösebb dramatur-
giai pályáját. Ahogy az amerikai dráma-
tanszékeken tanítják, mesteri adagolásban
halmozódnak a mennyiségi mozzanatok a
nagy, látványos minőségi robbanásokig, s
végül mártírrá, áldozattá, hóhér-rá,
győztessé vagy bölcs rezonőrré lesz az,
akinek lennie kell. A vesztes erkölcsileg
felmagasztosul, a győztes erkölcsileg
kompromittálódik, a jó ügy csak át-
menetileg bukott el. Minden szál elvarrva
- tiszta, egyszerű, a tragikus kifejlet
ellenére is megnyugtató minden.

A hatás érdekében Hochwälder nem
egyszer igénytelenül válogat az ősi esz-
köztárból; az például, hogy a két ellen-
félből, a páter provinciálisból és a vizitá-
torból ifjúkori pajtásokat csinál, a drá-
mához semmilyen pluszt nem ad, nincs is
se jelentősége, se következménye. Es nem
nélkülözheti ez a fajta dramaturgia a nagy
teátrális, sőt helyenként melodramatikus
tablókat sem. A másik nagy ellenfél, a
jezsuita főmegbízott egy teljes felvonáson
át némán és sokat sejtetően figyel, hogy
aztán a csehovi puska sémája szerint,
késleltetve, de annál hangosabban szóljon.
Vagy itt vannak a felvonásvégek. Az
állama térképét kétségbeesetten védel-
mező mozdulattal átkaroló páter provin-
ciális zárja az egyik felvonást, miközben a
harcias páter Orosz (akinek törökellenes
érdemei, a cselekmény késői dátumát te-
kintve, nem egészen hitelesek) a kardjára

csap (bár ez utóbbi effektust már az elő-
adás illesztette hozzá); a véletlen golyó
által törvényszerűen leterített hős össze-
roskádása zárja a másikat; a következőt a
barátok és gyertyák övezte halottas ágy
már-már operai látványa nyitja, hogy a
végén a kulisszákon kívül a kivégzőosz-
tag sortüze ropogjon, miközben odabent
„reszket a bosszúálló". Ma még hatásos
mindez - de a nevetségesség eleme belül-
ről már bomlasztja. Nem a kifejezni s alá-
húzni kívánt igazságok váltak nevetsé-
gessé, hanem egyszerre túl lecsiszolt és
túl kiélezett, túl dekoratív, túlontúl hatás-
ra kalkulált kezelésük, amely végső soron
leegyszerűsíti s ezzel többé-kevésbé hitel-
teleníti is őket.

Elképzelhető, hogy a bemutató kapcsán
viták támadnak a paraguayi jezsuita állam
történelmi szerepéről, mint ahogy a
francia forradalom egyes kérdéseit is fe-
szegették a korábban bemutatott másik
Hochwälder-darab, a Közvádló nyomán.
Ami már eleve gyanús kissé: az ilyen
viták olyankor szoktak elharapózni,
amikor a szóban forgó darab a kelleténél
komolyabban veszi a miliőül választott
történelmi korszak rekonstrukcióját, a
benne kifejezett mai érvényű mondani-
való rovására, vagyis túl konkrét, túl ke-
véssé levegős. Sehol részleteiben hitele-
sebb, precízebben dokumentált történe-
lemrajzzal nem találkozni, mint a törté-
nelmi bulvár termékeiben; és sehol nem
mellékesebb a múlt ténybeli részleteinek
kezelése, sehol nem bocsánatosabb, sőt
kívánatosabb a nagyvonalúság, mint a
történelem megidézésén át az utókorhoz
szóló drámákban. Shakespeare III. Ri-
chárdjának vagy Schiller Don Carlosának
mint figurának sokkal kevesebb köze van
az életbeli modellhez, mint, mondjuk,
Terence Rattigan Nelsonjának az
eredetihez, a Hagyaték a nemzetnek című,
hatásos és kellemes bulvárjátékban,
amelyben Nelsont nem is lehetne más-
ként eljátszani, mint megelevenített port-
réként. Cselekmény és gondolat arányai-
ról van itt szó, és a múlt gondolati-dra-
maturgiai kezelése többnyire elárulja,
milyen mélységben és mennyire eredeti,
egyéni módon éli meg a szerző a ma el-
lentmondásait. Hochwälder hatásos és
tisztességes drámájában a hangsúly a
gondolat helyett a cselekmény mechaniz-
musán van (épp úgy, mint a Közvádló ese-
tében) - egy rokonszenves, de enyhén
közhelyes gondolat vezette el szinte
törvényszerűen a jól megcsinált dráma
konstrukciójához.

Nem szükséges elismételni: mindez



Jelenet A szent kísérletből (Mécs Károly, Nagy Attila, Kozák András és Benkő Péter)
(lklády László felvételei)

GYÖRGY PÉTER

Hat díszlettervező
keres egy rendezőt

Az eklektika kísértése,
azaz a Bambini di Praga Győrben

I. Előzmények, kihívások

nem mond ellene a bemutatás jogosult-
ságának, már csak azért sem, mert A szent
kísérlet ugyanakkor azért irodalom, nyelve
kifejező, elegáns és tartalmas, legföljebb
itt-ott üti fel fejét egy túl takarosra,
poénszerűre simított aforizma vagy épp egy
színvonala alatti abgang szöveg.
Mindenesetre az előadásból a szó hagyo-
mányos értelmében vett „nagy színházi est"

születhet (bár ma azért nehezebben, mint
ezelőtt egy-két-három évtizeddel). A tiszta,
egyszerű és pozitív mondani-valót egy
gondos, kulturált előadás magas hatásfokon
juttathatja el azokhoz, akik a tiszta,
egyszerű és pozitív mondanivalókat
kedvelik (és ilyenek szép számmal akadnak
azok között is, akik a bonyolultabb,
fájdalmasabb igazságokra is fogékonyak).

Kazimir Károly azelőtt felvállalta ezeket
az igazságokat is úgy pedig, hogy
meggyőződéséhez a gyanú árnyéka sem
térhetett. A Godot-ra várva, a Ki lesz a
bálanya, a Rozsdatemető, a Tóték, az Alkony,
a Mario és a varázsló, a II. Richárd mint
darabok és mint előadások - mond-hatjuk
úgy is: mint vállalkozások nem-csak az ő
színházvezetői, illetve rendezői pályájának
fénypontjai. Újabban, talán a valóság egyre
bonyolultabb jelenségeire való védekező
reagálásként, kerüli a kemény fogalmazást,
nem akar sebeket ejteni; minél
látványosabb, viharosabb konfliktusokat
minél egyszerűbb, sőt egyszerűsítőbb
tisztázás követ produkcióiban. Eszerint
választ darabot, ehhez idomítja stílusát,
amelyben az egyszerű-sítő szándék gyakran
külsőségekben, látványos, de belül üres,
illusztratív teatralitásban nyilvánul meg.
Színészei pedig követik ezen az úton. A
Thália társulata, azt hiszem, országos
viszonylatban a legzártabb, mind rendezői,
mind színészi tekintetben; fiatalok vagy
vidékről fel-szerződöttek alig töltik fel,
vagy ha még-is, nem olyan egyéniségek,
akik a maguk koncepcióját, stílusát a házon
belül érvényesíteni tudnák. A vezető
színészek hosszú, túl hosszú idő óta
azonosak, s ami nagyobb baj, azonosak
önmagukkal; negatív és pozitív
szerepekben egyaránt

azt hozzák, amit megszoktunk tőlük és
amit ők megszoktak maguktól, s a part-
nerekkel való kapcsolat sem tartogat szá-
mukra semmilyen új kihívást.

Nagyjából a fentiek határozzák meg A
szent kísérlet előadását is, bár kétségtelen:
minden részletében átgondolt, jól
felépített, hatásos produkcióról van szó,
amely például egy külföldi szemlélőben
sokkal jobb benyomást kelthet, hiszen az
nem egy tendencián belül értékelné, s fő-
leg nem ismerné Kazimir, Károly pályá-
jának felfelé ívelő, oly sokat ígérő s oly
emlékezetes szakaszát. Vagyis elköny-
velné a látottakat a hagyományos
színjátszás egy rutinosan, bár kissé avíttan
megcsinált termékeként, amely a szöveg
dekoratív teatralitását precízen lefordítja a
színpad dekoratív teatralitásának nyel-
vére, vállalva, sőt túlfokozva még a me-
lodrámai hatásokat is, és a bensőséget
pátosszal helyettesítve. Ez az előadás „egy
az egyben" a paraguayi jezsuiták szomorú
történetéről szól, a színészek pedig
behunyt szemmel is megtalálják
tarsolyukban azokat a kliséket, melyekből
a figurák megszerkeszthetők; nem kell
sokat keresniök, hiszen közeli és távolabbi
múltjukban egyaránt megannyi hasonló
típust formáltak már meg, hason-ló stílusú
előadásokban. S akik csak markíroznak
vagy még azt sem (ez kivált a
kisepizodisrákra és a teljesen civil formá-
tumú statisztákra vonatkozik), ha eddig
büntetlenül tehették, miért tennének most
másképpen?

Igen, igen, a jól megcsinált darab ma is
színpadképes. De Kazimir Károly szín-
házának nem a paraguayi jezsuitákról kel-
lene szólnia.

F r i t z Hochwälder: A szent kísérlet (Thália
Színház)

Rendező: Kazimir Károly. »ordította: Czí-
mer József. Díszlet: ifj. Rajkai György m. v.
Jelmez: Székely Piroska. Zenei vezető: Pro-
kópius Imre.

Szereplők: Nagy Attila, Konrád Antal,
Markaly Gábor, Szabó Gyula, Kozák And-
rás, Benkő Péter, Tándor Lajos, Mécs Ká-
roly, Inke László, Kautzky József, Buss Gyu-
la, juhász Tóth Frigyes, Gyimesi Tivadar,
Nádai Pál, Ágárdi László, Dimulász Miklós,
S. Tóth József,

Szikora János rendezői munkássága, s
ennek megfelelően a győri Kisfaludy
Színház előadásainak egy része, egyre egy-
értelműbben kötődik a képzőművészeti
ihletettségű, a rendezés folyamán primátust
élvező látványtervezés kísérletezéséhez,
alakításához. „A magyar színházi
gyakorlat sokéves - itt nem minősítésre
szoruló , létező hagyományát szándékol-
tan ütközteti a képzőművészet teóriájának
kihívásával, s a válasz, az előadás
minősége mindkét fél nyitottságán múl-
hat.

Szikora először Bódy Gáborral közösen
(aki már a Psychében egyértelművé tette a
látvány önértékébe vetett feltét-len
bizalmát) a Hamletben tett kísérletet az
eltérő konvenciók alapján való együttes
munkára, eltérő művészeti elképzelések
egységgé alakítására. Kettejük Hamletje
végül is a Hrabal-mű előzményévé lett, és
akármint is alakult története, meg-határozó
jellegű színháztörténeti tény
aránytalanságában, tévedésében is. (Erre
vonatkozó véleményemet lásd SZÍNHÁZ,
1981/12) „A Bambini di Praga, amelyet
Szikora már egyedül jegyez, alap-vetően
más rendezői munkát, minden eddiginél
komplexebb és sokrétűbb díszlettervezői,
szcenikai feladatot hívott életre.

Elsősorban, a magyar színháztörténet-
ben szinte egyedülálló módon megváltozott
a rendező és a díszlettervezők aránya, s e
számbeli különbség itt már valóban
koncepcionális, minőségi különbségre
mutat.

Azaz a rendező, Szikora, egyedül maradt,
Bachman Gábor mellé viszont fel-
sorakozott Erdély Miklós, Haraszty István,
Pauer Gyula, Rajk László, Szegő György,
szcenikusként Nagy Bálint és
jelmeztervezőként El Kazovszkij. Az
alapprobléma elég gyakorlati és megha-
tározható: ezeket az alkotókat Szikora társul
hívta maga mellé, így látszatra
szembeállításukra, viszonyuk kihívás-
jellegének hangsúlyozására nincsen sem-mi
ok. Valójában azonban e partneri viszony
lényege épp szembenállásukból, el-térő
koncepcióik, törekvéseik ütközteté-


