
világszínház
szeire van szükség", hogy szereplői el-
juthassanak a gyilkosságsorozatig.

Szurdi Miklós rendezése nem a monu-
mentalitásra törekedett (Ablonczy László:
Trilógia egy este. - Film Színház Muzsika,
1981. jan. 10.), mint vígszín-házi elődje,
de nem is fülledtségre, mint Ruszt József
debreceni előadás-interpretációja;
felfogása nem is a görög tragédiák fátumát
követte: alakjai amerikai talajból kinövő,
amerikai emberek. A dramaturg Magyar
Fruzsina segítségével a felesleges
pszichológiai elemeket elhagyta, s í g y
sikerült a lélek rejtelmeit feltárni, a
tragikus folyamat lendültét fenntartani,
valamint erős hang-súlyokkal reális
közeget teremteni. A húzásokat a szolnoki
színház egyik vendég-játékánál
rosszallólag rótták fel, de ez talán az
előadás indiszponáltságának tud-ható be.
(Kemény Dezső: A szolnokiak
vendégjátékáról. Nem O'Neill-ben csa-
lódtam. Dunaújvárosi Hírlap, 1980.

Döme Zsolt zenéje a tragikus légkör
fenntartását célozta, a folytonosságot
biztosította. Szakács Györgyi jelmezei
kemény színeivel a Mannonok lelkületét
festette alá; Szlávik István színpadképe
ötletes volt: az egymásból nyíló szobák és
termek labirintusa a lelkek labirintusát
jelképezte.

Pákozdy János Ezrája egyes kritikák
szerint nem volt kidolgozott. (Sulyok
László: Amerikai Elektra. = Nógrád, 1980.
dec. 20.) Ugyanígy vélekedtek Nagy
Zoltán Brant kapitányáról. Udvaros'
Dorottya következetesen valósította meg
az apját imádó, anyját megbüntetni kívánó
Laviniát, aki vállal-ja tetteiért a bűnhődést.
Christine-t Margittay Ági alakította.
Cselekedeteinek mozgatórugója, hogy nem
szereti férjét. A kielégületlenség, a szeretet
hiánya sodorja végzete felé. Bár ki akar
törni a Mannonok siralomházából, az általa
választott út azokhoz hasonlóvá teszi.
Ivánka Csaba Orinja kettősséget tükrözött:
a Mannon-házhoz való kötődését s
elszakadási vágyát. Orinnak van egyedül
lehetősége arra, hogy a dolgokat kívülről
nézze: a háború mást jelentett neki, mint
apjának, egy bizonyos távlatból
szemlélhette a család csődjét. A Mannonok
lelkülete azonban benne is mélyen
gyökerezik, s ettől a tiszta hazel
(Szoboszlay Éva) sem tudja elszakítani;
ugyanígy a más világban élő Petei-( Jakab
Csaba alakította, akinek játékát az
„elegáns" jelzővel illették, s szép
szövegmondását dicsérték) sem segíthet
Lavinán.

VÉGEL LÁSZLÓ

A változó hisztrió

A 17. BITEF
és az új színészi stílus

A 17. BITEF a „hisztrionica", azaz a hi-
vatásos színészet jegyében zajlott le (ab-
ban az értelemben, ahogy az ókorban
használták a hisztrió fogalmát), és az
újabban fellobbanó szakmai viták fényé-
ben jobban nem is választhatott volna a
BITEF művészeti vezetősége, hisz az
ókori hivatásos színészre, a középkori
komédiásra, napjainkban pedig elsősorban
a szabad, a színészet öntörvényeire alapozó
színészi játékmód gondolata mind
többször bukkan fel polémikus vo-
natkozásban. Itthon is, akárcsak világvi-
szonylatban többször beszélnek a „szí-
nészet lázadásáról", és eközben a rendező-
központú színházat nehezményezik, szük-
ségszerű agóniáját emlegetve. Az egy-egy
előadás értékét és jellegét meghatározó
egykori nagy színészegyéniségek új-
raálmodásában van egy adag avítt szín-
házi romantika is. A modern színpad
ugyanis demisztifikálta a régi előadások
emersoni pontját, a drámai cselekvés jelké-
pét, a színészt, és ebben a modern szín-ház
szószólói nem öncélú rendezői törekvést
láttak, hanem a színpadi forma-nyelv
átalakulásának egyik fontos szakaszát. Az
új színpad emberképe ugyanis elvesztette
azt a koherenciát, azt a bensőséges
individualitást, amin a régi típusú színész
mítosza kialakulhatott, s helyette
elvontabb és dekomponáltabb jelenléttel, a
szerves individuum eszméjével vitatkozó
elliptikus hősök kerültek előtérbe, még a
klasszikus drámák bemutatásakor is.
Azzal a hittel, hogy a mai világ bo-
nyolultságát ki lehet fejezni az autonóm
színészi szimbólumok hipnotikus erejével,
hogy vannak egyéniségek, akik a bo-
nyolult és fragmentális viszonyrendszerek
felett, szinte önmagukból bontva ki egy új
egységet, kifejezhetik a modern világ
problémáit, s így a régi, színész-központú
színház iránti nosztalgia ma az
újkonzervatív törekvések jelképe is lehet.

Milyen a színész helyzete a színpadon
ma, amikor a világban a plasztikus, eleven
egyéniségek helyett mind nagyobb szerepet
kapnak az anonim mechanizmusok, az
áttételes rendszerek egymásra hatása, vagy
amikor az emberi értékek

megőrzése és továbbfejlesztése sem pusz-
tán plasztikus, individuális közvetlenség-
ben jelentkezik. Ennek a kérdésnek a
prizmáján lehet a legsikeresebben meg-
közelíteni (vagy esetleg felülmúlni) a szí-
nészküzpontú és a rendezőközpontú szín-
ház vitáját, és az idei BITEF éppen ebből
a szempontból nyújtott némi tanulságot.
Bár a repertoár nem volt következetes,
nem volt átgondolt, nagy volt ben-ne a
minőségi ingadozás, olyan előadások is
műsorra kerültek, amelyeknek jelen-létét
egy nemzetközi színházfesztiválon
semmiképp sem lehet megindokolni, a
legszínvonalasabb előadások hisztrióelve
eligazított abban, hogy merre is tart a ma
színésze.

A legszínvonalasabb előadások konkrét
példát szolgáltattak arra, hogy milyen az
új hisztrió, milyen az új játékstílus, miben
tér el az új színész ars poeticája a régitől.
Kiderült, nemcsak stílusbeli különbség
mutatkozik, hanem átformálódott a
színész színpadi státusa, csök-kent
extenzív, érzelmi jelenléte, de növekedett
intenzív, elemzői eszköztára, kevésbé
szintetikus, inkább analitikus mű-vész,
inkább hajlik a kollektivitás, mint az
individualizmus felé - mind olyan jegyek
ezek, amiket eddig a rendezők számlájára
írtak.' A különbség tehát olyannyira
szembetűnő, hogy terméketlen len-ne
arról vitatkozni, esztétikailag melyik az
értékesebb, inkább azt érdemes leszö-
gezni, hogy a színész a rendező szellemi
társává, polémikus entellektüellé lett.

A BITEF műsorán levő előadások, mint
például a bécsi Serapions Theateré, az
Erwin Piplits által rendezett Hasonmás é s
mennyország, a poznańi Teatr Nowy
előadása, Janusz Wiśniewski Európa rége
című darabja a szerző rendezésében, a
ljubljanai Szlovén Ifjúsági Színpad
produkciója, Emil Filipčić A szabadság
foglyai című műve Janez Pipan
rendezésében, továbbá Shakespeare
Szentjvánéji álom Roberto Ciulli
rendezésében a mülheimi Theater an der
Ruhr előadásában más-más módon
helyezték közép-pontba a színészt, és
kiderült, hogy még-is vannak közös
ismertetőjegyek, első-sorban a
hatványozott , az előadás domináló
strukturáló elvévé emelt kollektív játék,
amelynek keretében az egyéni
teljesítmény alárendeltebb volt, az egyes
színész játékmódja ambivalensebb, nyi-
tottabb, anarchikusabb; a tiszta műfaji
ismertetőjegy elmosódott, s egy-egy szí-
nész erőteljesen, agresszívan, néha már
eklektikusan hódított meg más-más mű-
fajú stigmákat. Ehhez pedig az együtte-



szemle
sek - mint ahogy ez a kerekasztal-beszél-
getések során ki is derült - homogén vi-
lágnézeti beállítottságára is szükség van. A
kollektív és intenzív jelenlét rendkívül éles
ritmusú hangváltásokkal párosult, a farce-
szerű elemeket a mély drámai jelentések
váltogatták, a lírai hangot a groteszk
fordulat, és bármelyik szereplő is játszotta
az alaptónust, a többi gazdagítva,
módosítva, ellenpontozva követte őt. A
hangulati, tónusbeli, műfajra utaló
változások gyorsak, ökonomikusak. Még a
Ciulli által rendezett Szentivánéji álom
Puckja is sokszor fordulatszerűen hasonult
a többi színész játékához, bár az ő
jellemében, játékmesteri mivoltában az
ellenpontozás volt a fő feladat. Az elő-
adás végéhez közeledve azonban a játék-
mester, a csodateremtő is a csoda és a
játék áldozata lett, ő is hasonult.

Az említett stílusjegyeket a legkisebb
akadályok árán a bécsi Serapions Theater
színészei valósították meg. A Hason-más és
mennyország látványos, játékos,
asszociációkban gazdag előadás. Tizenkét
színész a fény és a színek tobzódásában
Edgar Allan Poe fantasztikus és Buster
Keaton groteszk világára utalva elevení-
tette meg az opera, a balett, a film, a tánc,
az utca banális jeleneteinek és a kisemberi
színjátékszituációk világát. A modern
médium ebben az előadásban fontos tárgy,
a hétköznapi klisék az esztétikai
persziflázs lehetőségei. Az állandó műfaj-
beli és szituációbeli átminősülés fokozott
alkalmazkodási készséget követelt a szí-
nészektől, ezt már nem a jellemváltozás
vagy a műfaj törvényeinek változásai dik-
tálták, hanem a változásokkal való játék.
Játék, amelynek nincs törvénye. Hasonló
technikát, de egészen más tónust láttunk
megfogalmazni a poznańi Teatr Nowy
együttesétől. A középkori misztériumjá-
ték, a haláltánc, a modern bábjáték, a
kabaré, az oratóriumi dráma hangjait
váltogatva fogalmaztak meg egy apoka-
liptikus világot, amely a XX. század vé-
gére tekint. A BITEF díját kiérdemelt
előadás színészei ugyancsak éles ritmus-
ban váltogatták a stílusjegyeket, és ezzel
elérték a játék és a színész „szétszere-
lését", dekomponálását. A Janez Pipan
által rendezett A szabadság foglyai Kronosz
és Gaia történetéből indul ki, s a ti-
tántörténettől a bohócvilágig jut el. Eb-ben
az „apokalipszisben" már sokkal több a
groteszk elem, a csúfolódó, játé-kos
hangvétel. A színészek ezt a politikai
antimítoszt a commedia dell'arte pa-
rafrázisaként elevenítik meg, ők sem a
hősök homogén jellemét fogalmazták

meg, hanem a szerep belső ellentmondá-
saira helyezték a hangsúlyt, a színészek a
műfajok hálójában bontják összetevőire a
szerepet. Roberto Ciulli filozofikus-
metafizikus színházfelfogása is átértel-
mezte a Szentivánéji álmot, ő is „műfaj-
torlódást" teremtett. Az előadás mai kör-
nyezetben játszódik, egy rezignált társaság
éli át Puck varázslatait. A varázslat helyett
inkább átmeneti mámorról beszél-hetünk,
és a fokozatos kijózanodás, mely sohasem
éri el a tiszta ébrenlét állapotát, csak
mélyebbre taszítja őket kiábrándult-
ságukban; erre a sorsra jut Puck is, aki
belátja, hogy varázslat helyett a kétség-
beesettek igazsága marad hátra. Ciulli
színészvezetése is erősen intellektualizált
képletet mutat, a színészek mintegy vi-
tatkoznak saját érzelmeikkel, menekül-nek
tőlük, vagy pedig kiüresedve, gépiesen, a
lassított koreográfia eszköztárából merítve
értelmezik újjá Shakespeare világát.

A BITEF hisztriói tehát visszahódították
a színpadot, de más világot fedeztek fel
benne. Így szükségképpen ők is
megváltoztak.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

FORRAY KATALIN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NÉMETH ÉVA főkönyvtáros

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SOMLYAI JÁNOS
a Munkásmozgalmi Múzeum könyvtárosa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszék adjunktusa

VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

VÉGEL LÁSZLÓ író

PÁLYI ANDRÁS

„Sérte t t ő is" ,

Hegyi Béla Latinovits-könyvéről

Úgy tűnik, hét esztendővel azután, hogy
Latinovits Zoltán tragikus elszántsággal
véget vetett életének - ami így vagy úgy
mindnyájunkra sokkírozóan hatott -, végre
eljött az ideje, hogy meg-íródjon az első
teljes Latinovits-pályakép. Lehet, hogy
sikereinek csúcsán „valósággal
elkényeztették" őt a kritikusok, mint
Karcsai Kulcsár István állít-ja e mostani
kötet lapjain, ám ugyan-ezen kritikusok
későbbi összeomlásához is asszisztáltak, s
főként máig adósak Latinovits pályájának,
művészi és emberi egyéniségének,
jelentőségének, színház- és filmtörténeti
szerepének méltatásával, feldolgozásával.
Egyetlen ki-vételként Kelecsényi
Lászlónak Latinovits filmszerepeiről
készített pontos és korrekt, bár mélyebb
elemzésekbe nem bocsátkozó dolgozatát
említhetjük, mely 198 -ben a Filmbarátok
Kis könyvtára önálló füzeteként jelent
meg. Mellette máig Molnár Gál Péter
Latinovits-tanulmánya a legalaposabb
munka - az Olvasó -nap ló című kötetben -,
de ez, a megírás időpontjából
következően, csak a pálya első felével
foglalkozik. Latinovitsról, a rendezőről
Koltai Tamás írt behatóan a Színház
faggatóban, s a MOKÉP A színész ar ca
című sorozatában megjelent egy
Latinovits-emlékfüzet (Ablonczy László
szerkesztésében), melyről elmond-ható,
hogy méltó tisztelgés volt a nagy művész
emléke előtt. De a színészi-rendezői-
emberi teljes portré, az elemző áttekintés
még várat magára.

Néhány hete a könyvesboltokba került s
nagy példányszámban szinte napok alatt el
is fogyott egy impozáns ki-állítású könyv,
mely látszólag épp ezt a hiányt van
hivatva pótolni. A könyv szerzője: Hegyi
Béla. A címe: Latinovits, alcím: Legenda,
valóság, emlékezet, a terjedelem közel
négyszáz oldal, gazdag fény-
képmelléklettel (a felvételek közt először
publikált, bűbájos gyermekkori fotók,
Latinovits saját kezű „kommentárjaival",
amiket már felnőttként jegyzett be a
családi fényképalbumba); egyszóval a
gyanútlan érdeklődő, belelapozva a kö-
tetbe, azt hiheti, ez az, amire évek óta vár.
A szerző meg is erősíti ebben, ami-


