
Szemle
Ugyancsak a felfokozott színpadi lé-

tezésmód ejti rabul a nézőt az angol TAT
(The Triple Action Theatre) Ulysses-
előadásán, amelyet Joyce regénye nyomán
készítettek. A joyce-i mű is nehéz,
koncentrálásra késztető helyzet elé állítja
az olvasót, még nehezebb helyzet-ben van
a néző, az eredeti művet ismerő is.
Hatalmas, égő gyertyák határolta tér-ben,
egy koporsó körül folyik a néhány
szereplő által megélt, a belső asszociá-
ciókra, bonyolult tér- és időbontásra épülő
történet. Az együttes Shakespeare-
adaptációkon kialakított stílusa megle-
hetősen expresszív. A szöveg és a fizikai
akció nem feltétlenül, sőt csak a legritkább
esetben van egymással fedésben. Más
információt hordoz az egyik, és mást a
másik. A szöveg, mondjuk, tényeket közöl
a szereplő gyerekkoráról, de a test az
emlékek felidézésekor átélt lelki állapot
kivetülését mutatja. A tárgyilagos tartalmú
szöveg interpretációja is lehet végletesen
indulatos vagy apatikus, illetve a
legdrámaibb közlést is kísérheti
mozdulatlanság vagy a közléssel ellentétes
tartalmú asszociációt ébresztő gesz-tus.
Mindez megsokszorozódik azáltal, hogy
minden szereplő éli a maga látszólag
különálló színpadi életét, a szövegek
általában monologikusan kapcsolódnak
csak egymáshoz, tehát egy sok-szoros
szimultanizmus jön létre a játék-térben.
Ez még az angolul tudó számára is
rendkívül megnehezíti az élmény
gyakorlati befogadását és feldolgozását, a
színház mindenekelőtt a néző érzelmeire
hat, a sokkírozás eszközeitől sem riadva
vissza.

A szimultanizmus rokonítja az angol
előadáshoz a francia Greta Chute Libre
együttes Tükrök című produkcióját. A
világítástól függően hol átlátszó, hol át-
tetsző, hol tükröződő falfelületek-választják
el a két szereplőt egymástól. A két ember
közötti kapcsolat változatait híven, de
természetesen nem szinkronban fejezi ki a
falak átjárhatóságának változása. Az egyik
szereplő a falak alkotta tér belsejében él,
de a külsőbe vágyik, a másik a külsőből
hatol be újra meg újra a belsőbe. Sem
egymás nélkül, sem egy-mással nem
tudnak létezni, cselekvéseik csírájukban
elfojtódnak, kommunikációjuk redukált,
amit mondanak, az csak több nyelv
szavaiból összeállított halandzsa.
Érzelmeikről leginkább a zene útján adnak
hírt: az egyiket dekadens halálvágyat
sugalló Richard Strauss-zene, a másikat
kemény jazz-rock jellemzi. A két színész
bravúros alakítása, az előadás

megkomponáltsága és erős hatása tette a
fesztivál egyik kiemelkedő teljesítményévé
a produkciót.

Ugyancsak lenyűgöző előadásokat
mutatott be a brnói Divadlo na Provazku:
Brecht Kispolgári nászát, illetve egy Pas de

deux című kompozíciót. Fergeteges
komédia lett a didaktikus Brecht-da-
rabból. A játékban a cseh színjátszásra oly
jellemző ironikus, önironikus kisrealista
szemléletet a cirkuszi clowniáda elemeivel
ötvözik, az így kialakult képtelenül
abszurd életképet szakítják meg a tanító
szándékú, ám a tanítás eredményében
igencsak kételkedő módon elő-adott
songok. Már ebben az előadásban feltűnt
egészen különleges, fanyar-groteszk
játékával egy színésznő, Alena Ambrova.
Az együttes második műsorában, a Pas de

denx-ben ismerhettük meg igazán. Egy
lazán összefűzött epizódfüzér balerina-
főszereplőjeként a mozgásművészet és a
színészet magasiskoláját mutatta be. Az
élet mindennapjainak nevetségesen
érzelmes és szomorúan komikus
helyzeteiben próbál az ő csetlő-botló,
chaplini tisztaságú és igazságú kis-embere
egyenes és töretlen ember marad-ni. A
fesztivál legmaradandóbb színészi
élménye kétségkívül Ambrovának kö-
szönhető.

S végül a Shusaku and Dormu nevű
holland-japán együttesről kell szólnom.
Angyalburok című előadásukkal a
Műegyetem hatalmas aulájának minden
pontját bejátszották, a nézők közé be-
nyúló emelvényrendszerükön, az aula
falán, emeleti mellvédjén és a földszinti
színpadon lenyűgöző térszínházi pro-
dukciót mutattak he, s ehhez igen magas
színvonalú, kemény beat-alapú zene, va-
lamint rendkívül precíz, finom és intenzív
színészi játék párosul. Ebben az előadás-
ban nem a követhető sztori volt a legfon-
tosabb, hanem a kifejezőeszközök, a szín-
házi hatáskeltés roppant gazdagsága, a
képi harmónia és diszharmónia egyen-
súlya, a szóló- és kamarajelenetek ellen-
pontozása, a főszereplő kivételesen nagy-
szerű mozgásművészete. Nem egymástól
független zárt jeleneteket és mozgás-
monológokat láttattunk, nem vált külön a
mozgás- és a zenei produkció, a legkü-
lönfélébb színi effektusokat szigorú egy-
ségbe komponálták. Azaz nem mozgás-
színházi produkciót, hanem színházi elő-
adást kaptunk.

Ahogy a fesztivál három-négy legjobb
előadása sem illethető a leszűkítő
jelentésű mozgásszínházi jelzővel, mert
egyszerűen ízig-vérig színház volt.

BÁN MAGDA

Tollharcok

Színházi csatározások a reformkorban

Amikor 1837-ben Pesten az első magyar
nyelvű állandó színház megnyitotta kapuit,
tüstént kitűnt, hogy a színházat-akarásban
eddig egységesen fellépők a már működő
színház tevékenységének megítélésében
igencsak különböző, végletes nézeteket
vallanak.

A kor lapjaiban, folyóirataiban elmélet i

és gyakorlati kérdésekben ütköztek a
nézetek, amelyek nem ritkán személyes
torzsalkodásokba torkolltak. Ez utóbbiak
jelzik a kor fortyogó, erjedő légkörét,
amikor a színház ügyében kipattanó
ellentétek nemcsak az egész kulturális
életre, de a belső társadalmi harcra, a
haladás és a konzervatív erők közt éle-
ződő küzdelemre is rávilágítanak. Az el-
méleti kérdésekkel foglalkozó polémiák
viszont nagy jelentőségűek a magyar
színházkultúra kialakulása szempontjából.
Az első önálló lépéseit megtevő színház az
eddig csak hírből, messziről ismert
gondok egész sorával találja szem-közt
magát. Milyen a jó műsorterv ? Milyen
arányban szerepeljenek benne német,
angol, francia és magyar drámák? Mi a
színház feladata: az erkölcsi épülés
szolgálata vagy a szórakoztatás ? Egyetlen
színház lévén, milyen helyet kapjon benne
az opera? Segíti-e az opera vagy gátolja a
színház alapvető cél-ját? Műfajelméleti,
dramaturgiai kérdések sora izgatta a kor
publicistáit, akik a Párizsban, Londonban
és Bécsben meg-ismert gyakorlat alapján
választottak követendő példát, míg a
vitatkozók egy része - így Bajza, Toldy és
Vörösmarty - egy sajátos,
körülményeinkhez szabott, céljainkat
szolgáló, tehát magyar színházat akartak
létrehozni.

Mindezt a szűkebb szakma után a tá-
gabb olvasókör is nyomon követheti a
Szépirodalmi Könyvkiadó jóvoltából,
amely a Pennaháborúk (irodalmi és nyelvi
viták 1781- 1825) után megjelentette a
folytatást Tollharcok címmel. Ez a kötet az
1830 -1847 közötti évek legjelentősebb
irodalmi és színházi vitáit gyűjtötte cso-
korba.

Á Conversations-pör, a Pyrker-vita és az
Auróra-pör mellett a könyv nagyobb felét
a színházi viták foglalják el. A vá-



logató, Szalai Anna, három nagy csoport-
ba osztja az e tárgyban megjelent cikke-
ket, bár mint ő is megjegyzi, ezek a viták
párhuzamosan, néha összekapcsolódva
folytak.

Az első vitára ösztönző kérdés, amelyet
a gyakorlat felkínált, a színi hatás
jelentősége. A konzervatív Vachott Sán-
dor és Henszlmann Imre, sőt még Erdélyi
János is a francia romantikus szín-művek
ellen emelt szót, leszűkítve a színház
társadalmi hivatását az erkölcsi nevelésre,
elítélve a külsődleges eszközöket,
amelyek Erdélyi szerint a dráma
eszméjén, igazságán kívül lelik támpont-
jukat. Bajza József, aki felismerte, hogy a
pergő cselekményű, köznyelvi szókincs-re
épülő francia társadalmi színművek a
helyes magyar nyelvnek jó terjesztői
lehetnek, pártolta ezeket. Á vita heve,
ellenfelei sarkított álláspontja azonban őt
is elsodorta. A jellem és a cselekmény
szétválasztása, szembeállítása sem-
miképpen sem vezethetett helyes megol-
dásra. De már ekkor megjelent, mint
döntő szempont, a közönség szerepe,
ítéletének értékelése, amely azóta is egyik
legizgalmasabb, legellentmondásosabb
kérdése színházi életünknek, és amelyben
azóta sem sikerült egységes álláspontra
jutni. Á nézők száma minősíti-e a darabot
és az előadást? A produkció művészi
értéke egyenes arányban áll-e a
közönségsikerrel? A színház, jellegénél
fogva, természetesen nézők nél-kül nem
létezhet, de a színház köteles-e mindig és
teljesen kiszolgálni a közönség igényeit?
Hogyan alakulhat ki összhang a közönség
által támasztott követelmények és a
színház művészi törekvései között?
Ismerős kérdések, amelyekre a reformkori
vitatkozók közül Bajza adott olyan
választ, amely a legközelebb áll a
kívánatos harmóniához és egyben a kor
követelményeihez: olyan színházat akar,
amely szórakoztatva gondolkodtat, fej-
leszti, gazdagítja a magyar nyelvet, és a
lehető legtöbbet foglalkozik a magyar
történelemmel és társadalommal.

A magyar színikultúra elmaradottságára
utal az a polémia, amely Szontagh
Gusztáv és Toldy Ferenc között zajlott a
Figyelmezőben. Az eposz újbóli kivi-
rágzása nyomán Szontagh ezt korszerű és
még sokat ígérő műfajnak véli, és a
magyar ember karakteréhez jobban illő-
ként a dráma elé helyezi. Toldy Ferenc
válaszcikkében ugyan elismeri Vörösmar-
ty eposzainak jelentőségét, de a jövő
műfajának a drámát, s korszerűnek ennek
színpadon való előadását tartja.

A legnagyobb indulatokat kétségtelenül
a Nemzeti Színház működése kavarta.
Bajza, aki első igazgatója volt a szín-
háznak 1837 augusztusától 1838 júniusá-
ig, anyagilag igen mostoha, személyes ha-
táskörét tekintve pedig egyenesen kép-
telen körülmények között vezette a szín-
házat - megyei intéző bizottság felügye-
lete alatt -, vad és durva támadások ke-
reszttüzébe került. Vádolták a színházi be-
vételek hűtlen és gondatlan kezelésével,
operaellenességgel, a színészekkel való
rossz bánásmóddal és azzal, hogy a szín-
háztól való megválása után az Athenaeum
elfogult színházi kritikákat közölt. Bajza
előbb pontonként válaszolt az őt ért tá-
madásokra - Munkácsy 26 hazugsága,
Orosz bajok -, majd egy terjedelmes
tanulmányban foglalta össze a pesti ma-
gyar színházzal kapcsolatos elveit. A
Szózat a pesti magyar színház , ügyében elő-
szavában így ír: „Nyolc hét híján egy évet
tölték a pesti magyar színház kor-
mányzásában, mostoha körülmények mi-
att kevés sikerrel ugyan az intézetre, de
annál többet magamra nézve, mert
tanultam; embereket ismerni s magamat, s
tapasztalást gyűjtvén azon mezőn, hol
előbb csak elméletileg voltak eszméim .. .
Célom a hazafiak figyelmét a pesti ma-
gyar színházra fordítani. Nem tetszeni,
hanem használni akarok, s így ha nem
lesznek kedvesek, miket mondok, nem
ütközöm meg benne."

Röpiratában Bajza a magyar színház
financiális, strukturális felépítésére, mű-
ködési szabályaira, országos ellenőrzésé-
re - a megyei helyett - tesz javas-latot,
valamint kifejti véleményét az akkor
dühöngő operaháború ügyében. A Pestre
szerződtetett erdélyi énekesnő, Schodelné
körül csaptak magasra az indulatok. Az
operajátszás hívei a szomszédos német
színház gyakorlatát tartották volna
helyesnek, azt hirdetve: az opera olyan
sikeres, hogy bevételei javítani tudják a
színház anyagi helyzetét. Bajza gyakorlati
tapasztalatai alapján bebizonyítja, hogy az
opera nem nyereséges színpadi produkció,
valamint mélységesen elítéli és
veszélyesnek tartja, hogy a drámai
művészetet az opera hát-térbe szorítsa. Ez
káros a magyar nyelv fejlesztése,
terjesztése szempontjából, melynek a
templom és iskola után harmadik
legfontosabb fóruma a színház. Elűzi,
elkedvetleníti a drámai színészeket,
visszaveti művészi fejlődésüket. (A kötet
szerkesztője a jegyzetek között közli a
Bajza által kidolgozott színházi
rendtartást, amely mai szemmel is kö

rültekintőnek és nagyrészt helytállónak
látszik.)

A Tollharcok című kötetet és egyúttal a
reformkori színházi vitákat is
összefoglaló jellegű tanulmányok zárják.
Vahot Imre, Fáy András és főként Vörös-
marty Mihály okos, higgadt írásai akkor
születtek, amikor a színház országos
felügyelet alá került, és ez bizakodással
töltötte el a színházért aggódókat. Vö-
rösmarty az Athenaeumban - a néhány évi
szünet után - a színikritika feléledését
ígérte.

Érdekes, helyenként meglepő és izgal-
mas a Tollharcoknak az a háromszáz-
harminc oldala, mely a színházi vitákat
tartalmazza. A mai olvasót elgondolkoz-
tatja, hogy az egykori, csaknem másfél-
száz évvel ezelőtti érvek és ellenérvek
közül milyen sok tűnik ismerősnek, sőt
aktuálisnak, nem szólva a vitamódszerek-
ről, elvek és személyes indulatok, elva-
kultságok egyenlőtlen párharcáról.

A válogatás híven tudósít a nemzeti
nyelv ápolására és a drámairodalom fej-
lesztésére létrehozott színház első, tétova
lépéseiről, arról a korszakról, melyben
még korántsem felelt meg az alapító
szándéknak. Egyúttal érzékelteti, hogy a
távolról többé-kevésbé egységesnek, mi
több, fényesnek tűnő kor milyen sok
konfliktussal volt terhes. (Szépi rodalmi
Kiadó , 19 81)

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,
az ELTE Esztétika Tanszékének vezetője

BÁN MAGDA újságíró,
az Ország-Világ munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

FORRAY KATALIN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

GYÖRGY PÉTER, az ELTE Esztétika
Tanszékének tanársegédje

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNI IÁZ munkatársa
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film, Színház, Muzsika munkatársa
SOMLYAI JÁNOS könyvtáros
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet főmunkatársa
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró, az Élet

és Irodalom munkatársa
ZÉTÉNYI LILI újságíró,

a Szabadidő munkatársa


