
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.
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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



az sem igényel bővebb kifejtést, hogy a
néző természetesen csak saját korának
történelme, társadalmi, hétköznapi való-
sága által kijelölt határokon belül képes
felfogni a színpadon kialakuló feszültsé-
get. A látottak értelmet, jelentőséget csak
saját korán keresztül kapnak. Szükséges
hát, hogy a darab mondandójának
kizárólag keletkezése idejére vonatkozó
része „kicserélhető" legyen - a szó jó
értelmében - aktualizálható legyen a
bármikori későbbi bemutató ide-jén
jellemző problémára. Ehhez nélkü-
lözhetetlen az olyan mélységű, jellegű
filozófiai tartalom is, mely nem csak a
műnek, de nekünk magunknak is időtől,
helytől függetlenül elidegeníthetetlen ré-
szünk. Gondoljunk csak Oresztész vagy
Elektra figurájára. E két figura saját ko-
rának, a görögség közvetlen múltjának,
jelenének olyan megoldásra váró speciális
problémáit is hordozta, melyet ma már
csak a történészek ismerhetnek, de
szerepükben ugyanakkor a jog, a fele-
lősség, a morális kötelesség szinte csak
személyesen eldönthető, eldöntendő kér-
dése feszült. Hányszor kellett már azóta, s
kell még ma is ezzel magunknak is
megbirkóznunk?

Ahhoz, hogy a következőkben a politikai
színházzal kapcsolatban a formai
kérdésekről is beszélhessünk - veszélyes
rövidséggel - századunk történelmére,
annak a művészetekre gyakorolt hatására
kell utalnunk. Tény: néhány drámai illetve
színjátéki forma, szabály, addig
kizárólagosnak hitt alap-elv felbomlott,
mintegy követve néhány politikai módszer,
gyakorlat devalválódását. Mivel azonban
ez a kérdéskör jócskán szerteágazó, csak
egy - általam igen fontosnak ítélt -
problémát kívánok megemlíteni. A
művészeti ágak, műfajok, műnemek
egymástól különböző, legvégső törvényeik
szerint más és más dolog kifejezésére
lehetnek alkalmasak. Van, amit a dráma, a
színjáték egész egyszerűen nem tud
kifejezni, amire nem való. Kétségtelen,
bizonyos korok, történelmi helyzetek
kikövetelik a mű-fajok határainak
tágítását. A politikai színházat létrehozó
történelmi helyzet is hasonló, műfaji
korlátokat tágító hatással bírt. (Ebből a
szempontból végül is mindegy, hogy a
kísérletek vagy az el-ért eredmények, a
politikai színházhoz felhasznált eszközök,
formai megoldások nem mindegyike
időálló.) Ami már konkrétan a politikai
színházat illeti - mint azt már a tartalmi
kérdésekről szólva is láthattuk - éppen az
önmagában

való valóság ábrázolásának problémájáról
van szó. Hiszen az effajta színház célja a
valóság, a kendőzetlen igazság, a
nyilvánvaló tények bemutatása - akár
„mozgósító" szándékkal. Bár e tényeket
színpadon láthatjuk: - a cél szerint - épp
ahhoz nincs semmi köze. Ez már nem a
tőrőlmetszett naturalizmus, jóllehet
módszerei abból nőttek ki. Ahogy Brecht
is írja Piscator politikai színházáról : „...a
polgári-naturalista színház végső formája
..."

Az „irodalmi alapanyag" a század első
felében még általánosan legfontosabb
eleme a mondandó hordozójának. A
színpadon döntően a verbális közeg-ben,
kisebb részben pedig a cselekvésben
jelenik meg, és ezek szervezettségének,
felépítésének sajátosságában vizsgálható.
A politikai színházra jellemző, hogy a
valóságból vett életanyagot valójában nem
dolgozza fel, nem alakítja. Lényeges
szempont ugyanis, hogy (saját) közönsége
számára ezek az élet-anyagok a maguk
közvetlen értelmében legyenek érthetők. A
nap mint nap meg-élt valóság és a
művészet közti minőségi különbség itt
nem több, mint a válogatás és a tendencia
nyilvánvalóvá tétele. Dokumentatív
hatású, gyakran tényszerű valódi
dokumentumokból épülő egyenértékű
jelenetek következnek egymás után. Az
értelemszerűen nem túlságosan árnyalt,
egymáshoz csak a politikai mondandón
keresztül kapcsolódó szereplők által
véghezvitt cselekedetek eléggé
következetesen - olykor életidegen
egyértelműséggel - haladnak egy jól
látható cél felé. Csakhogy ezeknek a
cselekedeteknek, melyek egymástól füg-
getlenül is megálló jelenetekből épít-
keznek, nincs drámai feladata. Tanító,
propagandisztikus, félreérthetetlenséget
célzó okok magyarázzák, hogy az egyé-
ninek a történelmi-társadalmi fokra eme-
lése nem a szereplők által, nem a dráma
belső szövetében történik. És itt kell
megjelennie az ebben a típusú színjá-
tékban nélkülözhetetlen narrátornak. Hi-
szen a politikai színház szereplői egy igen
lényeges dolgot nem tudnak kifejezni: a
két valóság, a saját életkörülményeik és a
tőlük mint egyestől független politikai-
társadalmi tények közti drámai ellentétet.
Ezt hivatott a narrátor közölni, aki
érzékeltet, tudatosít bizonyos
„konfliktushelyzetet". Igy meg-teremtője a
drámai egységnek, bár első-sorban a mű
szerkezete tekintetében, mert mint a néző
valóságán álló személy fejtegetéseivel
ugyanakkor ki is oltja a

befogadóban esetleg kialakulni képes drá-
mai hatást. Ez esetenként már károsan
több, mint az illúziókeresés-keltés meg-
akadályozása. Tudniillik abban az eset-
ben, ha az előadás idején jellemző spe-
ciális politikai-társadalmi helyzet nem
analóg a bemutatott mű lényegi mon-
dandójával, a néző érzelmi úton közelít a
darabhoz, és így szerez intellektuális
élményt. Az esztétikai élvezetben viszont
útját állja, ha a saját hétköznapjaiból
„ismert" narrátor mára érvényét vesztett
politikai-társadalmi tényeket fejteget.
Ennek viszont egyenes következménye az
eszmei mondandó sérülése.

Az említett két valóság egymásban való
megjelenése a dráma homogén szövetéből
hiányzik. Nem látszik a szereplők belső
meghasonlásában, jellemfejlődésében.
Nincs elbukás, megdicsőülés, hős sincs.
Ily módon a színpadon lát-ható szereplők
a narrátorhoz és a drámához való
viszonyukban szükségképp mint „tárgyak"

jelennek meg. A dolgok csupán
megtörténnek velük. Igaz, a történelem
által, de a narrátor szervezésé-ben. 0
tényekkel bizonyítja az események
elkerülhetetlen voltát: sem a vak-sorsnak,
sem az egyéneknek nincs köze a
történtekhez.

A narrátor tehát ott áll - testi valósá-
gában is - a „dobozszínpad" negyedik,
néző felé eső - képzeletben épült: talán
legerősebb - de leomlott falának helyén.
Ez pedig - csakúgy, mint a többi, politikai
célt szolgáló tartalomszervező megoldás -
a díszlet, az előadás megvalósulásának
további eszközeire is kihat. Ezek az
eszközök hivatottak a szuggesztív hatást
elérni a hiányzó drámai hatás helyett.
Frappáns, hatásos eszközöknek kell
lenniök. E színpadon meg-jelennek
dokumentumok, riportok, filmek és szinte
korlátlan mennyiségben olyan újszerű
technikai eszközök, melyek a szigorú
hétköznapi valóságra utalnak, de szinte
kizárólag a mához, az előadás idejéhez
kötik a darabot. (E technikai eszközöket
ugyanis könnyű kicserélni a mindig
legmodernebb-re.) De egyben nehezítik is
az előadásban a múlt, jelen, jövő
egységének a felfedezését. Ezek az
újdonságok persze alig jelentenek
nóvumot, alig teremtenek értéket az
előadás olyan szegmentumaiban, mint a
színészi játék, a rendezés. Végül még
annyit ezekről az esz-közökről, hogy
nemcsak a polgári szín-házművészettel
való nyílt szembehelyezkedést
manifesztálják, de a politikai



színház kötődését is egy társadalmi osz-
tályhoz: a proletariátushoz.

Eddigi fejtegetéseink lezárásaképpen
még egy idézet Brechttől. Az epikus
színházról írja: „Feltétele - egy bizonyos
technikai színvonalon kívül
hogy hatalmas mozgás legyen a társadalmi
életben, amely mozgásban érdeklődés
rejlik a létkérdésekről folyó, szabad vita
iránt, azok megoldása céljából, s amely
ellentétes irányzatokkal szemben meg is
tudja ezt az érdeklődést védelmez-ni."

Tegyük hozzá, mindez igaz a politikai
színházra is. Eszmei tartalma újbóli
„felhasználása" azonban alapos
megfontolást igényel. Nem véletlen, hogy
politikai színdarabok igen ritkán érik meg
a felújítást, a hosszú évekkel későbbi
ismételt bemutatásukat.

Evidenciának is tűnhet a hic et nunc
érvényes politikai-történelmi mondandó és
a neki megfelelő módszer, esz-köz szoros
összefüggése, s ezen belül pedig a
„program" primátusa. Vagy akár az, hogy
a konkrét politikai tartalom háttérbe
szorulásához egy több-féle értelmezést is
lehetővé tevő stílus párosulhat. Mégis
lényeges volt mind-ezt leszögeznünk,
hiszen kiindulási kérdéseink egyike egy
1937-ben keletkezett politikai színdarab
mai bemutatásának lehetőségeivel
foglalkozik.

A Háború és béke Piscator szándéka
szerint és saját megfogalmazásában:
„Hozzájárulna a békeharchoz és éberségre
hívna fel egy ország ellen, ahol nyíltan
folyik az újrafelfegyverkezés, és amely
ország el van szánva rá, hogy célját
háborúval érje el." 1937-re gondolva ez
teljességgel érthető, de már a darab első
bemutatója, 1942-ben, Amerikában, helye
és ideje miatt - ismét Piscatort idézve:
„olyan színielőadás volt, mint a többi; az
események rég túlhaladták." A politikai
színház céljára, feladatára és Piscator
idézett szándékára gondolva érthető e
keserű megjegyzés. Mégis, I959-ben
Budapesten (a mű első hazai bemutatása)
nemcsak a sokat dicsért színészi alakítások
miatt arathatott hangos sikert. E sikernek
két lényegi összetevője volt. Egyrészről a
magyar közönség előtt még ismeretlen
mód-szerek, színházi eszközök
alkalmazása. Vetített háttér, makettek,
narrátor, több részre osztott színpad.
Másrészről pedig az, hogy 1959-ben
nyomaiban még nagyon is valóságosan
volt jelen a második világháború. A
hidegháború évei sem múltak még el. Igy
az, hogy a bemutatás idején még nagyjából
érvényes

eszmei tartalom párosult egy még isme-
retlen formai megoldással: sikert garan-
tált. Viszont az 1960-as, 1970-es években
Napoleon moszkvai menetelésével, ve-
reségével Hitler diktátori szándékaira,
vagy általában bármilyen térhódító há-
borúra figyelmeztetni már nem bizto-
síthatta a feltétlen sikert. (A szakkifeje-
zés: enyhülés.) jogos persze az ellen-
vetés: nem csak erről van szó. Hiszen
általában a háborúk értelmetlenségét,
emberi természettel ellentétes voltát,
sorsok, tiszta szerelmek, ártatlan életek
erőszakos végét látjuk, a személyes sors
véletlenszerűségét - a közösségi sors
erejét. De leginkább a piscatori módosí-
tásban Tolsztoj gondolatát: megtörténhet,
hogy egy napon az élet nem megy tovább.
Nem háború és béke - sokkal inkább
háború vagy béke. Mindezek után persze
még hosszan sorolhatnánk, de jobbára
csak azt, amit Tolsztoj regényéből látunk
bele a darabba.

És itt egy lényeges ponthoz érkeztünk
el. Azzal, hogy Piscator „felhívása"

közzétételéhez Tolsztoj művét alkalmazta
színpadra, a politikai színház egyik
hátrányának eltüntetésére tett - nem tel-
jesen sikeres - kísérletet. Az események, a
történetek emberi, pszichológiai le-
nyomatának láthatóvá tételéről van szó.
Erre Tolsztoj műve alkalmas is. Am elég,
ha csak a mű terjedelme okozta
nehézségekre gondolunk. A cselekmény
ezernyi, egymást át- meg átszövő szálból
álló, a szereplők egymáshoz való
viszonyának, a jellemek alakulásának
gazdagsága, mind, mind ellenáll a szín-
padi feldolgozásnak. Piscator nem is erre
vállalkozott, nem ezt akarta. Csak egyet:
a háború szörnyűségére hívni fel a
figyelmet. Innen azonban már az ő
munkája is problematikus. Részben mert
hiába a szörnyűséges, milliónyi áldozat-

tal járó világégés, ha érzelmileg és a
darabból felfogható okai híján csak a je-
lenség szintjén marad a színdarab. Ezzel
együtt, a piscatori szándék értékéhez
kétség nem férhet, s mert közlendőjéhez
szigorúan következetes maradt, a mű
megvalósítása a maga módján tökéletes.

Szándékainak megfelelően agitatív,
semmi félreértést nem tűrő, didaktikus
egyértelműséggel szervezi, alakítja, mó-
dosítja Tolsztoj művét. Csak az került
színre a regényből, s lett új elemek-kel
kiegészítve, ami képes szolgálni
gondolatait. Igy például Natasa, Andrej,
Pierre, Kuragin egymáshoz való viszo-
nyának drámai súlya önmagában alig
számottevő. Négyőjük között a háború az
igazi kapocs. Ehhez pedig, ennek
láttatására ott van a narrátor, aki szemünk
láttára „rendezi" az előadást, teszi
tudatosan felfoghatóvá a darab üzenetét.
A politikai-történeti sors, a cselekmény, a
főszereplők előszínpadainak nyomatékos
szétválasztása, a csaták be-mutatása
térképpel, nagyméretű terep-asztalon
mozgatott makettekkel, a vetített háttér,
mind egy feszes, zárt, egy irányba ható
gondolat közlését megvalósító előadást
teremthettek. Következetessége, valamint
az, hogy az akkori befogadó gondolati és
esztétikai igényének tudott eleget tenni,
„elfogadhatóvá" teszi a tolsztoji mű
„tiszteletlen" mértékű módosítását.
Belátható: ahhoz viszont, hogy a ma
közönségére is hatni tudjon Piscator és
Tolsztoj gondolata, annak mára érvényes
része, egy-egy ponton változtatni kell a
mű szerkezetén, dramaturgiáján.

Ez azonban, úgy tűnik, szinte meg-
oldhatatlan feladatot jelentett a legtöbb
hazai előadás számára. Igy most Veszp-
rémben is. Pedig a tennivalók egysze-
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rűnek tűnnek. A mai befogadói igények-
nek, magatartásnak megfelelően ne hir-
desse, fejtegesse, de belőlünk váltsa ki,
velünk fogalmaztassa meg a mű ma is
aktuális üzenetét. Könnyíteni látszik a fel-
adatot, hogy Tolsztoj művéről van szó,
ami ugyebár akármikor elővehető, és úgy
tűnik, így hat a színdarabra is. Elv-ben.
Valójában azonban csak a keletkezésével,
eredeti mondanivalójával analóg
helyzetben. Egy igen fontos meg-
jegyzéssel azért ezt ki kell egészítenünk.
Arról van ugyanis szó, hogy napjaink
politikai-társadalmi kérdései között is fel
lehet esetleg lelni azokat az égető
problémákat, melyek megfogalmazására
alkalmas lehet ez a darab. Csakhogy
ehhez két dolog nélkülözhetetlen. Első-
sorban nem a mű, de korunk igen alapos,
felkészült elemzése. Másrészt pedig e
probléma megtalálása, a színreállítói
szándék világos megfogalmazhatósága
után következetesen és nyíltan vállalni
kell a politizáló színdarab létrehozását.
Mert hiába ingadozik időről időre a
megítélés mérlegének nyelve az esztétikai
és eszmei értékek között, az érdemi és
súlyos igazság képes feledtetni apróbb
művészi, formai hibákat is. Veszprémben
erre a fajta értelmezésre kísérlet sem tör-
tént. Csak nagyon nagy általánosságban
„politizál" a színdarab. Szükségképp
került hát előtérbe Tolsztoj. Ez pedig
hiba. Mert Tolsztojból nagyon kevés van a
piscatori műben. Minden olyan próbál-
kozás kudarcra van ítélve, mely a
könnyebbnek látszó megoldást választva
Tolsztoj művét tekinti az alapnak, a
bemutatandónak. Erre tettek kísérletet
Veszprémben is.

Ennek megfelelően szinte minden
piscatorit a kihúztak az előadásból. El-
tűnt a több részből álló színpadszerke-

zet, maradt helyette a szokásos felépítés:
a jelenetek során a mindenki számára és
minden esetben azonos, csak a
cselekmény helyét jelölő teret látjuk.
Nincs vetítés, terepasztal, térkép, makett.
Döntőbb azonban, hogy a narrátor
szövege is alaposan lecsökkent. Szövegé-
ből hiányoznak a „száraz" fejtegetések, a
statisztikai adatok, hiányoznak a piscatori
gondolatot alátámasztó politikai-
történelmi információk. Van viszont a
Háború és béke „tartalomjegyzéke".
További hiba, hogy önmagához képest
sem következetes ez az előadás. Mert
nem maradhat a narrátor bevezető szö-
vegében, hogy „dramaturgiánkat Tolsztoj
célkitűzései határozták meg" .. . „a
drámai cselekménynek maga a szín-pad
adott dramaturgiai formát" - nem
maradhatnak e megjegyzések, mert ebből
később semmit sem érzékelünk. Hiszen a
szokványos színpadot látva egyszerűen
nem érthető, hogy az hogyan ad a drámai
cselekménynek dramaturgiai formát.
Egyszerű színpad. Piscatornál igen, ott
érthető és jogos ez a megjegyzés. Az sem
egészen világos, hogy milyen módon
határozta meg Tolsztoj célkitűzése az
előadás dramaturgiáját. Az ugyanis
aligha volt célki-tűzése, hogy műve
szilánkjait lássuk. Így nincs különösebb
értelme például Pierre Bezuhov gyötrő
kételyeinek sem a : „mi a helyes? mi a
hamis?... XIV. Lajos vagy Danton?
Danton vagy Robespierre? Robespierre
vagy a konvent?" - monológ esetében.
Zavaró és felesleges ez a kétely, mert
fenti személyekről, az általuk képviselt
eszmékről, főként pedig Pierre-nek
ezekhez való viszonyáról az előadásból
semmit nem tudunk meg. Mindezek után
azt kell mondanunk: az előadásból még
azt sem

sejthetjük, miről is szól tulajdonképpen a

Háború és béke. Pedig a kilúgozott,
tompított, karcos éleitől megfosztott
piscatori gondolat helyett Tolsztojjal
kellett volna találkoznunk - legalábbis a
színreállítók szándéka szerint. Nem
sikerült.

Pedig majd' minden együtt volt ehhez.
Elsőként Füzy Sári jelmezei. Pontosan
szolgáltak egy látványgazdag, színes, a
nézőt még akár álmodozni is engedő
előadást. Hogy jelmezei szépek: termé-
szetes. Korhűek, részletgazdagok. Nagy-
ban hozzájárultak a szereplők jellemé-nek
legalább sejtetéséhez. Nehéz a ruhák közül
egyet is kiválasztani, de Pierre jelmeze
telitalálat. A díszlet az építészmérnökből,
grafikusból díszlettervezővé avanzsáló
Khell Csörsz munkája. Eleve reménytelen
lett volna a díszlet-ben is arra a fajta
gazdagságra töreked-ni, mint a jelmez
esetében. Nemcsak helyszíneket:
csatateret, hercegi szobát, tánctermet
kellett felépíteni, de mindezt illúziót
keltően és könnyen mozgathatóan, hogy a
cselekmény menetét változásai
segíthessék. Jól megfelelt ennek a célnak
az a forgatható faépítmény, melynek egyik
oldala sivárságával például a háború
hangulatát, míg a másik oldala a szerkezet
építésének sajátossága miatti beugróival -
a bútorokkal, égő gyertyákkal jelezni
tudott egy meleg, gazdagabb, adott esetben
hercegi miliőt.

Mielőtt rátérnénk néhány színészi
alakítás elemzésére, pár szóval a rendezés
- Balogh Gábor munkája - erényeit is el
kell ismernünk. Nem feledhetők a ko-
rábban már említett és az előadás egészére
kiható koncepcióbeli meggondo-
latlanságok, mégis a rendezés technikai
része elfogadható, végső soron még
színvonalas is. Az előadásnak íve, nö-
vekvő -- bár a nézőt nem túlságosan
terhelő - feszültsége van. Ritmusos,
döccenők nélküli kerek egész. Vala-
melyes kíváncsisággal tudjuk figyelni a
három felvonást. Ez elvben erény. Amit
látunk, azt igazán mívesen sikerült
színpadra állítani. De hiányzik a tartalom.

Néhány színészi alakításról már csak
azért is szólni kell, mert összefügg az elő-
adás gondolati kidolgozatlanságával.
Blaskó Balázs (Az elbeszélő) jó színvo-
nalon oldja meg feladatát. Alakításáról
ennél többet, kevésbé sablonosat azonban
nem lehet írni. Ez nem az ő hibája - a
meghúzott szerep bosszúja. Ebben az
előadásban az elbeszélő szinte feles-
legessé vált. Mindazt, amit mond, tesz,
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egy-két kivételtől eltekintve a többi
szereplő is elmondhatná. Amit pedig csak
ő adhat a tudtunkra, az kevés és erőtlen.
Blaskó hangsúlya, mozgása azonban
szerencsésen visszafogott, legalább nem
zavaró az elbeszélő, narrátor jelenléte.
Szerepe utolsó mondatával viszont sem ő,
sem a néző nem tud mit kezdeni.
Felsorolja, hogy máig a külön-féle
nagyobb háborúkban hányan haltak meg és
sokkoló(?) szándékkal, erővel kérdezi:
meddig megy ez még így? A darabot
végignézve a néző első reakciója: nem
tudom. Nem pedig az, amit ez a kérdés
sugall, szorgalmazni szeret-ne: rettenetes,
vessünk már véget a háborúknak.

Joós László (Andrej herceg) alakításáról
két jelző: feszélyezett, „gátlásos". Az ő
játékában érezni a leginkább azt a
problémát, hogy az előadás bár fokozottabb
mértékben támaszkodott Tolsztoj művére,
abból igen keveset adott. Ahhoz
mindenképpen keveset, hogy Joós, akinek a
többi szereplőhöz való viszonya a
legsokrétűbb lehetne, e kapcsolatok emberi
tartalmát, összefüggéseit, saját jellemét
alakító hatását érzékeltesse. A szétdarabolt
Tolsztoj-mű egyes jeleneteiben csak
elmondani van módja érzéseit, gondolatait.
Ez pedig színházban igen kevés egy figura
hite-lessé tételéhez. Említett feszélyezett-
ségét, gátlásosságát éppen az okozza, hogy
időnként nemcsak elmondania kell
gondolatait, de indulatait is be kell
mutatnia. Am nemcsak Andrej jellemét, de
indulatai, érzelmei okát sem ismerjük. Két
példa fentiekre: Andrej nem szereti
feleségét, Lizát. Ennek okát nem tudjuk.
Liza gyermeket vár tőle, de Andrej, szinte
menekülve az asszony elől, háborúba megy.
Ott megsebesül, a franciák táborába kerül.
Eközben évek telnek el, gyermeke
megszületik, Liza pedig meghal. Nos
Andrej idővel haza-tér. Belép apja
szobájába, köszöntik egymást, majd
megjelenik a húga, aki karján hozza Andrej
gyermekét. Ebből ő megérti, hogy felesége
már nem él. Es Andrej (joós) ekkor
hangosan fel-kiált: Liza?! Ez a kiáltás
sajnos igen sutára sikeredett. E kiáltásban
ha már elhangzik a világban való csalódott-
ságnak, immár soha nem múló fájdalom-
nak, kérdésnek, tiltakozásnak kellene,
lehetne hangzania. A jelenet lehetne szép,
romantikus, akár érzelgős is, ha legalább
Joós tudná: milyen is Andrej. Mi kötötte
feleségéhez, vagy mi választotta el tőle. De
a darabból ezt nem

lehet tudni. Joós, okkal félve a nevet-
ségességet eredményező hiteltelenségtől,
mintha nem akarna kiáltani, és egy mutáló,
bizonytalan hangos Lizát mond. A másik
példa. Másodjára is háborúba megy, ismét
megsebesül, és hosszú, gondos ápolás
ellenére meghal. A nagy csata előtti estén
melankolikus, bölcselkedő hangulatban
különös érzékenységgel veszi észre,
figyeli a tücskök ciripelését. Ennek akkor
a néző nem tulajdonít jelentőséget.
Kellemes, tetszik. Am attól kezdve, hogy
Andrejjel ismét találkozunk, immár mint
sebesülttel, e tücsökciripelés vissza-
visszatérő kísérője jeleneteinek. Már nem
magnóról halljuk, hanem Joóstól.
Valahogy így: ittititi, ittititi. A baj az,
hogy egy sebe-sült, időnként lázálmoktól
gyötört ember a folytonos ittititizéssel nem
tudja közelgő halála előtti gondolatai,
érzései tisztulását, elrontott élete miatti
szomorúságát, alakuló „bölcsességét"

érzékeltetni. Nem ismerjük eléggé Andrejt,
hogy e tücsökciripelés mondjon számunkra
valamit. Joós is küzd e hang-utánzó
szavakkal. Mintha tudná, miként kellene
kimondania, csak megtenni nem tudja.
Nem egyszer úgy érezni: legszívesebben
hallgatna.

Az öreg herceg Szoboszlay Sándor.
Látható, hogy a színészi mesterség minden
csínja-bínja birtokában van. Viszont nem
is kötődik sem érzelmileg, sem
intellektuálisan a darabhoz. Mestersége
legapróbb fogásait is jól használva teremt
hihető alakot. Ez természetesen feltétlen
elismerésre méltó mindaddig, míg saját
alakításának nem megy a rovására. Két
esetben azonban ez történik. Az öreg
herceg levelet kap Kutuzovtól, melyben
arról értesül, hogy fia eltűnt. Meghalni
ugyan senki nem látta, de h á t . . . Az öreg
herceg esztergapadjánál áll. (Kedvenc
időtöltése a faesztergálás.) A levelet,
miután elolvasta, feszes mozdulattal a
gépre teszi. Tágra nyílt, sehová sem néző
szemekkel maga elé mered. Aztán hirtelen,
dühödten, gyorsan dolgozni kezd. Majd
ismét le-áll, újból belenéz a levélbe, aztán
me-gint lecsapja. A gépre támaszkodik, és
oly erősen szorítja annak széleit, hogy
ujjaiból majdnem vér serken. Majd fejét
fel-emeli, szomorú szigorúsággal valahová
a távolba néz. Mindezek némán történ-nek.
Ez mind, mind olyan mozdulat, tekintet,
mely képes azokat az indulatokat
érzékeltetni, melyek olyan valakiben
játszódnak le, aki nem szokta - mert
méltatlan hozzá a vereséget. Most

azonban itt van, és megrendíti, szinte le
is gyűri. De túl sok, amit látunk. Ke-
vesebb is elég lett volna. Szoboszlay
semmit sem bízott a véletlenre. A néző-
nek meg kell tudnia, hogy mit érez ez az
öreg ember, s azt is, hogy milyen_
gazdag eszköztára van a színésznek
mindezek láttatására. A másik példa:
gyermekeitől búcsúzva három-négy al-
kalommal mutatóujjával jobb arca kö-
zepére mutatva azt mondja: most pedig itt
csókolj meg. Ez a herceg, a főrend
megkülönböztető kedvességének a jele,
hiszen neki még gyermekeitől is kézcsók
jár. Nem valószínű, hogy ezt a nézők
nagy része tudná, inkább egyfajta vicce-
lődő komolyságot lát a jelenetben.
Szoboszlay ezt észre is veszi, de nem arra
tesz kísérletet, hogy a jelenet értelmét,
lényegét próbálja közölni, hanem és
ebben egyébként igaza is van -, hogy ma-
ga is kissé tréfásnak ábrázolva a mozdu-
latot, elejét vegye egy operettbe, bohó-
zatba illő értelmezésnek.

Szélyes Imrét (Pierre Bezuhov)
szerencsésen testalkata is segítette a figura
hitelének megteremtésében. Ő nem az az
enyhén pufók Pierre, kit már oly jól
ismerhetünk filmből, színházból. Talán
korosabb is, mint az eddig látott Pierreek.
Vékonyságával, több ismeretet, tudást
sejtető korával közelebb áll egy mai
Pierre-hez. Épp ezért megengedhette
magának, hogy ahol lehet, Pierre gon-
dolatait, indulatait megossza a nézővel
mint partnerrel. De az ő szerepének is
vannak kockázatai. Pierre-ről sem tudunk
sokat, ezért egyes jelenetei feles-legesnek
tűnnek, nem eléggé érthetőek. Szélyes
azonban azt hangsúlyozza, és ez még a
kevéssé érthető jeleneteket is
elfogadhatóvá teszi, hogy Pierre a kétely,
a bizonytalanság és a hirtelen tennivágyás
közt vergődik. Ez ebben a darabban még
akkor is egy jobb megoldás, ha nem is
mindig érezzük a bizonytalanság okát.
Például a már említett monológ arról,
hogy mi a helyes. Mivel Szélyes e
vergődés ábrázolásában következetes,
idővel valóban el tudja érni, hogy
elhiggyük bizonytalanságát és
tennivágyását.

Natasa Bartal Zsuzsa. Ebben a szín-
darabban oly vékony és mélység nélküli,
ami történik, hogy Natasa megjelenítésére
kevés, de jól használt eszköz is ele-
gendőnek bizonyult. Neki valóban mind-
egy, hogy Andrej-e szíve választottja vagy
más valaki. Ő még egy cserfes csitri. E
csitriből fiatalasszonnyá válásához sem
kellett sok. Kevesebb ugra-
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bugrálás, a csilingelő hang megfakulása, a
lecsi-fecsizés helyett megfontoltabb
hangsúlyozás, a repdeső tekintet helyett
koncentrált figyelem.

Dávid Kiss Ferenc (Karatejev paraszt)
már nehezebb helyzetben volt. Néhány
rövid jelenetében neki egyedül kellett
ábrázolnia a „népet". Akit felszabadítottak,
akinek már lehet méltósága, de akit ennek
ellenére még mindig meg lehet
korbácsolni; aki hazájáért önként hadba
vonul, akit aztán az ellenség főbe lő; aki a
kivégzés előtti pillanatokban - s ezt Dávid
felegyenesedésével, mind nyugodtabb
tekintetével érzékelteti is - beletörődik a
megváltoztathatatlanba. Mert érzi: ő még
mindig csak jobbágy, de el is fogadja a
halált, mert harcolt a hazájáért. Ez neki jár
az ellenségtől, nem Bezuhov grófnak.
Dávid urak előtti meghajlását is „tanítani
lehet". Már készül a hajlásra, de valami
nem engedi, teste ellene feszül. Aztán
hirtelen, gyorsan - hiszen tudja helyét a
társadalomban - meghajol. Tisztelet-tel.
De nem fejezi be a mozdulatot azon a
ponton, mely már épp eléggé alázatos.
Továbbviszi. Térdét is megroggyantja,
földig hajol. Ám ez a másik fázis lassú,
kimért, már méltóságot sej-tető. Majd
kiegyenesedik és sehová sem nézve kisiet.

Végezetül röviden a fordításról. A
veszprémi előadásban a darab új fordítását
használták, Földényi F. Lászlóét. Úgy
tűnik pedig, hogy ehhez a stílusú
előadáshoz alkalmazhatóbb lett volna
Szántó Judit munkája. Földényié ugyan-is
nyelvezetében hívebb a piscatori
gondolathoz: szárazabb, pontos, kimért,
„politikusabb". Ezzel szemben Szántó
Judit fordítása stílusában közelebb áll
Tolsztoj világához: irodalmibb, mívesebb.

Lev Tolsztoj: Háború és béke (veszprémi Petőfi
Színház)

Színpadra alkalmazta: E. Piscator, A. Neu-
mann, G. Prüfer. Fordította: Földényi F.
László. Rendező: Balogh Gábor. Díszletter-
vező: Khell Csörsz. Jelmeztervező: Füzy Sári.
Dramaturg: Boross László. Rendezőasszisz-
tens: Perlaki Ilona. Zene: Kelemen László.

Szereplők: Blaskó Balázs, Szélyes Imre,
Joós László, Szoboszlay Sándor, Demjén
Gyöngyvér, Homoki Magdolna, Bartal
Zsuzsa, Spányik Éva, Benedek Gyula, Ba-
logh Tamás, Lukács József, Bakai László,
Dávid Kiss Ferenc, Rupnik Károly, Monori
Balázs, Háromszéki Péter, Czeglédy
Sándor.

BÉCSY TAMÁS

A dráma
és a színjátékviszonya

Első rész

A SZÍNHÁZ 1979/1. számában, Az írott
szövegek és a színjáték című tanulmányom-
ban már foglalkoztam a címben megjelölt
kérdéskörrel. Elképzeléseim lénye-gében
azóta sem változtak. A probléma-kör
újrafogalmazását az indokolhatja, hogy
nézeteim több részletben talán finomodtak
és differenciálódtak; illetve talán
egyértelműbbé váltak.

Az alábbiak A dráma műneme és műfajai
című nagyobb tanulmányom utolsó
fejezete.

Úgy gondoljuk, különösképpen manapság
fontos a dráma és a színházi előadás
viszonyát megvizsgálnunk, mert ebben a
tekintetben egészen különböző nézetek
uralkodnak. Vannak, akik a színjátékban
pusztán a dráma interpretáció-ját látják, s
nem is tartanak lehetségesnek más
viszonyt; s vannak, akik az írott drámát
nem tekintik önálló műalkotás-nak,
hanem olyan szövegnek, amely a maga
teljességét, szépségét stb. csak a színházi
előadásban kapja meg. Noha a dráma
meghatározásába némely elméletíró már a
tizenhatodik században be-vonta a
színházi előadás szempontjait, az a nézet,
amely a drámát a színházi előadásban
megjelenő beszélt nyelvvel azonosítja, az
úgynevezett rendezői szín-ház - körülbelül
Max Reinhardt működése - nyomán
terjedt el. Manapság, különösképpen az
angolszász szakiroda-lomban, már nem is
a beszélt szöveget, hanem a teljes
színjátékot nevezik drámának. E
vélemények mögött az a nézet rejtőzik -
akár kimondják, akár nem
hogy a kettő közül az egyik nem önálló
művészet.

A kérdéskör tisztázását, megítélésünk
szerint, abból kiindulva lehet megkísé-
relni, hogy a színházművészet önálló
művészeti ág-e. De hogyan lehet ebben a
kérdésben hitelt érdemlően dönteni? Az
az út véleményünk szerint nem jár-ható,
hogy a művészeti ágak meghatározásakor
egymástól különböző meg-közelítéseket
és így egymástól különböző
meghatározásokat alkalmazunk. Oly
kündulópontot kell keresnünk, amely

mindegyik művészeti ágra vonatkozóan
dönthet arról, hogy valóban önálló mű-
vészeti ág-e.

Az a tény látszik legevidensebb ki-
indulópontnak, hogy minden műalkotás a
primér valósághoz viszonyítva másodlagos
világot, világszerűséget épít fel és zár
magába. Ez a tény pedig csak egyetlenegy
esetben valósulhat meg: ha ennek a
világszerűségnek az ontológiai alap-eleme
jel, illetve jelrendszer. A jelen és
jelrendszeren kívül ugyanis nem is-
merünk olyan anyagi hordozót, amely
mások számára, tehát objektiváltan képes
másodlagos világot, világszerűséget
felépíteni. A jelnek az a legáltalánosabb
ismérve, hogy olyan anyagi hordozó,
amely mást jelöl és jelent, mint ő maga.
(Világirodalmi Lexikon; Í. m. 5. kötet: jel
címszócikk; 61o.) Ez az alapjellemző
biztosíthatja a másodlagos világ,
világszerűség létrejöttét. Másfelől pedig
lehetőséget ad a különböző művészeti
ágak legalapvetőbben érvényesíthető
meghatározására és elkülönítésére, éppen
azon az alapon, hogy az adott
műcsoportnak van-e önálló, a többitől
különböző jele és jelrendszere, és az
olyan-e, amely az adott művészeti ág
speciális világát, világszerűségét fel-
építheti ? Ha van, akkor azok az egyedi
művek, amelyek ugyanezt a jelet és jel-
rendszert használják, önálló művészeti
ágat képeznek; s így a különböző jelek és
rendszereik konstituálhatják a különböző
művészeti ágakat.

Úgy véljük, fölösleges részletezni, hogy
egy jelrendszer önmagában még nem épít
fel olyan másodlagos világot, amely
művészi. Számunkra azonban jelenleg az a
tény a fontos, hogy jelrendszer nélkül nem
létezhet művészi másodlagos, felidézett világ,
világszerűség.

Jel a színházművészetben is található,
hiszen a színész olyan valakit játszik, aki
nem ő, méghozzá mások számára.
Véleményünk szerint ezzel jön létre a
színházművészet; vagyis a színjáték „ott"
kezdődik, amikor valaki mások számára
olyan valakit jelöl, aki nem ő. Azonban
másfajta olyan produktumok is vannak,
amelyekben ugyanez az alap-tény jelenik
meg. A balett, a pantomim, a szavak
nélküli színjátszás, a rádiójáték esetében
ugyanez a helyzet. (Határ-esetek
természetesen vannak, például az egyik
oldalon talán a szavalat, a másikon az
opera.) Ezek a produkciók csak akkor
képzelhetők el, ha van valaki (színész,
pantomimus, táncos stb). aki saját teste
segítségével önmagától füg-


