
nőről", „egy jámbor, kedves asszonyról"
beszél. Újabb gúnyos megjegyzés: „No és
ki azaz asszony?", mire Don José inge-
rülten válaszolja: „Carmen! Lelkemre
mondom, ne gúnyolódj!", ám Tas Ildikó
alig-alig érzékelteti a gúnyt, mert színészi
eszköztárából hiányzik még az ilyen érzés
ábrázolása.

A hódító bikaviadort Bede Fazekas
Csaba alakítja. Kiérlelt, kemény alakítás a

Carmen Escamillója, amely a szerep
rárakódott sémáitól is igyekszik megsza-
badítani ezt a sikereivel és büszke egyé-
niségével hódító, ünnepelt sztárt. Bede
Fazekas rendkívül szépen énekel is, híres
belépője az előadás egyik legemlékezete-
sebb motívuma.

Don Joséként Györgyi József eleinte
kissé elfogódottan kezdett. Tudom ugyan,
hogy szerepe szerint az első két felvonás
után csak a másik két képben vált át lírai-
ból hősivé tenorja, hangja az első fel-
vonásban így is vékonynak és törékeny-
nek tűnt, és csupán a Virágáriától válto-
zott meg, a szerep előnyére. Játéka azon-
ban e mindig gazdagabb színezetű hang-
jától is elmaradt, és jobbára csak a záró-
képben sikerült érzékeltetnie azt a meg-
csalatottságot, amire már korábban is rá
kellett döbbennie. Itt viszont a szépen
megkomponált befejezésben méltóvá vált
az előadás legjobb részleteihez. Bellai
Eszter nagyon szép, ígéretes hangon éne-
kelte el Micaela hatásos, igényes szóla-
mát, és különösen a csempészek búvóhe-
lyén előadott áriája volt hatásos. Alakítá-
sában föllelhető a megfelelő mozgás-
készség, amellyel ebbe a többieknél
haloványabban megrajzolt alakba igazi
életet lehelt.

A négy csempészt Seres Ildikó, Schultz
Katalin, Pintér Ferenc és Krasznai Tamás
énekelték, színészileg ugyan kielégítően,
hangilag azonban gyakorta sok
kívánnivalót hagyva maguk után. Kitű-
nően ábrázolta Zuniga hadnagynak a győri
előadásban kiemelt szerepét Schwimmer
János; Morales tizedest Zsuzsa Mihály
énekelte.

PÁLYI ANDRÁS

Monteverdi Birkózókör

Széljegyzetek két előadáshoz

Így kellene kezdenem: Végre történt
valami! Végre akadt valaki a színházcsi-
nálók között, aki áttörte azt a többszörös
falat, amely mifelénk, úgy látszik, a legte-
hetségesebbeket is fojtogatón körülöleli, s
megakadályozza abban, hogy valóban
lényegeset, radikálisat lépjenek. Hogy
lépéseikkel ahhoz közelítsenek, ami a
színháznak hivatása szerinti lényege: a
színészi-emberi expresszió minél telje-
sebb felszabadítása felé. A legszíveseb-
ben tehát ünnepélyesen üdvözölném a
Monteverdi Birkózókört, amely Jeles
András irányításával arra vállalkozott,
hogy szembenézzen a nagy hiánnyal, ami
nemcsak színházi valóságunkat - azaz az
elkészülő egyes produkciókat -, hanem
egész színházi gondolkodásmódunkat
jellemzi. A nagy hiánnyal, amitől a
színház nem tud igazán „érdekes" lenni,
nem tud a figyelem fókuszába kerülni -
egyszerűen, mert nem tud igazán
lényeges dolgokról beszélni. Holott
méltánylandó kezdeményezés, igyekezet,
sőt szakmai eredmény van szép számmal.
Csak épp a legmasszívabb, leg-
nehezebben lebontható fal épp a szak-
maiság és az élet között húzódik. Közön-
ségesen szólva: hogy egész egyszerűen
oda kelljen figyelni arra, ami a színház-
ban történik.

De megkéstem az ünnepélyes köszön-
tővel. A Monteverdi Birkózókört már
nem kell felfedezni. Nem kell bemutatni.
Nem kell a létjogosultságát igazolni.
Ráadásul ahhoz, amit csinálnak, sehogy
sem illenek az ünnepélyes szavak. Na-
gyon egyszerű és nagyon nehéz, amit
kitűztek maguk elé. A lépés, amit meg-
tettek, bármilyen lényegi is, valóban csak
első lépés. Amit a leginkább megérde-
melnek, az a figyelem. S remélem, nem
tévedek, amikor azt mondom, egyre in-
kább tapasztalható ez az irántuk meg-
nyilvánuló, érdeklődő figyelem.

Mégis van valami igaza Báron György-
nek, aki az együttes 1985-ös bemutatójá-
val, a Dobozy Imre Szélviharja alapján
készült Drámai eseményekkel kapcsolat-
ban - a videováltozatot recenzálva a
Filmvilág 1986/6. számában - szemére
veti a színikritikusoknak, hogy miközben
az előadás „az utóbbi évek legizgalma-

sabb magyar színházi eseménye volt", a
kritika gyakorlatilag „finnyásan elnézett
mellette". Könnyű lenne azzal védeni a
mundér becsületét, hogy Jelesék - úgy
látszik, elvből - semmiféle reklámot nem
csinálnak maguknak, s így a legtöbben (e
sorok írója is) csak akkor értesültek a
Drámai események előadásáról, amikor az
már „lefutott". De ez csak az érem egyik
oldala. Mert az 1986-os A mosoly
birodalma már sokkal „láthatóbb" volt,
több helyre meghívták, néhány hónapos
szünet után felújították, részben átdol-
gozták, s természetszerűleg a „szájpropa-
ganda" is jobban működött, mint koráb-
ban, ám Báron hasonlatával élve, egy
kicsit még mindig olyan ez a színház szá-
munkra, „akár egy kábakő", ott fekszik
előttünk az úton „a maga dísztelen szép-
ségében, nehezen megragadható »más-
ságában«", és többnyire csak csodáljuk,
elemzésére, méltatására vállalkozni sok-
kal nehezebb.

Holott megérdemelné.
Mindkét előadás megérdemelné az

analitikus leírást. Annak ellenére, hogy a
Szélvihar után elkészült A mosoly biro-
dalma videováltozata is a Balázs Béla
Stúdióban, de a video sokszor épp a sajá-
tosan színházi effektusokat tünteti el vagy
alakítja át. Es mi tagadás, a színi-kritika
nincs felkészülve ezek pontos re-
gisztrálására. Az utóbbi másfél évtized
színházi „új hulláma", amelyet általában
Kaposvár és a Katona József Színház elő-
adásaival szokás fémjelezni, bizonyos
mértékben fogékonyabbá tette a kritikát
az autonóm színházi értékrend iránt, de
ma is az a bevált elemző eljárás, hogy a
kritikus egyrészt a darabról, másrészt
annak színpadi interpretálásáról beszél;
mint ahogy az „új hullám" is lényegileg
attól új, hogy a műsorra tűzött darabok
színpadi (át)értelmezésében új, a hagyo-
mányokhoz képest merészebb eljárásokat
honosít meg. Jellemző, hogy Báron
György is, miközben bevezetőül az itt
leírtakhoz nagyjából hasonló képet fest a
magyar színházi állapotokról, cikke érdemi
részében azt ecseteli, hogyan értelmezte
át Jeles a Dobozy-drabot. Azaz neki
magának se nagyon sikerül megmonda-
nia, miben rejlik e titokzatos „kábakő"
nehezen megragadható „mássága".

Nincs értelme a további misztifikálás-
nak. Jeles színházi útkeresése végül is
igen egyszerű, alapvető kérdésekre világít
rá. Ha van titokzatossága, akkor az nem
több, mint amennyit minden művészi
evidencia tartalmaz. Radikálisabban
kérdez, elemibb összefüggéseket tár fel,
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gesztusok nyelvén, mozgáskompozíció-
jával fejezi ki magát. Ez utóbbit általában
a Grotowski-módszer jegyében hirdetik,
miközben Grotowski a maga leginkább
színházi és leginkább „technikai" korsza-
kában is a színész felszabadítására he-
lyezte a hangsúlyt. Jeles előadásai nem
sorolhatók a színpadi akrobatizmus újsü-
tetű divatjához, mert éppenséggel nincs
bennük sok mozgás. Láthatóan tisztában
van azzal a körülménnyel, hogy a szín-
padi akciónak (mozgásnak, gesztusnak
stb.) akkor van értéke, ha a színészt fel-
szabadítja, „megnyitja". Lényegileg ez
maga a színészi „önmegmutatás", s itt a
hitelesség forrása; ami nem a színész

A

int amit megszoktunk. Az alábbiakban
ehát nem „megfejteni" kívánom a Mon-
everdi Birkózókör sikerét, csak néhány
zéljegyzetet fűzni munkájukhoz. El-
smerve, hogy ennél mélyrehatóbb analí-
ist és más összefüggésekre tekintő
éltatást is megérdemelnének.

elenlét: teljes expresszió

gy költőnél, akit rabul ejtett a színház,
zt olvasom: „A tegnapi horizontális,
apályos színházban mindent megtalál-
ál, mint a homokra épült házban, csak
incéje nem volt. A szemfényvesztésig
asonlított, kivéve, hogy nem történt
eg. A nézők viszont egyre inkább

lvesztek az összehasonlítgatás lázában.
hogy a darab, ők se voltak többé jelen.
ert hol is játszódott a színmű? Itt és
ost a színpadon, vagy ott és akkor,

mire a darab hasonlítani és amiről más-
észt szólni kívánt? Szemével mindenki a
zínészeket figyelte, miközben figyelme
lőre-hátra forgolódott. Az igazi baj
zonban akkor következett be - s talán
gyszerre, talán jóval előbb, mint a
zín-házban -, amikor a »hétköznapi
alóság« kezdte sorra elveszíteni
llítmányait, jelenlétét, és - legalábbis
él lábbal - átköltözött először a
emmibe, majd egy-féle definiálhatatlan
inthába. Ettől kezdve színház és

valóság« egyként horizontális
apállyá, homokra épült házzá változott,
z állítmány pincéje, vertikálisa, itt és
ostja nélkül." Es: „Ma elég egy
öhintés a nézőtéren, hogy a színpad
egsemmisüljön. Egy köhintés

zerszeresen érvényesebb, mint a legta-
álóbb mondatok és gesztusok a rivalda-
ényben." Ez áll Pilinszky Sheryl-dialó-
usaiban. Más helyütt meg egyenesen ar-
ól beszél, hogy a zsinórpadlásról aláhulló
ihe megsemmisíti a színpadi illúziót.

Ez a jelenlétvesztés, aminek Pilinszky
különösen éles és szuggesztív diagnózi-
sát adta, ma mindenkit foglalkoztat, aki-
nek a színpadi hitelesség szívügye. Van-
nak, akik arról beszélnek, hogy a színház
elvesztette társadalmi bázisát, vannak,
akik a „verbális" vagy „irodalmi" színi-
kultúra alkonyát jósolják, és vannak, akik
szerint a sokoldalúan képzett színésze-
ken múlik a színház jövője. E szempon-
tok tetszés szerint tovább szaporíthatók,
s ha most mégis e hármat említem, azért
teszem, mert a Jeles-féle vállalkozás
látszólag ezek bármelyikével
kapcsolatba hozható. De csak látszólag.
Tudniillik akármennyire politikusak is
ezek az elő-adások (Dobozy Szélviharja
1956. október 23-án játszódik, A mosoly
birodalma Mrozek Rendőrségének első
felvonásából készült), Jeles nem
politikai „szóki-mondással",
„merészséggel" stb. akar magának
közönségbázist toborozni; akár-mennyire
is igaz, hogy összetöri a szöveget,
kifordítja magából, eredeti össze-
függéséből, esetleges (ál)irodalmiságá-
ból vagy „csak" ironizálja, idézőjelbe
teszi, a szöveg mégis mindig nagyon fon-
tos függőség és összefüggés marad szá-
mára (ha szabad ezt a kifejezést használ-
nom, a textus elsősorban mint kontextus
él ezekben az előadásokban), végül pedig
a Monteverdi Birkózókör esetében szó
sincs „gesztusszínházról", mozgásszín-
házról, akrobatikáról.

Tudjuk, hogy a Sztanyiszlavszkij-féle
átélést a gyakorlatban sokan arra redu-
kálták, hogy a színész „belegondolt" az
eljátszandó színpadi figura sorsába, és
elérzékenyült rajta. Hogy ebből mi szüle-
tett? Színpadi állókép, szenvelgő, öntet-
szelő aktorokkal. Es egy ellenlegenda,
amely szerint az a színész a korszerű, aki
sokat mozog, akrobatikusan ügyes, aki a

önkifejezése, az rögtön kétes ornamen-
tika lesz, nem hihető. Ahányszor a szí-
nész valóban feltár magából valamit, az
mindig hallatlanul izgalmas, megismé-
telhetetlen és egyszeri. A cél így nem is
lehet más, mint a minél teljesebb szí-
nészi expresszió.

De nincs emberi expresszió légüres
térben. A színészi kifejezés csak aktivi-
tásból születhet. Az aktivitás nem feltét-
lenül mozgás, sőt. Az aktivitás: kapcsolat
másokkal és jelenlét a kapcsolatban. A
jelenlét titka, hogy a színész önmagát
adja. A színház olyan (speciális) tér,
amelyben a színész annak mutatja ma-
gát, ami. Ha a színház csak „társadalmi
találkahely" (Artaud pejoratív kifejezése),
akkor nem kínálja fel a színésznek ezt a
lehetőséget. De akkor sem, ha a divat-
bemutató logikája szerint funkcionál,
amint azt gyakran teszi; hisz a maneken
nem önmagát mutatja, hanem a ruhát és
viselkedési stílusát. Ha a színház át
akarja törni a társadalmi érdektelenség
falát, nem elégedhet meg azzal, hogy a
színészek sokrétűen képzett, művelt stb.
manekenek legyenek. Ha a színészt in-
terpretálásra kárhoztatjuk, óhatatlanul
kikapcsoljuk abból az áramkörből, ami
igazán érdekessé teszi: önmaga létéből.
A minél teljesebb expresszió minden-
nemű másodlagosság elvetését jelenti. A
Jeles-féle előadásban világosan felismer-
hető a törekvés az interpretáló színészet
kiküszöbölésére. Ez a Monteverdi Birkó-
zókör válasza a Pilinszky-féle diagnó-
zisra: a megnyilvánuló, önmagát adó
ember mindig jelen van és hiteles. Min-
dig érdekesebb, mint ha egy másik máso-
lata lenne; ő az eredeti.

Szöveg: szövegkritika

Minden szöveg hamis. Ez így kijelentve
sokak számára bizonyára fülsértően hang-
zik, de szervesen következik az eddig

mosoly birodalma - a Monteverdi Birkózókör előadása



elmondottakból. A szöveg, ha már egy-
szer leírták, vagyis előre megfogalmazva
áll, még mielőtt a hozzá kapcsolódó exp-
resszió megszületett volna, mindenképp
valamiféle „idegen test" a színészi önki-
fejezés számára. Kézenfekvőnek tűnne
tehát teljesen lemondani a szövegről vagy
legfeljebb ad hoc improvizált szövegekhez
folyamodni. Csakhogy Jeles számára
alapvető fontosságú a színdarab, a drámai
szöveg, amelyre úgymond teljesen
esetlegesen esett a választása. Ez így
paradoxon, de ha megfigyeljük, mi törté-
nik az előadás során a szöveggel, világos
lesz számunkra, hogy Jeles színházi
ambícióinak (egyik) forrásánál vagyunk.

Mire kell a szöveg, ha úgyis hamis?
Alighanem épp hamissága miatt. Épp
azért, mert a szavak devalválódásának
korát éljük. Ez persze közhely, ám a köz-
helyben (megmerevedett) igazság rejlik.
Jeles láthatóan hisz a verbális kommuni-
káció lehetőségében, különben sok más
avantgardistához hasonlóan egy legyin-
téssel elintézné a „halott" irodalmat. De
hát nincs színház közösségi mítoszok
nélkül, s nincs mítosz nyelv nélkül. A
szavak devalválódása természetesen a
mítoszok devalválódását is jelenti (vagy
fordítva), s manapság - ezt minden szín-
házcsináló a bőrén érzi - csak széttöre-
dezett, hitelüket vesztett mítoszaink,
mítosztörmelékeink vannak, avagy újsü-
tetű, esetleges, tiszavirág-életű napi mí-
toszaink, amelyek egyik percről a másik-
ra szintén devalválódhatnak. Nincs más
hátra, a színpadi szövegnek ezt a töredé-
kességet kell tartalmaznia. De maga a
töredékesség még nem dráma, legfeljebb
látlelet. Az ilyesféle mikroszínház, ami-
lyen a Jelesé is (hadd ne nevezzem
„kísérletinek"), nem annyira a valóság
tükreként, inkább laboratóriumaként
méltatható. Ha a színházi munka min-
denekelőtt elmélyülést és koncentrációt
jelent, abban az értelemben, ahogy ezt
hagyományosan a keleti színjátszásban
művelték, s ahogy egy laboratóriumban
művelni kell, akkora színházban minden
felfokozottan, tehát jelképes értékkel
történik meg. A Monteverdi Birkózókör
előadásaiban az elsődleges konfliktus a
hamis nyelv, a benne rejlő töredezett
mítosz és a színészi kifejezés között jön
létre. A szavak devalválódásának köz-
helye ettől élő és fájdalmas igazsággá
válik.

Mind a két előadásról beszélek, bár a
korábbit, a Dobozy-mű parafrázisaként
született Drámai eseményeket csak video-
változatban ismerem; A mosoly biro-
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dalmát viszont több alkalommal is lát-
tam, eredeti és átdolgozott formájában.
(Nem kívánok kitérni azonban az átdol-
gozás részleteire, ami egy leíró termé-
szetű elemzés körébe tartozna, s ami így
e dolgozat kereteit meghaladná.) Egyéb-
ként az, ahogy Jeles a Dobozy-féle „polit-
gics" (Báron György találó minősítése)
szövegével dolgozik, nagyon jól nyomon
követhető a videováltozat alapján is.
Különös előjátékkal indul az előadás: a
szedett-vedett módon öltözött szereplők,
akiknek ruházata semmiképp sem akarja
az adott kort illusztrálni, de nemis
tagadja azt, kínosan aprólékos és elmé-
lyült artikulációs gyakorlatokat végez-
nek, mintha az egyes magán- és mással-
hangzókat akarnák meglelni maguknak:
keresik a nyelvet. Csak később értjük
meg, hogy ez a dadogás-hebegés épp az
alkotói nézőpontot tájolja be. Jelest nem
az érdekli, mi lesz a Vörös Hajnal terme-
lőszövetkezet sorsa 1956 októberében,
hanem a nyelv elszakadása az élettől,
amit a Dobozy-mű elsőrangúan prezen-
tál. Olyannyira, hogy az eredetiben a
„drámai" fordulatok szinte kizárólag a
frázisok és szóvirágok szintjén vannak
motiválva. Jeles viszont a frázis harcát a
frázissal nem érzékeli; őt sokkal jobban
érdekli a szöveg és a színész, a használt
nyelvi sablonok és az ember „elidegene-
dése": itt mindennek, ami a színészből
felszínre kívánkozik, meg kell küzdeni a
nyelvi hamissággal, álruhával, ami vala-
mi igazit rejt. Az igazság ott rejlik a
Dobozy-figurák frázisainak színfalhaso-
gató közhelyeiben, de ismét paradox
módon épp azért, mert ezt a nyelviséget
mintegy felemészti és átlényegíti a szí-
nészi expresszió. Jeles „elidegeníti" az
amúgy is ember- és valóságidegen szöve-
get, s e kettős elidegenítés a már-már

romantikusan tiszta, azaz egynemű em-
beri megnyilvánulásoknak és a politikai
zsargonban elkopott nyelvi közhelyek-
nek visszaadja eredeti kommunikációs
értékét.

Hasonló folyamat zajlik le A mosoly
birodalmában, noha itt az egésznek van
bizonyos, még Mrozektől eredő irodalmi
foglalata. Vagyis Mroek a Rendőrség-
ben, amelynek első felvonása alapján
készült az előadás, parodisztikus célzat-
tal irodalmilag megteremti azt a valóság-
idegen nyelvi zűrzavart és hamisságot,
amit Dobozy még „naivul" a sajátjaként
használt. De a Mrozek-szöveg meg van
húzva és dúsítva van nyers és morbid
nyelvi fordulatokkal, rigmusokkal, egyéb
betétekkel, ami végül is már-már ugyan-
csak dokumentatív jellegűvé teszi. S
abban a pillanatban, ahogy elhisszük,
hogy a Rendőrfőnök és a Fogoly között
valóban ez a dialógus folyik, már ugyan-
ott vagyunk, mint a Dobozy-mű eseté-
ben: kordokumentumnak fogadjuk el a
forgatókönyv irodalmi fikcióját. A nyelvi
sablonok ugyanúgy széttörnek itt is, mint
a Drámai eseményekben: sajátos „népies"
és „zsarus" dadogás, primitív hangi de-
formálódás jellemzi mindkét figurát. S
ahogy a Drámai eseményekben a szerzői
instrukciókat kántálják, ami a széthullt
nyelvi világ másik, a töredezettséget
átértelmező szólamát adja; ugyanúgy A
mosoly birodalmában mind a Rendőr-
főnöknek, mind a Fogolynak megvan a
maga tiszta hangzású „alteregója" egy-
egy női szólista személyében, akik mind-
annyiszor tisztán „kiéneklik" a deformált
szöveget. Azaz a szöveg mindig mint
szövegkritika van jelen az előadásban,
mintha azt akarnák állítani ezzel, hogy
tiszta, önmagával azonos szöveg nem
létezik, csupán megtisztított, önmagával

elenet a Jeles András rendezte előadásból



azonossá tett szöveg: amikor az emberi
kifejezés visszatalál a hitelüket vesztett
szavakhoz.

A rokokó: politikai színház

Mondhatnók tehát, hogy a Jeles-féle
színház különös, újfajta vonzalmat érez a
hamisság iránt.

A hamisság a színháznak mindig is
éltető eleme volt. A játékösztön arra haj-
totta az embert, hogy a valóságot meg-
másítsa, s ezzel a színpadra vitt, megmá-
sított valósággal jellemezze azt, amit
megmásított. A modern színház egyre
jobban szenved a hamisságtól, ami mind-
inkább átok rajta, s mind kevésbé játék. A
baj forrása, ahogy Pilinszky mondta volt,
a „hétköznapi valóságban" keresendő,
amely „sorra elveszítette állítmányait";
azaz elsődlegesen nem a játék, hanem az
élet hamisságáról van szó. Tudniillik úgy
illenék, hogy az „élet-szerepek"
természetes maszkjaink legye-nek,
felismerhetők, áttetszők. Ehelyett
mindenfelől a szavak és a magatartások
csűrés-csavarása tekint ránk, ami „mögé"
egyre nehezebb belátni. Ha a színház - a
„hagyományos" recept szerint - e hamis
világ elé tartja a maga hamis tükrét, úgy
könnyen megesik, hogy a játék nem tud
semmi lényegeset (semmi igazat)
mondani a világról. A „hagyományos"
színházat az a veszély fenyegeti, hogy a
hamisság közönséges öntetszelgése lesz
belőle. A színészi játék megújítói ilyen
értelemben emlegetik a szerepjátszás eleve
hamis voltát, s a modern színészi iskolák
azon fáradoznak, hogy elhagyják a
színészet eszköztárából a már nem hiteles
effektusokat. Mint fentebb láttuk, a
szavak devalválódása a legkézenfekvőbb,
így az „irodalmi" színház lesz az első
számú bűn-bak, meghirdetik vele
szemben a gesztusszínházat, a
mozgásszínházat, a látványszínházat stb.
De ha egyszer az élet-szerepek hamisak,
amit divatos kifejezéssel manipulációnak
szokás nevezni (manipulál a hatalom, a
pénz, a tömeg-kommunikáció stb.), akkor
a devalválódás biztosan nem torpan meg
az irodalmi színház határainál. A gesztus
és a látvány ugyanúgy manipulálható,
mint a szó. A színház nem tud annyira
kiszorulni önmagából és a közéletből,
hogy valamiképp érintetlenül hagyja
korunk át- és átmanipulált nyilvánossága.
Pontosan azért nem, mert színházat nem
lehet remeteként, nyilvánosság nélkül, a
korból kivonulva vagy a mából
visszalépve teremteni.

Ahogy tehát a hamis szöveg épp hamis-
sága folytán forrásul szolgál a szövegkriti-
kához, ami lényegileg a hitelét vesztett szó
és a hiteles színészi-emberi expresszió
konfrontációját jelenti, ugyanúgy forrás
lehet a gesztus és a látvány devalválódása,
ha az, ami a színészben személyes és
autentikus, szembesül azzal, ami a színész
felvett (azaz eljátszott) modora, geszti-
kulációja, ruhaviselete, külsődleges lát-
ványeffektusa. Ennek a felismerésnek
következetes alkalmazása elsősorban A
mosoly birodalmában figyelhető meg.
Elég nyilvánvalóan ezért helyezi Jeles az
eredetileg kortársi hangütésű társadalmi
szatírát rokokó miliőbe. Egyébként sincs
itt szó társadalmi szatíráról. Mrozek
darabja arról szól, hogy mit kezd magával
a rendőrség, ha társadalmilag feleslegessé
válik, s ennek expozíciója az első
felvonás, amelyben az utolsó fogoly is,
aki tíz évvel korábban bombát dobott a
tábornokra, hűségnyilatkozatot tesz a
kormány mellett. Jelest nem érdekli
Mrozek szatirikus parabolája, őt az aktus
megtétele érdekli, a „megtérés", ami
leginkább a katolicizmus „bűnbánati
szentségéhez", a gyónáshoz hasonlít. De
csak hasonlít, mert az egész szertartás,
aminek tanúi vagyunk, teljesen profán,
olyannyira, hogy a mozgalmi „önkritiká-
hoz" is hasonlíthatnánk, de akkor megint
hangsúlyoznunk kell, hogy ahhoz is csak
hasonlít. Vagyis egyszerre álvallásos és
álprofán, tehát mindkettőnek hamis. Jeles
épp ezt a kettős hamisságot érzi meg a
rokokóban, s minden jel szerint ezért
fordul ehhez a stílusvilághoz.

A rokokó ugyanis „az utolsó olyan stí-
lus, amelyben a szép és a művészi egyet
jelent" (Hauser Arnold), az a stílus,
amely még a valóság és a művészet régi
harmóniájának illúzióját kelti, de egyér-
telműen csak az illúzióját, mert a rokokó-
ban már visszavonhatatlanul megtörtént
„a művészi realitás valóságfosztása"
(Hans Seldmayr), azaz a stílus helyett
jobb a „metastílus" kifejezést (Hermann
Bauer) használnunk. „Metastílus" avagy
kettős hamisság, ami egyrészt tartalmaz
bizonyos nosztalgiát a „régi jó idők" után,
vagy ahogy Jeles fogalmaz, „kul-
túrkritikai fájdalmat" az elvesztésük
fölött, másrészt meg is vetheti, le is
nézheti ezt a nosztalgiát vagy fájdalmat,
amit egyébként „önkényesen" művel, de
„valóságfosztott" művészi realitás lévén,
megengedheti ezt magának. Innen első
lépés a művészi formalizmus (ünnepé-
lyesség, ritualitás) teljes öncélúsága, majd
a második, hogy „ancilla reipublicae"

lesz belőle, a hatalmi struktúrák puszta
díszítőeleme. Gondoljunk csak az úgy-
nevezett Sztálin-barokk közismert ter-
mékeire, hisz ez is a rokokó kései hajtása,
meglehet „vadhajtása", de esetünkben
épp a folyamatosságot mutatja, azt, hogy
a „metastílus", amiről szó van, máig él,
legfeljebb nem olyan tiszta formában,
nem olyan modellszerűen, mint A mosoly
birodalma előadásában. A rokokó
stílusvilága mint politikai effektus így
végső soron leegyszerűsítés, akárcsak a
Dobozy-féle „politgiccs" vagy a puszta
sztereotípiákra lefokozott Mrozek-szöveg
kézenfekvő hamissága; alkalmazását
elsősorban teátrális-dramaturgiai okok
indokolják, nevezetesen, högy jól meg-
húzható, egyszerű kereteket teremt a szí-
nészi expressziónak. A színész a devalvá-
lódott társadalmi modellel kerül szembe,
s ezzel ugyanúgy meg kell vívnia a maga
ütközetét, mint a szöveg hamisságával.
Ráadásul e „történelmi" látványosságban
drámai ambivalencia rejlik: anakro-
nizmusából eredően nevetséges, de a
hiteles színészi jelenlétnek köszönhetően
tragikus.

Az a körülmény, hogy komikum és tra-
gikum igazi drámai dialógust folytat és
egymásba játszik A mosoly birodalma
előadásában, már azt is jelzi, hogy a
„szakmai" kísérletből valóban egyfajta
társadalmi diagnózis született: politikai
színház. Anélkül, hogy a Monteverdi
Birkózókör eredetileg ilyen színház akart
volna lenni. Sőt, előfordulhat, hogy
később le is kanyarodnak erről az útról, s
ezoterikusabb produkciókkal állnak elő.
Tény viszont, hogy jelenleg bizonyos
publicisztikus közéletiség is glóriát von a
fejük köré. Hogy nem az olcsó „beolva-
sós", politikai áltabukat döngető kabaré
popularitásáról van szó, az az eddig
elmondottakból is kiderülhet; de kiderül
az előadásból is, amely még burleszk ha-
tású pillanataiban is komolyságot paran-
csol.

Zenei modell: autonóm színházi rend

Úgy látszik, Jeles számára a zene hiteles-
ségéhez nem fér kétség.

Feltehető a kérdés: mitől hiteles a zene,
ha a szöveg, a gesztus, a látvány stb.
eredendően hamis? Nem hamis-e ugyan-
így egy közönséges sláger? Ha a szöveg
vagy a gesztus igazságába vetett hit a
színházon kívül, a társadalomban rendült
meg, akkor a színház csak az a hely, ahol
ez a hamisság lelepleződik, tudatosul, jó
esetben eszközzé válik. Egy ki-



emelt tér, ahol a hamisság sajátos funk-
cióra tesz szert, vagy ha nem, akkor a
színház egyszerűen semmitmondóvá
válik. Kultúrtörténetileg ugyanúgy leve-
zethető a zene devalválódása, mint a szóé
vagy a viselkedésé; színházi funkciója,
úgy látszik, mégis más. Jeles szerint a
zene „az emberi organizmusról beszél.
Egy olyan nyelven, ami közel van, ami
magának az organizmusnak a nyelve". A
hamis szöveg és a hamis gesztus elidege-
nedik az embertől, a hamis zene nem. A
hamis zene is „közel van": lehetőség az
expresszióra. A zene a személyhez tarto-
zik, jobban, mint a gondolat. A saját
eszméinkről „leszakadunk", elidegened-
hetünk, a saját zenénktől nem.

Éppen ezért a modern művészetben
újra és újra felmerül a „zenei modell"
ideája. Kandinszkij, akit az absztrakt fes-
tészet atyjának szokás tekinteni (bár mel-
lesleg ő inkább „konkrét festészetről"
beszélt), gyakran idézte Henri Rovel
mondását, mely szerint „a festészet és a
zene harmóniatörvényei azonosak". Ha
pedig ez igaz, akkor „a tárgy nem használ
a képeimnek", mondta Kandinszkij, azaz
a festőnek is a zenei expresszió útját kell
választania. A zene közvetlenül a mű-
vész „belső valóságát" fejezi ki, minden-
fajta tárgyi ábrázolás közvetítése nélkül.
S ha a „zenei modell" a festészetben
érvényesíthető, akkor magától értetődően
átvihetjük a többi művészeti ágra is. Már
maga Kandinszkij kísérletet tett színházi
meghonosítására A sárga hang című
színpadi művével és A színpadi
kompozícióról szóló, e műhöz bevezetőül
szánt tanulmányával. De tegyük mind-járt
hozzá, hogy Jeles András színházi
eszméje nem ezen a nyomon halad, s
nemcsak azért nem, mert a szubjektív
látomásosság és a zeneiség e szuggesztív
összekapcsolása elsősorban az új zene-
dráma lehetőségét kereső zeneszerzők
fantáziáját gyújtotta fel, élükön Schön-
berggel, hanem mert Jeles nem akar
„látomásos" színházat. A kifejezésben
benne rejlik a magyarázat, hogy miért
nem: mert a „látomás" csak egy alkotó
(lehet az maga a rendező) „belső valósá-
gát" eleveníti meg, s minden egyéb részt-
vevő - így a színész is - e megjelenítés-
ben ugyanúgy segéderő, azaz interpretáló,
„másodlagos" művész, minta "hagyo-
mányos" színházban. Holott a Monteverdi
Birkózókör esetében éppen valami másról
van szó, a színészi expresszió teljességéről,
azaz elsőrendűségéről: ez az, ami min-
denekelőtt felhívja magára a figyelmet
tevékenységükben.

A „zenei modellnek" mégis van itt
bizonyos szerepe, csak rendhagyó for-
mában. Vagy inkább úgy mondanám:
speciálisan színházi formában. Nyilván-
való, hogy ha a színház azt jelenti, hogy a
színész teljes személyisége aktivizálódik,
akkor az nem történhet másképp, mint a
„zenei modell" szerint. Mit értsünk ezen?
Abban, amit hagyományosan
színészetnek nevezünk, a fegyelemnek
van döntő szerepe, a spontaneitás ezt leg-
feljebb színezheti. A bevett színházi
elvárás szerint a színésznek bizonyos
képességekkel, szakismerettel kell ren-
delkeznie, s ezzel a tudásával meg kell
oldania a rábízott feladatokat. A szemé-
lyiség egyéb dimenzióinak eközben jó-
szerivel „aludniok" kell, vagy annyiban
juthatnak szóhoz, amennyiben „egyéni
színt" kevernek a szakmailag fegyelme-
zett megoldásba. A teljes expresszióban
inkább ennek fordítottja történik: döntő a
spontaneitás, s ennek mintegy a formáját
adja meg a fegyelem. Kissé merész
hasonlattal élve, ha a zene dallam és rit-
mus egyszerre, akkora dallam megnyitja
és kifejezésre juttatja a „belső valóságot",
a ritmus viszont „kordában tartja". A dal-
lam a spontaneitás, a ritmus a fegyelem; a
dallama színészi impulzusok áradása, a
ritmus rendezői struktúra. Csakhogy dal-
lam és ritmus egy és egymástól elválaszt-
hatatlan: a kettő egyszerre születik.

Már a Drámai eseményekben lényeges
szerep jutott a zenének (Bach, Mozart),
de itt még inkább arról volt szó, hogy
bizonyos kontrasztok és feszültségek a
legegyszerűbben a zenével ragadhatók
meg. A mosoly birodalma már egészében
bizonyos „zenei modell" szerint műkö-
dik. Felszínes benyomás alapján úgy is
vélhetnénk, hogy Melis László ragyogó
zeneszerzői humora és parodisztikus
vénája egy barokk miseparódiával vagy
operaparódiával ajándékozott meg. De
parodisztikus zenedrámaként („zenesza-
tíraként") A mosoly birodalma legalábbis
tökéletlen mű. Elég nyilvánvalóan nem
ez akar lenni. Sőt, nem is zenei alkotás
akar lenni, sokkal inkább „az organizmus
nyelve". Mint színészi expresszió egy-
aránt és egymás mellett is autentikus le-
het a kórusban énekelt Kyrie eleison, a
szóló sláger („Jaj, de jó a habos süte-
mény") és a Rendőrfőnök dadogó recita-
tivója („Mi kommunisták, különös vágá-
sú emberek vagyunk..."), hogy az elő-
adás egyik drámai és zenei csúcspontjára
utaljak, amit Jeles „apokalipszisnek" ne-
vez, de ha ez apokalipszis, akkor már struk-
túra, s épp a ritmus által az. Kettős
ritmusról van szó, mint minden kánon
esetében. azaz az egyes „szólamok"
ritmusáról és az együtt hangzás ritmusáról.
De mind a két ritmus „írja magát" a
dallammal együtt, vagyis autonóm
módon születik meg a
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négyszemközt

színészi expresszióból. Efölött a rendező
bizonyos kontrollt gyakorol, de semmi-
féle „önkényre" nincs lehetősége. A
„saját igazsága" is csak akkor igaz, ha a
színészi impulzusok által fogalmazódik
meg. Ebből eredhetnek konfliktusok,
eredhet egyfajta rendezői „elégedetlen-
ség", aminek nyomai felfedezhetők A
mosoly birodalma előadásában, a pro-
dukcióban mégis az a lenyűgöző, hogy a
rendező a módszer lényegét illetően nem
alkuszik meg. Hisz abban, hogy a
színészi önkifejezés a maga „zenei mo-
dellje" szerint - bizonyos rendezői kont-
rollal - képes autonóm színházi renddé
szervezni magát. Ebben az értelemben az
egész előadásnak is megvan a saját,
mondjuk így, másodlagos zenei modell-
je, amit azért nevezek másodlagosnak,
mert az igazán érdekes mégiscsak a
közvetlen emberi impulzus, a színészi
önmegmutatás.

A Monteverdi Birkózókör tehát fel-
fedez magának egy utat, a színházi krea-
tivitás új ösvényét, ami elsősorban azért
új, mert a magyar színjátszásban eddig
nem akadt olyan alkotó, aki elszánta
volna magát, hogy rálépjen. Legfeljebb
némelyek kacérkodtak vele. Jeles most
elég radikális és következetes akarással
elindult rajta. Ezúttal valóban nem pusz-
ta udvariassági fordulat, ha azt mondom:
várjuk a folytatását.

A következő számaink tartalmából:

Nánay István:
Rendezőgondok

Bérczes László: Beszélgetések
a Főiskoláról

Csáki Judit:
A divatos realizmus

P. Müller Péter:
Az öncsalás bűne és joga

Róna Katalin:
Hárman Az ügynök halálában

„Az új szomorúság
korszaka"

Jeles Andrással
Forgách András beszélget

F. A.: Írd le az első színházi rendezésedet.
Milyen volt?

J. A.: Úgy emlékszem, egy lengyel
darab volt. Egy április negyedikei darab.
„A szabadság első napja". Azt hiszem, ez
volt a címe. Attól tartok, valahogy azért
kerültem akkor Kaposvárra, mert nem
volt, aki ezt megrendezze. A díszletre
emlékszem... A színpad hátsó része
végig üveg volt. Egy régi üzlethelyiséget
ábrázolt. Valami szabóműhelyből láttunk
így kifelé. A darab elejére is emlék-szem,
Lengyelországban játszódik, közvetlenül
a felszabadulás után, és katonák
érkeznek, akikről megtudjuk, hogy nem-
rég szabadultak a lágerből, teljesen le-
rongyolódott emberek, és így közelíte-
nek, az üvegen át, a nézők felé, és megáll-
nak kint az üveg mögött, néznek befelé
sokáig. Majd egyikük berúgja az üveget,
az üveg betörik, és a katonák a törött
üvegen át bemásznak a színpadra. Erre
emlékszem... másra nem is nagyon.

F. A.: Miért vállaltad el?

J. A.: Hát . . . akkor még öntudatlanul
az volt bennem, hogy jó lenne színház-
ban dolgozni... Nem biztos, hogy a szín-
házi forma volt a vonzó számomra, ha-
nem az az elmélyült vagy lassú, fontolva
haladó munka ott a sötétben, amire a
színházban lehetőség van. A filmnél
mindig zavar, hogy állandóan úgy kell
tenni, mintha... hogy hamar kell sort
keríteni a felvételre, és akkor az ember
már saját magának is szuggerálja, hogy
most megfelelő. Hogy ez most végleges
és jó.

F. A.: Milyen volt a színészekkel a viszo-
nyod?

J. A.: Szerintem jó volt, mert akkor,
sokkal inkább, mint most, kész tervvel
mentem, tehát pontosan tudtam, és ezen
nem is kellett sokat változtatni, hogy
milyen a tér, hogy ebben a térben hogyan
mozognak az emberek, milyen karaktere
van a mozgásoknak, és ha jól emlékszem,
még azt is tudtam, hogy mik ezek a moz-
gások. Tehát úgy kezdtük a munkát, hogy
lejártuk az egész darabot, pontosan meg-
volt, mint egy filmforgatásnál, hogy az
egyes szövegrészeknél ki hol tartózkodik
és hova megy... tehát a „járások".

F. A.: És sikerült betartani?
J. A.: Elég logikus lehetett, annyira,

hogy bár nekem rossz a memóriám, én is
fejből tudtam. Erről nem nagyon folyt
vita, érdekes módon. Az egészet vala-
hogy adottságként kezeltük. Ha kérték,
hogy változtassak meg valamit, nem
vitatkoztam. Nagyon rugalmas vagyok.

F. A.: Milyen volt a közönség?
J. A.: Nem sok előadást láttam belőle,

mert utána Pestre jöttem, de azt vettem
észre, hogy az előadás végül is szórakoz-
tató volt, és szerették játszani. Persze
többnyire katonák voltak kivezényelve
nézőknek, de pont az volt érdekes, hogy a
kivezényelt katonaság egy idő után ész-
revehetően élvezte a darabot.

F. A.: Volt-e az előadásban olyasmi,
amit experimentálisnak neveznél?Ami egy
hivatásos színházban nem történt meg
addig, vagy nem úgy, ahogy te csináltad?

J. A.: Voltak olyan eljárások, olyan
gesztusok, inkább azt mondanám: olyan
trükkök, olyan húzások, amilyeneket
addig én nem láttam. Például valaki hin-
tázik, a hinta egyszer csak megáll a leve-
gőben, a holtponton. Ez elég megdöb-
bentően hatott.

F. A.: Ez tulajdonképpen olyan, mint egy
filmkocka kimerevítése.

J. A.: Igen. Mondták is, hogy filmes
megoldás. Lehet, hogy egy filmes hozta
az ötletet, de azt gondolom, hogy abszo-
lút nem filmes megoldás, mert az érde-
kessége az, hogy valami olyasmit tesz lát-
hatóvá, ami irreális; már akkor is sejtet-
tem, hogy éppen ez az, ami igazán érde-
kes lehet a színpadon.

F. A.: És a szétszórt üvegcserepek?
J. A.: Az veszélyes volt, nem is nagyon

akarták engedni. Az volt az elgondolá-
som, hogy a szöveget ilyen módon a lépé-
sek zajával elfedem és tönkreteszem.
Mert a szöveg elég gyenge volt. Egész
gyötrődésem azzal kezdődött, hogy ho-
gyan lehetne a szöveget elfogadható
módon hallhatatlanná tenni. Ha valami-
lyen módon manipulálni lehetett volna
ezt a hangzást, az jobb lett volna. A dolog
hozama az első kép volt, ahogy az üvegen
át jönnek be a színészek. Ezért annak is
örültem, hogy végig csikorogtak. És volt
valami veszélyérzet, amit a néző talán fel
se fogott: a színészek végig éles üvegcse-
repeken járnak. Nem tudom, mennyire
volt finom ez a játék, s hogy a színészek-
nek érdekes volt-e.

F. A.: Természetes közegednek érezted a
színházat?


