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Totális színház
darabokban

Figaro házassága Szolnokon

Franciaországban a felvilágosodás százada
a színházi élet méltán irigyelhető
virágzásának korszaka, művészi stílusa
tekintetében pedig a rokokó évszázada
volt. A színházak közéleti funkciójának
jelentősége megközelítette, ha nem
túlszárnyalta az úri szalonokét. A nemesek
közül a gazdagabb, udvari főrangúak saját
kastélyszínházaikkal is dicsekedhettek, a
köznemesség pedig a Comédie Française
és az Opera páholyait foglalta le magának.
De színházi fóruma nemcsak a
nemességnek volt: a jezsuita iskolák
színházainak műszaki felkészültsége és
ezáltal látványossága, gyakran művészi
színvonala is vetekedett a privilegizált
Comédie Française-ével, a harmadik rend
pedig igényei és vagyoni helyzete szerint
választhatott a két ki-váltságos
nagyszínház földszintjei, a commedia
dell'arte-i hagyományokat művészi szinten
továbbfejlesztő Comédie ltalienne és az
ugyancsak e hagyományokból merítő,
mégis elidegeníthetetlenül francia,
társadalmi szatírákkal szolgáló vásári
színházak között.

Egy évszázaddal előbb a barokk deko-
ratív mozgalmasságának színpadi funk-
ciója a nagy drámakorszak legjelentősebb

alkotásainak látványosságokat halmozó
becsomagolása volt. A tragédiarepertoár
merev klasszicista szabályok szerint le-
csupaszított darabjai balettbetétekkel,
barokk zenekíséretekkel, pompázatos,
túldekorált díszletfestményekkel és fod-
rozott, abroncsos jelmezekkel egészültek
ki. A barokk korszak tragédiajátszása
tehát létrehozott egyfajta színpadi
totalitást, mely azonban a drámák formai
és tartalmi sajátosságaitól való függet-
lensége következtében nem jelentett
valódi teljességet; pusztán dekoratív,
funkciótlan toldásokban, öncélú díszíté-
sekben merült ki. (Ennek továbbélése és
sajátos kiteljesedése a XVIII. századi
barokk opera.)

A különféle műfajok stílusainak egy-
ségében megjelenő és a dráma tartalmi
centruma felé mutató színpadi totalitást
valójában a „könnyű műfaj", a vásári
színjátszás teremtette meg a XVIII.
században, melynek formája a stíluspa-
ródia, tartalma pedig az ezekben a stí-
lusparódiákban megnyilvánuló társadalmi
szatíra volt. Letisztult, önálló mű-faja az
„opera comique", a közismert dalokkal és
operaparódiákkal teletűzdelt, egyébként
prózai szövegekre épülő szatíra volt,
melynek játszási jogát e szín-házak
igyekeztek kiharcolni maguknak. Ezeknek
a társadalmi szatíráknak a szín-
házművészet minden létező ágában való
működtetését valójában a vásári színházak
állandó veszélyhelyzete segítette elő.
Megtörtént, hogy a király, éppen a pri-
vilegizált színházak tiltakozására, meg-
tiltotta a drámai szöveg elhangzását a

színpadon. ilyenkor a leleményes vásári
komédiások pantomim- vagy táncmoz-
gásokkal adták elő a drámát, miközben a
háttérvásznon megjelent a némajátékot
kiegészítő darab szövege. Ha nem
engedélyezték a komédiások színpadra
lépését, bábokkal adták elő a színmű-vet
vagy gyerekekkel; a színfalak mögött
pedig színészek mondták rá a szöveget a
bábmozgásokra, illetve a gyerekek né-
majátékára. Volt, hogy a szatirikus dalok
színpadon történő előadását tiltották meg.
Ilyenkor a színészek lementek a nézőtérre,

és a közismert dalokat a vásznon
megjelenő új szöveggel együtt énekelték
a publikummal. Létezhet-e ennél
totálisabb, minden színházi lehetőségre,
az összes gesztusszintre lebontott és
mindig újra és újra leleményesen
felépített színjátszás, mely - ha kell - a
közönség jelenlétére is épít, mindenre
kiterjed, mindent aktivizál?

Beaumarchais Figaro-trilógiájának kö-
zépső darabja, a Figaro házassága, mely
már a század végének terméke (öt évvel a
forradalom kitörése előtt került először
színre), sokat merített a vásári francia és
az olasz vígjátéki hagyományokból.
Tulajdonképpen a komédia egész vázát,
szerkezetét tőlük örökölte. Maga a
történelmi keret, a spanyol helyszín,
Sevilla környéke is Lesage-hagyaték
lehet, aki vásári szatírái szimbolikus, a
felsőbbség elaltatását szolgáló színhelyét
előszeretettel jelölte ki Spanyolország
területén. Felvonások köz-ben és végén a
szereplők románcokat adnak elő
közismert dallamokra, illetve fandango-
vagy menüettritmusra táncol-nak.
Ugyanakkor feltűnő, hogy ezek a korabeli
vásári színjátszásban meghatározó
fontosságú, kifejező műfajhalmozások
Beaumarchais-nál már elvesztették
szatirikus tartalmi funkcióikat, hangulati
kellékekké, rokokó betétekké váltak;
egyszerű látványosságokká, illetve zenei
aláfestésekké degradálódtak. Sok tekin-
tetben ugyanez mondható el az éppen e
században végleges formát nyerő, a kor-
szak jelentős drámai műfajává felnöve-
kedett komédia szintjéről is. Goldoni, aki
a commedia dell'artéből kinövő olasz
komédiát művészi rangra emelte, csapni-
való, kontár munkának tartotta a Figaro
házasságát. Valóban, a commedia dell'
arte-i mesteri félreértés-szövögetések,
mulattató intrikák, komikus bonyolítások
és a moralizálás közepette is ne-vettető
megoldások mellett Beaumarchais
vígjátéka csak jól pergő utánzat volt.
Száraznak és ettől kényszeredettnek hat-
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hatott. Beaumarchais-nál a komédia
egyszerű közeggé csupaszodott, mely-ben
már nem lehetett kellemesen fel-oldódni.
A Figaro házassága ugyanis politikai
demonstráció, éppen a komédia
véletlenszerűségében magyarázatát nyerő
társadalmi szükségszerűség felmutatásá-
nak remeke. A látszólag öncélú komé-
diázgatás Figaro (az inas) és Almaviva (a
gróf) szembenállását erősíti; a komédiai
cselekmény emberi törekvésektől
függetlenített formai véletlenszerűségé-
ben közvetlenül jelenik meg az írói fátum,
az ezeket az esetlegességeket abszurdak-
nak feltüntető és azokat elvető politikum,
társadalombírálat. A felvilágosodás raci-
onalizmusa ily módon látta meg társa-
dalmának abszurditásában az elkerül-
hetetlen történelmi végzetet. Figaro, a
főszereplő már nem irányítója a komé-
diának, ő a harmadik rend jogos követe-
léseinek öntudatos demonstrálója. Nem az
intrika szabályozza többé a dráma
kimenetelét, hanem a történelem, mely az
intrika véletlenszerűségeiben a szük-
ségszerű fátum. Akár erre is utal-hatnak
Figaro - nem éppen lehangoltságról
tanúskodó - szavai a IV. felvonás elején:
„A véletlen okosabban járt el, mint mi
valamennyien. Így forog a világ. Az ember
törekszik, tervez, neki-feszül; a sors meg
csak gondol egyet és mindent elintéz."

A Comédie Française-ben alig öt évvel a
Bastille ostroma előtt a párizsi polgárság
kitörő lelkesedéssel fogadta a Figaro
házasságát. Magyarországon Beaumarchais
darabját politikai drámaként utoljára Major
Tamás rendezte meg az ötvenes években.
Szikora János, a szolnoki előadás
rendezője megpróbálja eljátszatni a
stílusparódiát.

A szolnoki színház színpadán a sze-
replők szó szerint áttáncolják a politikai
drámát. Mondhatnánk úgy is, hogy az
egymás közötti feszültséget flamenco-
vagy menüettritmusban vezetik le. Figaro,
miután az egész kastély tanúsága előtt
köszönetet mondott a grófnak az első
éjszaka jogáról való lemondásáért, jól
tudván, hogy á gróf titokban egyáltalán
nem mondott le erről a jogáról, és a
hozomány megtagadásával fenyegeti
Zsuzsit, felszólítja a kastély népét a nászi
vigalomra, és a - darabban egyébként nem
szereplő - két táncos tüzes flamencóba
kezd. A grófnak ekkor még sikerül lefújnia
a túl korán induló mulatságot, és újabb
hadállást keresve távozik. Almaviva és
Figaro első „intim" össze-csapását is
flamenco indítja a második

felvonás elején. Figaro még egy borotvát
is elővesz a kakasviadal életszerűbbé
tételéhez, mert valójában erről van szó --
két férfi nőért vívott kakasviadaláról. A
gróf a tánc után meghátrál, „nem is erről
akartam beszélni", s az alamuszi játék
kezdődhet elölről. Szikora keze alatt a
politikai tartalom a férfiúi önérzet
kakaskodó paródiájává degradálódott.

Az előadásnak egy másik műfaji szintje
a zenei, pontosabban az operai szint. Ez a
műfaj Chérubin megnyilatkozási módja -
ha úgy tetszik - jellemzője. Szikora
Chérubin adekvát színpadi meg-felelőjét
már azáltal megközelíti, hogy férfi
szereplővel játszatja cl. Mozart operájában
női szólam szólaltatja meg „Cherubino
d'amore" érzéki izzását, szerelem-
ittasultságát, érzékeltetve ezáltal Cheru-
bino kamaszos „nemtelenségét", magának
konkrét tárgyat nem kívánó, ugyan-akkor
minden nőben ideális tárgyat látó érzéki
bódultságát. Ugyanakkor nyilvánvaló,
hogy Chérubin a maga módján nagyon is
férfi, és nem minden-kibe, csak a női
nembe szerelmes. Az opera hatására
prózai színpadokon is hagyománnyá vált
Chérubin szerepét színésznőkkel játszatni;
az előadásokban ez-által Chérubin
jelenetei inkább morbidakká válhattak,
semmint légiesen tündériekké és érzékien
bizsergetőekké. A világban helyét nem
találó, kielégületlen kamasz szerepkörében
első sikereit elérő Tóth József tökéletes
megtestesítője Chérubin kamaszos, az
egész világot át-izzítani képes
hevülésének. Beaumarchais-nak ennyi
tökéletesen elegendő is lett volna.
Szikorának azonban kevés volt; a figurát
Mozart zenéjével kiemelte vígjátéki
környezetéből, és visszahelyezte nőiesen
angyali mivoltába. Chérubin színpadi
belépőit az előadásban Cherubino zenekari
belépője kíséri II. áriájából kölcsönözve,
és ez a még pusztán csak zenei belépő a
darab minden női szereplőjét képes
levenni a lábáról egy pilla-

natra. Sőt, egyszer el is hangzik Cherubino
Il. áriájának közismert első szakasza, és ha
csupán csak önmagában tekintve is, de ez
a rész az előadásnak egyet-len igazán
megoldott és magával ragadó része. Tóth,
belépvén a grófné lakosztályába, a grófné
és Zsuzsi öltözőből kihallatszó egyre
harsányabb csipkelődéseitől megrettenve,
ugyanakkor a grófné közelségétől
megittasodva egész testében remegni
kezd, száját már-már sírásra görbíti,
miközben szemei ragyognak a
meghatottságtól Mikor playbackről
felhangzanak az ária első taktusai, Tóth
remegő, lassú léptekkel előrejön a színpad
elejéig, és a zenekari belépő utolsó ütemé-
re az addig mereven maga elé tartott
szerelmi románcát hirtelen az arcába gyű-
ri. Ekkor felhangzik ugyancsak play-
backről az ária első, elbűvölő szakasza.
Hogy a rendező szerint mennyire csak a
zene Chérubin igazi megszólalta-tója és
minden más mennyire mellékes, azt jól
bizonyítja, hogy ezzel a zenei résszel a
rendező kettévágja és ezzel értelmetlenné
teszi Chérubin egyik mondatát, melyet az
ária előtt kezd el és utána fejez be. Ennek
persze színpadilag semmi értelme -
mondjuk ki - nagyon rossz, fals, és
sajnálatos módon rávilágít arra is, hogy
valójában ennek a Chérubin-
elgondolásnak nem sok értelme van az
előadás egészét tekintve. Ez is csak egy
önmagában bájos ötlet marad, mint a
tánccal jellemzett férfiúi kakaskodás
Figaro és a gróf között; öncélú demonst-
ráció, az érzéki-érzelmi szint felmutatása,
melyet ez esetben a rendező felvállalt és
hatásosan megoldott.

Az előadás egy másik szintjén folyik az
intellektuális-polgári drámakivonat ez már
prózában, Beaumarchais szavaival. Ez
nem más, mint Figaro individuális
drámája, mely nem újkeletű kihallás a
szövegből. Jean Vilar szín-háza 1957-ben,
tíz évvel később pedig a moszkvai Szatíra
Színház állította szín-
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padra a maga „modern" Figaro-értel-
mezését; azt az erősen szentimentális és a
világ kicsinyességeiből kiábrándult
Figarót, aki számára Zsuzsi vagyis az
intim családi, harmonikus élet megte-
remtése az egyetlen cél, és aki emellett -
hogy úgy mondjam - hamleti gondokkal
küszködik.

Vallai Péter Figarója mindenekelőtt
nem szereti a konfliktusokat. Számára a
gróf első perctől jól láthatóan nem
ellenfél. Az intrika fárasztja, valószínű-
leg Zsuzsit szereti, de ezt jól titkolja.
Szörnyen flegmatikus, lusta és kimért.
Olyan, aki, „ha a hiúság hajtja: nagy-
ratörő, ha a szükség hajtja: iparkodó, bár
legfőbb öröme a ... heverés!" (ötödik
felvonás, nagymonológ). Az először
flamencóval, majd borotválással kísért
„nagy" összecsapása a gróffal a színpadon
úgy zajlik le, mint egy borbély és páciense
közötti hétköznapi párbeszéd egy vidéki,
legyekkel teli, fülledt fodrász-
műhelyben. Mintha a bujkáló, de annál
nyilvánvalóbb szópárbaj helyett a követ-
kező beszélgetés zajlana le kettejük
között: Milyen idő várható a napokban,
Figaro? / Eső lesz, nagyságos uram.

Vallai Figarója akarat nélkül sodortat-
ja magát az eseményekkel; kevés kije-
lentés hangzott el eddig színpadon ilyen
tömény cinizmussal, mint az, hogy „aki
nem vág neki semminek, az nem is jut
semmire és nem is való semmire". Aztán,
hogy ez a Figaro féltékeny is tud lenni, és
mindössze egy gombostű miatt, az már a
komédia „bűne". Mindeneset-re az
ötödik felvonásbeli nagymonológ-ját
féltékenységi roham nélkül is el-
mondhatná Figaro, amúgy is kilóg a víg-
játék dramaturgiai, intrikus közegéből.
És érezhetően Vallai is itt van igazán
elemében: a tőle megszokott csibészien
flegmatikus depresszióval adja elő az em-

beri nyilvános törekvések lehetetlensé-
gének ars poeticáját.

Az előadásnak persze mindezeknek a
megemelt szinteknek ellenére van cselek-
ménye, egy par excellence színpadi
szintje, mely önmagában homogén, zárt
világ. Ez az intrika útján bonyolódó
cselekmény, a komédia szintje az
előadásban egy egyértelmű
bagatellizálódási folyamaton megy
keresztül, kiüresedett szintté válik, mely
poéntalanságával és pontatlanságaival lep
meg. A rendező által önkényesen
beépített poénok (a vakká lényegített
Mamlasz bíró blőd elszólásaira
gondolok) már-már a nézővel szembeni
modortalanság határát súrolják. A
pontatlanságok pedig nyilván-valóan az
önálló, drámától független
értelmezésekből adódnak. Az, hogy Fi-
garo jelleme szerint nem lehet féltékeny
Zsuzsira, az egész III. felvonás kertjele-
netét megfosztja éltető humorától. És
egyáltalán : a szereplők az egész előadá-
son keresztül tüntetően nincsenek egy-
máshoz mérve. Külön mozognak, visel-
kednek; nem tudni, mitől érzik magukat
elhagyatottnak vagy irányítónak, mitől
önérzetesek, mitől talpraesettek, mitől
nagyvonalúak és mitől kicsinyesek. Erről
persze egyáltalán nem a színészek
tehetnek: az egész előadásban elfoglalt
helyük körülbelül Swift liliputi figurái-
nak jelentőségével mérhető. Nagy Gábor
(a gróf) és Vallai összecsapása valóban
olyan asszociációkat kelt, mintha egy
liliputi, rokokó jelmezben hepciáskodó,
korlátolt piperkőc perlekedne egy a pol-
gári depressziójába fásult XIX. századi
Gulliver-Figaróval.

Fanchette mérhetetlen butaságot sugár-
zó vihogógörcseivel, Antonio a részeg-
séget merev józansággal imitáló kaszáló
mozdulataival, Marcelina mézeskalácsos
nagymamabájaival, Bartolo luftballonsze-
rű felfújtságával, Bazilio menüettpózok

ba merevedett udvaroncságával, a gróf a
finomkodó arisztokrataelegancia piper-
kőcségével, a grófné az érzelmes pri-
madonna és Zsuzsi a tenyeres-talpas
szubrett szerepkör örököseiként - zenei
kíséretüktől és énekhangjuktól megfosz-
tott vígoperamaszkok.

A kakastánccá degradálódott politikai,
az opera által felmagasztosított érzelmi, a
kivonatolt intellektuális és a kilúgozott
vígjátéki szintek mellett létezik még egy
szintén csak önmagához mérhető vizuális
sík az előadásban, a díszlet és a jelmezek
szintje. El Kazovszkij díszlet- és
jelmeztervezői munkája mindenekelőtt
szép és egységes látványt teremt. Tere
tágas, levegős; a stilizált, le-egyszerűsített
XVIII. századi szalon két-oldali három-
három benyílójával és a hát-teret
majdnem egészében kitöltő ablak-
kivágásával és főként kitöltetlenségével,
ürességével (egy fotel az össz bútorzat)
sokféleképpen értelmezhető, bejátszásra
váró, nyitott játékteret kínál a szerep-
lőknek. Levegősségét, nyitottságát külön
erősíti, hogy a bal oldali ajtóki-vágásokat
fedő tüllfüggönyöket állandóan szél
lebegteti. Ez egyrészt dekoratív
mozgalmasságot ad önmagában, másrészt
önkéntelen irányát is megadja a
mozgásoknak. (A három-három ajtó
szembenállásából kínálkozó mozgás-
lehetőségeket a rendező ki is használja a
szereplők állandó átlós mozgatásával.)
Lehet ez a tágas tér sakktábla fekete-fehér
kockáival vagy táncparkett; de ezeknél az
esetleges értelmezéseknél fontosabb, hogy
bejátszható nyitott tér, lehetőség. A
látvány egységét és esztétikusságát erősíti
a jelmezek szintén csak fekete-fehérre
korlátozódó színhiánya. Minden szereplő
jelmeze fekete és fehér, a színek El
Kazovszkij színpadán kiszorultak a
szabadba: a háttér ablaknyílásában kék ég
feszül, melyen hol fehér, hol az alkonyatot
jelző lila felhőcskék úsznak „huncutul"

tova. Ez a stilizált plein air még a
rokokónál is rokokóbb dekoratív
látványelegancia, az egységes látványra
biggyesztett ironikus rátét. (A harmadik
felvonás kertje túldekoráltságával és
bejátszhatatlanságával, követ-kezetlen
kiképzésével láthatóan elhibázott
kényszermegoldás, az első két fel-vonás
következetességének áldozata.)

A szereplők ruhái - Figaróét és Zsuzsiét
kivéve -- szintén rokokóimitációk, bécsi
zenélődobozkák táncfigurácskáinak
mintái alapján készültek. Fodrozott ujjú
ingek, hatalmas abroncsszoknyák, ugyan-
csak kifeszített férfifelöltők, a nőknél

A Figaro házassága zárójelenete (Szoboszlai Gábor felvételei)



az eget verdeső tupírozott parókák, a fér-
fiakon a fejet látványban összezsugorító,
leomló, ondolált parókák, térdharisnyák,
teletűzdelve szalagokkal. Ezekkel szem-
ben Figaro egyszerű inasöltönye inkább
XIX. századi változat, Zsuzsi pedig időt-
lenné stilizált, szalagabrancsokkal kikép-
zett alsószoknyát visel fekete kombiné-ja
fölött.

A jelmezek harmonikus szín- és forma-
összeállítása egyébként minden szépsége
ellenére a tervező látványvilágának öncé-
lúságát sejteti; sőt a dráma egy-egy pont-
ján ahelyett, hogy követné a cselekményt,
kifejezetten értelmetlenné teszi azt. Ha
nem feltételeznénk, hogy bakikról van
szó, azt mondhatnánk, hogy El Ka-
zovszkij fügét mutat Beaumarchais-nak.
Például nonszensz Zsuzsit és a grófnét
ugyanolyan fekete köpenybe öltöztetni a
kertjelenetben. Állítólag ruhát cseréltek,
és nem véletlenül. Enélkül ugyanis
érthetetlen, mitől gondolja mindenki
Zsuzsiról, hogy ő a grófné és a grófnéról,
hogy ő Zsuzsi.

El Kazovszkij szemgyönyörködtető
munkájában ugyanaz történt, mint Szikora
rendezésében: a drámától elvonat-
koztatott különféle szinteknek ugyan
hatásos, néhol meggyőző formákat ta-
láltak, ugyanakkor kínosan nem építették
ki ezeknek a rétegeknek a drámai, egymást
értelmező formáit. Magukba zártan,
sokszor magukat túlpörgetve,
értelmetlenül mennek el egymás mellett,
és ezáltal megsemmisítik saját jelentősé-
güket is. A szolnoki előadásban a rendező
önmagukban hatásos ötletei sem tudják
feledtetni, hogy az egymásra hányt
demonstrációk (tükördarabkák), még ha
megnyerő formákban is, a drámai
színpadon csak öncélú dekorációk á la
rokokó.

Beaumarchais: Figaro házassága (szolnoki
Szigligeti Színház

Fordította: Illyés Gyula. Dramaturg: Mor-
csányi Géza. Díszlet, jelmez: El Kazovszkij
m. v. Zenei összeállító: Melis László m. v.
Rendem: Szikora János m. v.

Szereplők: Nagy Gábor, Bajcsay Mária,
Vallai Péter, Takács Katalin, Szendrey
Ilona, Somody Kálmán, Szoboszlai Éva,
Tóth József, Fekete András, Angster Lász-
ló, Árvai László, Dutkon Mária, Kiss '1'.
István.

SOMLYAI JÁNOS

Sem Piscator,
sem Tolsztoj

A Háború és béke Veszprémben

Figyelemre méltó tanulsággal szolgálnak a

Háború és béke hazai előadásairól írt
kritikák. Szembetűnő az a kritikusi
egyetértés, mely a bemutatók fokozatosan
csökkenő értékéről tanúskodik. Az írások
majd mindegyike megegyezik abban, hogy
1959-ben a Néphadsereg Színházban
kivételes siker született
ám abban is ritka összhang mutatkozik az
elemzések között, hogy 1979-ben a győri
Kisfaludy Színházban játszott elő-adáson
már nem volt érdemi dicsérni-való. Az
elmarasztalásokból nem a színészi játékra,
a rendezés technikai részére vonatkozók
az érdekesek. Sokkal inkább azok,
amelyek egyrészt (bár óvatosan) a
darabbal, Piscator átiratával kapcsola-
tosak, másrészt amelyek éppen a darab
„didaktikusságát" megszüntetni törekvő
rendezői koncepciót kérdőjelezik meg. A
darabra vonatkozó hangsúlyozottan
szőrmentén fogalmazott kételyeket egy
kérdés köré csoportosíthatnánk: lehet-e
ezt a művet megközelítően eredeti válto-
zatában, megírása idején hangsúlyos
mondanivalóját hűen tolmácsolva, si-
kerrel bemutatni?

Mivel az idei veszprémi előadás kapcsán
is előtérbe kerül ez a kérdés, szükséges
alaposabban is megvizsgálni. A probléma
részletei: a politikai színház (és
dramatizálás), stílusa, módszerei,
eszközei, az általa megfogalmazható
konkrét közlendő. Továbbá: eszmei
és/vagy esztétikai értékei, valamint a jel-
lemző (feltételezett és elvárt) befogadói
magatartás. Mindezek után pedig: milyen
értékkel, lehetőségekkel rendelkezik
Tolsztoj : Háború ér béke című regényének
Erwin Piscator, Alfred Neumann,
Guntram Prüfer által színpadra alkalma-
zott változata?

Politikai színházról szólva: ha a darab
(az előadás) legdöntőbb eleme egy konk-
rét politikai-társadalmi-(történelmi)
információ, melynek érvényessége egy
speciális helyzetre vonatkozik, akkor
óhatatlanul kulcskérdéssé válik, hogy hic
et nunc mivel is foglalkozik a mű. Kulcs-
kérdéssé válik, mert a stílus, a módszer, a
felhasznált eszközök végképp csak a
„program", a közlendő érvényre jutta-

tását kell hogy segítsék. Ebből követke-
zik, hogy a politikai színháznak nincs
önmagában is elemezhető, csak rá jellem-
ző stílusa, inkább csak eszközei lehet-nek.
Döntő, hogy a programjellegű politikai
cél eléréséhez a néző olyan élményt
kapjon, mely alig teszi lehetővé a
„változatos" értelmezéseket. Itt ugyan-is a
meggyőzés a fontos, és nincs helye a néző
részéről kételynek, polémiának. (Erre a
mű felépítése sem ad lehetőséget. Ez az
egyik, és többnyire jogos vitára okot adó -
ám sarkalatos pont-ja a politikai
színháznak.) Tények, olyan tények
sorakoznak egymás mellett, amelyek a
felhasználó (író, rendező, színész stb.)
szerint erősebbek és felrázóbbak, mint
bármilyen költői varázslat. Hiszen ez
utóbbi, úgymond, hamis érzelmek, hazug
illúziók felkeltésére való csupán. A nézők
körében egyfajta nivellálódás-nak kell
végbemennie. Nem egyéneknek szólnak
ezek a darabok. Persze magában az
előadásban sem a nagy egyéniségek, a
jellemek fejlődése a feltétlen domináns.
Még allegorikus, szimbolikus figurákról
sem igen beszélhetünk. A be-fogadó és az
előadás esztétikai viszonya is elég
egyoldalú. Kevés esélyt hagy az előadás a
látottak kiegészítésére. Gyakorta
kifejezetten felesleges a látottak mögött
valami mélyebb felfognivaló után kutatni.
Míg egyrészről kétségbe-vonhatatlan a
politikai színház társadalmi hasznossága,
addig tudomásul kell vennünk azt is, hogy
időálló esztétikai értékeket ritkán hoz
létre.

Fentebb vázoltak elsősorban persze a
parciális helyzetre, érdekre vonatkozó
művekre érvényesek. Tagadhatatlanul igaz
azonban a közhely: a klasszikus görög
tragédiák is komoly politikai-társadalmi
töltéssel bírnak, bírtak. Márpedig
Euripidészt vagy akár Shakespeare-t néz-
ve, olvasva esetleg utoljára jut csak
eszünkbe műveik politikussága, annak
korábbi értéke, súlya. Röviden: ma is
játszhatók, sőt szükségünk is van rájuk.
Mármost ha vizsgálódásunkat (változat-
lanul csak a politikai tartalomra figyelve)
folytatjuk, akkor világossá válik, hogy e
tartalom, tartalmak minőségi
hangsúlyváltozásában érhető tetten a
„bármikori" bemutathatóság biztosítéka.
Minél inkább csökken a darab egészének
megfelelése egy és csakis egy nyilván-való
helyzetnek, és halad a „világtörténelmi
folyamat" több pontján való értelemszerű,
erőszakoltság nélküli elhelyezhetőség felé,
annál kevésbé beszéI(het)ünk quasi
politikai színházról. Hiszen


