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HA MESÉL A SZÍNHÁZ
„Az ész öröme a rend,

de a képzelet gyönyörűsége a zűrzavar."
Paul Claudel

Többfélék vagyunk mi, emberek.
Némelyikünk
szereti a hosszú színházi előadásokat,
némelyikünk nem. Hosszú teleken
azonban a mese, a mesélés szenvedélye
többünket ér el. Ekkor kerül le a polcról a Háború
és béke vagy a Tom Jones, ekkor rohannánk át a
színházba. hogy ott töltsük Dorst Merlin avagy a
puszta országjával az egész éjszakát.

Nehezen talál olvasnivalót, főként néznivalót
az, aki a végnélküli mese drámai formáját kedve-
li: az oldalszázakon vagy tucatnyi órán áthöm-
pölygő dialógust, a kanyargó, elágazó és egy-
másba gabalyodó történetszálakat, a szerzői
utasításokban megálmodott helyszínek tucatjait,
a megszámlálhatatlan szereplőt és az időt, mely
tudomást sem véve a dramatikus szükségszerű-
ségekről, csak halad előre és néha hátra. Kevés
ilyen drámai szöveg íródott, hiszen mind az
arisztotelészi, mind a hegeli, mind a brechti dra-
maturgia a drámai elemek redukálását írja elő. A
megfogalmazott drámai szabályok, mint, mond-
juk, a hármas egység, a konfliktus, a jelen időben
változó viszonyok, az epikus dialektika szükség-
szerűen meghatározzák az olvasónak felkínált
terjedelmet. Erre építve a színházi ipar minden
korban kialakította a maga konvencióit, s a tech-
nikai lehetőségektől függően (gyertya vagy gáz-
világítás, változatlan perspektíva vagy mobil je-
lenetezés) több-kevesebb szünettel úgy három-
négy órát ajánlott fel a nézőnek, ehhez szoktatta
hozzá. A fesztiválok igyekeznek ugyan felidézni
a színházban megélt nap(ok) élményét, ezek a
kalandok azonban nem érhetnek fel az egységes
történet végtelen folyamának ringatásával.

Dorst említett darabja mellett természetesen
léteznek más mesélő drámák. A neves dráma-
írók ilyen hosszúra sikeredett műveit a drámatör-
ténet túlírt változatként kezeli. Egyesek javasla-
tokat tesznek megkurtításukra, mások élvezettel
rágják át magukat a jelenetek százain. Különös
dilemma elé kerül az a színházi ember, aki az ol-
vasóként élettársul választott művet megjelení-
teni szándékozik. Amennyiben érintetlenül állítja
színpadra, a színház hagyományát kell megvál-
toztatnia, a színházi ipar működését kell átalakí-
tania. Amennyiben jelentős húzásokat végez a
szövegen, eltünteti annak különösségét. Mi éri
meg? Van-e más módszer?

1961-ben Roger Blin színre állítja Genet A
paravánokját. A következő évtizedekben jó
néhány kiemelkedő vagy később híressé vált, öt
óránál hosszabb előadás jön létre: Jozef Szajna
elkészíti a Divina Comoedia-t; Victor Garcia a
Gilgames-eposzt rendezi; Antoine Vitez teljes,
hét-órás Hamlet-bemutatóját majd egy
évtizeddel később Avignonban Paul Claudel A
selyemcipő-

jének bemutatójával igazolja; Chéreau két esté-
re tervezi a Peer Gyntöt; Peter Zadek ekkortájt
kéri fel Tankred Dorstot a Grál-mítosz dramati-
zálására; itthon Zsámbéki a Nemzetiben
Shakespeare: IV. Henrik-estéket szervez; Peter
Brook Avignonban napnyugtától napkeltéig lét-
rehozza a Mahábháratát; a Théátre du Soleilben
a Sihanouk kétszer öt órán át megy, majd ugyan-
itt 1990-ben Ariane Mnouchkine Atreidák címmel
indít sorozatot.

A felsorolásból kitűnik, hányféle leleményes
dramaturgiai lehetőség adódik a színházi mese
létrehozásához. A hosszú drámai szövegek (Ge-
net, Dorst, Claudel és Goethe a teljes Fausttal,
Ibsen a Peer Gynttel, Schiller a Tell Vilmossal) el-
fogytával jönnek a trilógiák (Shakespeare, görö-
gök, esetleg Wagner), majd az eposzok, az em-
beriség mítoszai (Gilgames, Homérosz, a bibliai
történeteket feldolgozó középkori passiójátékok,
Piscator a stadionban, a Mahábhárata). Úgy tű-
nik föl, szükség van efféle előadásokra. Mintha
lenne kereslet a színházban tölthető szombatok-

Jelenet Claudel A selyemcipőjének avignoni
előadásából

ra, vasárnapokra. Ha sikerülne megtalálni a fenti,
háromféle dramaturgiai merítés színházi megva-
lósításának közös elemeit, akkor definiálhatnánk
ezt a továbbiakban eposzi színháznak (az epikus
jelző már sajnos Brechté) nevezett drámai-szín-
házi hibridet, amely folyamatosan jelen van a
színházi kultúrákban, anélkül, hogy elfogadott,
definiált, kanonikus, szerves részükké válna.
Megfogalmazhatnánk esetleg azt az (intellektu-
ális) űrt, amely az Új Színház Merlin-bemutatója
után, este fél tizenegykor keletkezik.

A drámai alapanyag feldolgozása

Menjünk vissza az időben, egészen századunk
egyik első monumentális opuszáig. 1921-ben írta
Paul Claudel A selyemcipő című drámáját. Az
1987-es Vitez-rendezés a műnek az első, húzás
nélküli előadása. 1943-ban Barrault már próbál-
kozott színrevitelével, de a kötelező háborús el-
sötétítés miatt négy órányira össze kellett sűríte-
nie a szöveget. Antoine Viteznél tizenegy órán
keresztül mesél a színház egy asszonyról, Dona
Prouhéze-ről és a szerelméről, Don Rodrigue-
ról. A történetet egy emberöltőn át követjük a
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Simon Abkaraian és Juliana Carneiro de Cunha
az Atreidákban

spanyol konkvisztádorok korában, négy kivá-
lasztott nap eseményei által. A férfi meghódítja
Amerikát, fél lábát veszti Japánban, az asszony
önként vállalt feladatként egyedül védelmezi a
spanyol uralkodó katolicizmusát az arab sivatag
közepén, és bár lelkük egymásban él, a darab-

ban csak egyetlenegyszer találkoznak. Ez a
jelenet egy hajón, Mogador előtt, a nyílt tengeren
játszódik. (Nem a legkönnyebb szcenikai
feladat!) Ekkor az éretté vált asszony, aki a
tengerről a biztos halálba, a sivatagi várba tér
vissza, a legsápasztóbb görög tragédia
menetét követve mond le szerelméről, Don
Rodrigue-ról, tehát életéről, és válik el egyúttal
örökre lánygyermekétől. Ez az igazi
arisztotelészi katarzis helye.

Claudel azonban korántsem fejezi még be da-

rabját. Kirobbanó buffó, vízi városra épített
vásári komédia a következő jelenet, ismeretlen
szereplők tömegével, jó néhány évvel később.
(A helyszín ezúttal a Baleári-szigetekkel
szembeni tengerpart.) A két egymást követő
jelenet szép példája az ikonikus színházi jelek
dramaturgiai kapcsolásának. A jelenetek
közege, a víz meg-egyezik, a hullámok keltette
imbolygó bizonytalanság képe, az óceánok
felszínén imbolygó emberi tákolmányok
esendősége köti össze a pátoszt és groteszket.
A jelenetek sodrásában dramaturgiai
szükségszerűségeket, ok-okozati rációt
keresve nem lehet eligazodni.

Claudel megjelölése szerint: „A dráma
színtere az egész világ". Szcenikai útmutatását
követve a gyorsan változó jelenetek
átdíszletezését vagy maguk a színészek végzik
a nézők szeme láttára, vagy paravánt (!)
használnak, de legegyszerűbb, ha „a színpadi
utasításokat (...) nagy papírlapokra függesztik
ki" és felolvassák. Barokk tematika és
avantgárd forma, monumentális stíluskavalkád
születik.

Az igazi drámai egység egy adott szituációba
került jellemek (nem alakok vagy figurák) egy-
mással kialakított viszonyait tömöríti. Így persze
nem jut tér a mesének, az asszociációk kiváltotta
eposzi elágazásoknak. A színek, a szagok, a kö-
zegek drámai felidézéséhez idő kell. Claudel
művében az érzékszervi tobzódás élményén kí-
vül a olvasónak felkínálkozik a kaland. Nem a
darab világának egzotikuma révén; az egy
utazási prospektusból vagy az Antonius és
Kleopatrából is megszerezhető. Itt az eltöltött,
befektetett idő kalandjáról és áldozatáról van
szó. Az erre áldozott éjszakákról és
nappalokról. A szöveg mennyisége be kell, hogy
szippantsa gyanútlan vagy nagyon is beavatott
olvasóját. Ezeket a meséket nem szerencsés
abbahagyni három (esetleg öt) felvonás után.
Ezeknek a történeteknek nincs markáns eleje,
közepe és vége. Ezeket a meséket nem
szerencsés meghúzni három (esetleg öt)
felvonásra. A befogadásukra fordított arány-
talanul sok idő teremti meg elsősorban, akár
ott-hon, akár az előadáson, az egységes
drámai-színházi aurát. A színházi előadás
építhet a befogadás idejének családiassá váló
közegére.

A mesefolyamban bárkául Claudel szimbólu-
mokban megformált képi azonosítórendszere
használható (tenger, hajó, selyemcipő). Iránytű-
nek azonban, éppen az olvasás vagy az előadás
időbeli linearitása folytán, szükség lenne egy
másfajta dramaturgiai elemre, amely végigve-
zetgeti (csak a szövegegységen, a képsorokon,
mert a történet nem fejeződik be!) a mesére vá-
gyót a szereplők százainak rendszerén, a spa-
nyol királytól a japán rabszolgáig, a tényleges és
az allegorikus alakok mellett (Elfojthatatlan, őr-
zőangyal), miközben behajózzák a világ ezer
szegletét. Claudelnél a dramaturgiai iránytű egy
levél, a Rodrigue-levél, melyet Dona Prouhéze
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küld szerelmének, segítségére számítva. A levél
tíz évnyi csodás, igazi mesébe illő kaland után ér-
kezik céljához. Természetesen későn.

Monumentális alkotás. Nem véletlen, hogy az
irodalmi-líriai színház pedagógus rendezőjét,
Antoine Vitezt vonzotta a kihívás. Szöveghűen,
húzás és átrendezés nélkül, a claudeli mesélő
dramaturgiát használva, a színészi dikcióra épí-
tette az előadást.

Drámai trilógiák összevont
előadása

Szabadabb színpadi mesélésbe kezdhet az a
rendező, aki megírt drámai szövegeket használ
kiindulásként, de nem elégszik meg egyetlen
történet, egyetlen eseményfonal bemutatásával.
Például a Théátre du Soleilben maga a szín-házi
struktúra igényli a hosszú előadásokat. A
Cartoucherie, a régi lőszergyár térbeli szerke-
zete, a színháznak a városi infrastruktúrához
képest elfoglalt kívülálló helyzete hangsúlyozza a
kulturális esemény zarándoklatjellegét. Ebbe a
színházba csak kiköltözni lehet. Itt nincs ko-
csifelhajtó, sem díszes bejárat, sem kisestélyit
igénylő találkahely-előcsarnok. Van viszont is-
tálló lovakkal (szagoktól nem mentesen), több
felújított gyárépület, erdő a kirándulásra s hatal-
mas, a néző- és játéktérrel megegyező nagysá-
gú fogadótér, ahol a kiszolgálóhelyiségek mel-
lett hosszú asztalok sorakoznak, melyeknél
bárki együtt ehet bárkivel: a potenciális néző és
a perceken belül játszó színész. A színház in-
tézményének fogalmát értelmezi át a rendező-
nő, aki valamennyi előadás előtt vendégfogadó
háziasszonyként szedi le a piszkos edényeket,
miközben beszélget, elemez az erre szomja-
zókkal. Érdekes, senki sem kér autogramot. A
színházi közösség ilyetén megteremtését ba-
darság lenne két-három óra múlva mestersé-
gesen megszakítani, csak azért, mert lejárt a
drámaidő. Ezért is kerülhetett egymás mellé
1990-ben Euripidész Iphigeneia Auliszban című
drámája és Aiszkhülosz Oreszteia-trilógiája, az

Agamemnón, az Áldozatvivők és az Eu-
meniszek.

Az eposzi színháznak e fajtája a kompiláló
dramaturgia technikáját követi. A trilógiákat vagy
éppen tetralógiákat (főként, ha nem azonos
szerzőről van szó) formailag, nyelvileg
mindenképpen egységesíteni kell. Át kell
értelmezni a karok szerepét, a kifecsegett
információk ismét-lését ki kell húzni, s a hősök
és istenek Euripidésznél és Aiszkhülosznál igen
eltérő bemutatását közelíteni illik egymáshoz. A
drámai történet viszont akár az arisztotelészi
fordulat, felismerés és szenvedés fázisa után is
folytatódhat. A drámai szerkezetek nem zárulnak
le, hiába jósolnak az istenek megnyugvást a
földi halandóknak.

Minden kezdődik elölről. Az Atreidák-előadás
színpadi ereje mítosz-idő állandóságának kifeje-
zésében rejlik. Itt az idő válik szimbólummá, s ké-
pi megfelelői a különböző kultúrák harmonikus
keveredéseként jelennek meg. A stilizált görög
maszkos színész kathakali mozdulatokkal kíséri
franciául elénekelt euripidészi szövegét. A nó
színterét imitáló térfelosztás helyet ad az ekkük-
lémának.

A megszokott színpadi előadások illúziójelle-
gét a színpadi idő és a drámai idő markánsan el-
térő volta hozza létre. A néző tudja, hogy az
elő-adás két-három órája alatt egy teljes nap
(hármas egység) vagy több év (Erzsébet kori
dramaturgia), vagy éppen két-három óra
(hipernaturalisták, performerek) telik el.
Képzeletét támogat-ja a konvenció. Ellenben
amikor a néző már órák óta a figyelem hibernált
passzivitásába merevedik, s a színre vitt darabok
éppen a drámai idő mitikus végtelenségét,
esetleg örökös körforgását hangsúlyozzák, a
befogadó elveszti időérzéke-lését. Érdekes
megfigyelni, mennyiben változik az ilyen
előadások illúziót keltő színpadi rend-szere. A
kimerevedett, állandóvá varázsolt idő-szerkezet
egységesíti a drámai teret. Ha az idő imaginatív,
a tér is az. Kijelölésére elégséges koordinátákat
nyújt a színész háromdimenziós teste s a
színészi testek alkotta háló. Ez a test állan-
dóságot sugalló képi erősítést kaphat díszes jel-
mezekbe öltöztetve, álarc mögé bújtatva. Ezért
talán Mnouchkine-nál a rengeteg bíbor és arany,
ezért a bársony, a brokát. Nincs szükség egyéb
díszletre, sem kellékek tömegére, csak az üre-
sen hagyott térre.

Eposzok, mítoszok, mondák,
mesék

A legjobban dokumentált színpadi eposz Peter
Brook Mahábhárata-rendezése. Több könyv ké-
szült az előadott és a videováltozatról, a kilenc
hónapos próbafolyamat etapjairól, a fordítás
problémáiról és a kulturális kalózkodás etikai
kérdéseiről. Jean-Claude Carriére adaptációja
dramaturgiai lelemény. A Bibliánál tizenötször
hosszabb, százezer szanszkrit versszakból álló
mesefolyamból kilencórányi előadást zanzásí-
tott. A Pandavák és a Kauravák harcáról szól a
történet. Nem is a szembenállásról, a harcról,
hanem a konfliktusok megoldásának titkáról.
Nem az ördögi vagy az isteni igazságról, hanem
a jóról és a rosszról, a megértésről a tudatlanság
ellenében. Az indiai eposz meseóceánját, a
mennyiség kínálta egyetemességet Brook
Mnouchkine-hoz hasonlóan formálja képpé; kü-
lönböző kultúrákat, nációkat szerepeltet. Bhis-
ma herceg, aki később Pandu királyt játssza, fe-
kete, éppúgy, mint Kunti, a felesége. Istenektől
fogant öt gyermekük, Arjuna és testvérei fehé-

rek, kivéve a Naptól még a frigy előtt születettet:
ő fekete. Pandu bátyja, a vak Dhritarashtra fehér,
asszonya ázsiai, száz gyermekük fehér.

Az eposz hatalmas történeti folyam. Az egyéni
sorsok, ezernyi izgalmas drámatéma, itt csupán
lexikoninformációk. A folyam a lényeg. Jean-
Claude Carriére nem törekedhetett minden szál
megtartására, sőt az egyszerűsítéskor olyan hiá-
nyos történetek is születtek, melyekben ismeret-
len hősök meséltek más ismeretlenekről. Az ef-
fajta dramaturgia célja a történet maga. Ebben a
labirintusban nagy szükség van a mindent tudó
mesélő figurájára. Brook megleli Vyasa alakját,
aki az eposzt írva vezeti fel a történeteket, s be-
avatkozása során néha megváltozik a
ténylegesen már megtörtént eseménysor. A
mesefonalat a szereplők is fűzik: kiszólnak a
szövegből, meg-állítják a meseidőt, hogy másik
történetbe kezd-jenek. Saját játéksíkjukból
kilépve Vyasához rohannak, hogy módosítsa a
már lejátszott eseményeket. Egyszerre folyik a
játék és a narráció, a történet keletkezése és
megélése. Teremtő és teremtett drámai alak
együtt szerepel, egyen-rangú színpadi
pozícióval rendelkezik. Mindenki, a kvázi szerző
is részévé válik az ekként megteremtett színpadi
vagy drámai fikciónak. Ezek a dramaturgiai
adottságok nyelvészeti jelként is
megragadhatóak, s leginkább a rész-egész vi-
szonyt kifejező pars pro toto vizualizált alakzata-
ként szerepelhetnek. Brook legtöbbször hasz-
nált színpadi képe ezen az eleven alapszik. A
csatajelenetben például a seregek erejét, a har-
cosok kavargását, a tömeg félelmes káoszát kell
érzékeltetni. Az értelmezést kisegítő tényleges
szekerek bevonszolása (esetleg vetítése) he-
lyett a szekérnek csak egy elemét alkalmazza.
Szekér helyett a szekér hatalmas méretű kereke
jelzi pars pro toto-alakzatként a harci eszközt. A
kereket harcosok gördítik, s állandó mozgásuk
így kellő színpadi indokot kap.

Ebben a csatajelenetben meg kell állítani az
időt. A történet szerint a harc kezdetén Arjuna
visszautasítja, hogy saját rokonai ellen küzdjön.
A két sereg közötti senki földjén megáll az idő,
míg szekérhajtója, Krishna a döntések megho-
zataláról beszél. Ez a híres Bhagavad Gita. A

színpadon az Arjunát játszó színész, Vittorio
Mezzogiorno megfogja a szekér egyik kerekét.
Minden és mindenki megmerevedik. A kereket
Khrisnáig, Bruce Myersig gurítja lassan, aki
megállítja és könnyedén rákönyököl. Itt Brook a
tárgyat szimbolikus jelként használja (a verbális
egyezést képi megfeleléssel társítva), hogy ez-
úttal a mozgáson kívül megállítsa az idő szekerét
(kerekét) is.

Az avignoni előadás színtere egy közeli tele-
pülés szikláira települt. A természetes közeg, az
elemek, a föld, a víz, a tűz szcenikai szerepelte-
tése erősíti az eposzi világ homogén egységét.

A felsorolt, színpadra állított szövegek mind-
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egyike izgalmas műfajkeveredés. A név, a dialó-
gus és a szerzői utasítás összefüggésrendszere
konvencionális drámai formát kölcsönöz nekik.
Minden másban, a drámai tér, a drámai idő, a
drámai hősök, a drámai cselekmény interpretá-
ciós hálójában viszont keveredik a narratív és a
drámai technika. Hogyan foglalhatnánk össze az
ilyen szövegekre épülő színpadi alkotás jelleg-
zetességeit?

Az eposzi színház a cselekménybonyolítás
kettős technikáját alkalmazza: vagy teátrális
eszközökkel megjelenít egy drámai történetet,
vagy elmesél egy folyamatot. A drámai változat
interperszonális akció, míg az eposzi igényli a
mesélő-narrátor szerepkörét. Ez utóbbi lehet a
dráma világán kívül álló, mint Vyasa a Mahábhá-
ratában, lehet egy akcióba bevont ismeretlen,
például a hírvivő (álnéző a Merlinben, Idő a Téli
regében), és lehet az akcióban részt vevő sze-
replő maga („mondta Éleine" a Merlinben). A
mesélés aktusa tágítja a dráma terét, végteleníti
a dráma idejét, megsokszorozhatja a cselekmé-
nyek, a jelenetek és ezáltal a szereplők számát.

Az eposzi tér így a színpadon a világ egészét
jelképezi, az eposzi idő pedig a mindenséget. A
drámai szövegek éppen ezért nem fejeződnek
be hagyományos lezárással. A történet jóslás,
előrevetítés vagy egyéb ismert történelmi ele-
mek révén tovább folytatódik. Az imago mundi és
a calderóni Nagy Világszínház rejlik minden
egyes eposzi előadásban. A világ képmásának
felépítését a néző képzeletére lehet bízni,
ameny-

nyiben háttérként a copeau-i csupasz színpad, a
brooki üres tér vagy például Guy-Claude
François Mnouchkine-nak tervezett arénája
szolgál. Az eposzi dramaturgiák akár végtelen
számú helyszínnel is dolgozhatnak. A gyakori,
gyors jelenetváltások gyakori virtuális helyszín-
váltást is eredményeznek. A képzeletet a narra-
tív szerzői instrukciók igazíthatják csak el, felol-
vasva, mint Claudelnél, paravánra festve, mint
Genet-nél. Ezt a fajta cselekményében szerte-
ágazó dramaturgiát a bedíszletezett színpadok
gúzsba kötik. A csak díszítésre szolgáló, egy-
funkciójú kellék a potenciális értelmezést nehe-
zítené. Ebben a színházban tehát gyakori a vál-
tozó használati értékű tárgy: bot, amely királyi
jogar, kard, sátortartó rúd, hordágy stb. lehet a
színen.

A színházi jelelmélet megfogalmazása szerint
a színház leginkább ikonikus jeleket használ. (Ez
a megnevezett tárggyal hasonlóságon alapuló
kapcsolatot jelent. A színésznő királynőnek öltö-
zik, így lehet például Ginevra.) Az eposzi színház
gyakrabban alkalmaz indexikus jeleket (valami-
lyen térbeli, anyagbeli, időbeli összefüggésen
alapuló kapcsolat, például füst, ami jelzi a tüzet,
vízmoraj a tengert). Ez a képalkotó technika
egységes használatot kíván. Az erre épülő
különböző szimbolikus értelmezések
zavarhatják, esetleg kiolthatják egymás hatását.

A zenedramaturgiának is alkalmazkodnia kell
a képi világhoz. Az említett előadásokon aláfes-
tő, kiemelő, figyelemfelkeltő, felvezető szerepe
lehetett; az értelmezést vagy ellenpontozást az
egységes hatás elérése érdekében mindvégig
kerülte.

Az épített térben a színész legtöbbször egye-
dül veszi magára a jelhordozó szerepét. A jele-
netek sokasága és eposzi-drámai kevert volta
nem teszi lehetővé a szokásos beleélős-Szta-
nyiszlavszkij-módszeres technika alkalmazását.
Nincs helyzet, nincs mintha-szituáció, nincs
szuggesztióval dolgozó mimetikus ábrázolás. Az
eposzi előadás társulatot igényel, közös inter-
pretáló játékkal.

Merlin és az eposzi dramaturgia?

Az elmúlt év végén, az 1984-es Valló-Horvai
rendezés után Magyarországon másodszor
bemutatták Tankred Dorst Merlin avagy a
puszta ország című művét. 1995-ben Hargitai
Ivánt kísér-tette meg a mesélés szenvedélye.
Nézzük meg, vajon a vígszínházbeli fénytelen
első kísérlet után az Új Színházban
megteremtette-e a dorsti eposzi szövegkönyv a
maga eposzi előadását?

A Merlin szövege a fentiekben leírt eposzi drá-
ma jellegzetes példánya. Létrejöttének körülmé-
nyei csak ilyen szcenáriót eredményezhettek.
Amikor 1978-ban Peter Zadek felkéri Tankred
Dorstot, hogy készítsen valamiféle dramatizált
változatot a Grál- és az Arthur-mondakör egé-
széből, a tematikán és a rendező személyén kí-
vül csak a színhely, vagyis a szcenikai tér adott:
egy hamburgi vásárcsarnok. Üres, hatalmas, ta-
golatlan tér. Ebben szándékszik Zadek felidézni
a világ képmását, a teljes eposzi teret. A városi
honatyák visszakozása miatt ez az előadás
azonban nem jön létre. A kiválasztott tér elvesz-
tésével Zadek lemond a világteremtés gyötrel-
méről, s a közben elkészült szöveget a düssel-
dorfi színházban más mutatja be. Az előadás ti-
zennégytől huszonhárom óráig tart ebéd- és va-
csoraszünettel.

Ha Peter Zadek annyira fontosnak tartotta a
szcenikai teret, hogy annak megváltozásával
magát az eposzi drámát vélte megvalósíthatat-
lannak, akkor érthető, hogy az Új Színházban,
ahol talán a legkeskenyebb, de a legmélyebb ho-
ni színpad található, mindenképpen alakítani kel-
lett a rendelkezésre álló játéktéren. Ha a színpad
zárt és szűk teret ad, akkora nézőt kell ide ültetni,
s a játék az építészetileg a nézőnek szánt részt
áraszthatja el. Ez a megoldás az értelmezési le-
hetőségek tömegét terheli az előadásra.
Amennyiben díszletté válik a színház maga,
akkor a „színház az egész világ" képi toposza
keretezi az előadást - ezt talán legszebben Lluis
Pasqual fogalmazta meg, amikor Genet
Balkonjához ki-fordította az Odéont. Az Új
Színház színpadán el-fér a néző és a színész is.
Strukturálisan mégsem képeznek egy teret,
hiszen meg kellett építeni a szintben emelt
kakasülőt, hogy látni lehessen. A teli
széksorokból például szemben az üreseket. Az
eredeti nézőtér a járást biztosítja, s az időben,

elenet a Mahábháratából
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Merlin avagy a puszta ország - az Új Színház
előadása (Koncz Zsuzsa felvétele)

cselekményben, esetleg a lovagi hierarchiában
egymástól messze eső képeknek nyújt terepet.

A megnyitott tér leginkább vizuális tömege ré-
vén uralja az előadást. Uralná, ha egy egységes,
tagolatlan felület végtelenjében mint világmin-
denségben vesznének el a tekintetek. De a pá-
holysor szemet gyönyörködtető díszecskéi, cirá-
dái, girlandjai, sormintái megannyi rossz Brecht-
epigonként kizökkentenek a mesefolyamatból.
Sir Gaheris (Dorstnál Sir Beauface) története erre
a rossz példa. A drámairodalom egyik legszebb
jelenetében Merlin varázslatára a lovag
másodpercek alatt éli meg hátralevő életét. A
többiek végig ott állnak körötte, ő elmeséli sivata-
gi életét, hogyan vált el szerelmétől, majd meg-
hal. Halála után érkezik egy menet, pontosan a
mondottak szerint. Fekete asszonya kettejükről
szőtt szőnyeggel, gránátalmafával, apja fehér
lepelbe burkolt holttestével, fivérével, ellensége
levágott jobb kezével, fején nagy madárral jön,
és hozza a sivatag homokját. A menet magasz-
tos, allegorikus voltát ilyen háttér előtt lehetetlen
képpé alakítani. Érthetetlen, láthatatlan betét si-
keredik.

A háttér-nézőtéri patina látványa ráadásul
semlegesíti azt a kellemes Bouffes du Nord-han-
gulatú allúziót, amelyet a kulisszák fekete festé-
kének repedezett foltjai keltettek: ez árad min-
den egyes ott megrendezett Brook-előadásból:
a megkopottság, a romosság, a lepergő festék, a
pusztulás ellenére uralkodó humánum ereje. Az
Új Színházban kopottságban ülünk, de nézzük a
cirádákat.

Úgy tűnik, az adott színház fizikai lehetőségei
erőteljesen meghatározzák a játék és a színház-
ba járás konvencióit. Aki keresztülment az elő-
csarnok, a ruhatár, a büfé, a jegyszedők, a szék-
sorok beavató rendszerén, már csak egy három-
órás előadás végigülésére vagy végigjátszására
képes, egy szünettel a félidőben. Főként a szín-
ház terében megtelepedett hagyomány miatt jut
minden átlagosnál hosszabb darab a csonkítás
sorsára. A legendásan hosszú, kiemelkedő, mű-
fajteremtő előadások egyike sem kőszínházba
készült, bár sikeres bemutatóik után adaptálhat-
ták őket. Az Új Színház Merlinjét is ez a parado-
xon nyomasztja. Eposzt, legendát, mítoszt, mesét
akar átadni, de nem áll rendelkezésére több
három áránál. Heroikus dramaturgiai munkát vé-
geztek, amikor Dorst szövegét a negyedére(!)
rövidítették. Az eredeti szövegkönyv a hetvenes
évekbeli dokumentarista technikával megírt jele-
netfüzér. Szereplők tucatjai élnek meg vagy me-
sélnek el történeteket Artus királyról és a Grálról.
Az embereken kívül, eposzi háttérről lévén szó, teret kell adni Istennek, de főként Az Ördögnek,

az ő varázsló fiának, Merlinnek és számos alle-
gorikus figurának, a nézőnek és Mark Twain-
nek is. Ha valamelyikük szerepe rövidül, eset-

leg megszűnik, az egész dráma rendszere át-
alakul. Fölösleges ezért az átalakítás szem-
pontjain tűnődni. Hangsúlyozni inkább a kurtí-
tás okozta felemás helyzetet kellene. Elkészült
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a fából vaskarika, az eposzi szöveg dramatizá-
lása.

Dorst a világ kerekségét csak a jelenetek vég-
telen számával tartotta ábrázolhatónak. Az Új
Színházban Krisztus, az angyalok és az égi
lelkek köre a nyitóképben meg sem jelenik, csak
bukott társuk, Az Ördög. Eddig rendezői értel-
mezésről lehetne szó, ezért fogadja a belépőket
fekete mosollyal Horváth Virgil-Ördög. (Jó ötlet a
fiatal Ördögnek idős Merlint - Holl István -
nemzenie!) Az összes többi húzáson érződik a
kurtítás kényszere. Ha Dorst a Kerekasztal vilá-
gát százegységnyi jelenetben tarthatta leírható-
nak, akkor a meghagyott negyven értelmezhe-
tetlen. Eltűnnek a magyarázó-mesélő betétek,
melyek segítették a középkortudományban já-
ratlan nézőket is. Nincs motiválva például
Gawain bosszúvágya Lancelot ellen, bár mintha
említették volna, hogy ők négyen, Gawain, Agra-
wain, Gaheris és Gareth Mordred féltestvérei,
valamennyien Morgause fiai. A húzással eltűnik
a történetfolyam részletessége, mely legitimálná a
szereplők jellemnélküliségét, statikusságát. Ami
marad, hiányos fényképalbum: Merlin meg-
születik, Artus kihúzza a kardot, Ginevra szerel-
mi légyottra várja Lancelotot, elvonul a Grál ki-
rály, Galahad megszerzi a Grált, Merlin táncol a
nimfával...

A Magyarországon használatos színészi
technikával szinte teljesíthetetlen ez a feladat. A
jelenetek rövidsége, gyors és állandó változása
nem hagy időt a helyzet kialakítására, megélésé-
re. Elképzelhetetlen az a színészi munka, amely
ilyen közegben is képes lenne kifejezni Artus, az
ember bizonytalanságát vagy Ginevra, a nő sze-
relmét, hiszen szöveg nincs rá, kihúzatott, jele-
net sem épül, eltöröltetett, marad tehát a tétova
metakommunikáció. Az előadás (nem a szöveg!)
mégis kínál néhány klasszikusan is megkö-
zelíthető szerepet. Ilyen az értelmezési iránytű-
nek formált Bohóc (Dengyel Iván). Ő lesz Blasi-
us, a krónikás, de Sir Lamorak is, Morgause sze-
retője, a kötéltáncos, akit Parzival istennek néz.
Többször meghal, mindig túlél. Párja a lány bo-
hóc (Prókai Annamária), Hanne, Merlin anyja.
Kommentátorként uralkodnak az arénában, mely
a Kerekasztal maga. Ragyogó különszámokkal
cirkusszá teszik azt. Ekként halmozód-nak a képi
megfelelések: színház a világ (kifordított tér), a
világ cirkusz (aréna) s a Kerekasztal
(forgószínpad!) ennek mása. Szédítő a szimboli-
kus szintek e sokasága.

A szimbólum szerkezeti sajátossága, hogy
két elemből tevődik össze. Az egyik (mondjuk, a
peirce-i megfogalmazásban) szociokulturális
feltételrendszerben létezve, és annak alávetve
képes kapcsolatot teremteni a másikkal. A liliom
így jelenti az ártatlanságot, a trón magát a király-
ságot, a kerek asztala kerek világot, Artus kardja
a hatalmat, a porond a cirkuszt. Értelmezhető

lenne a cirkusz képének és a világnak a
megfeleltetése. Vagy a színház kifordított
képének és a Kerekasztalnak az azonosítása.
De mindez együtt zavaró.

Hasonlóan túlterhelt a színpadkép is. Állandó
elem, invenciózus lelemény az aréna és az asz-
tal kerekségének összemosása. Közepébe
azonban néha leereszkedik egy áttetsző plexi
téglalap, amely ágy, asztal, kereszt, tábla, rava-
tal funkcióját tölti be. A téglalapon rombusz
alakú erősítések láthatók. A három eltérő
mértani alakzat divergens hatása kiemeli a
háttérből a téralkotó elemeket, ahelyett hogy
illusztrációként hagyná szolgálni őket.

A kellékhasználat felmutatja az igényt egy vá-
gyott gondolati egységre, de a sokasodó kivéte-
lek megakadályozzák létrejöttét. Szép motívum,
ahogy a mocsárba menekülő Lancelotot (Széles
László) Morgane le Fay varázslónő (Lázár Kati)
zöld iszappal keni be - változtatja át.
Ugyanebből a színen hagyott zöld iszapos tálból
fest majd Mordred a feketemise-jelenetben
keresztet homlokára, így jelezve átalakulását.
Indexikus jelként az előadás egészének és
Hargitai Iván rendezőnek talán legvitatottabb
képi toposza a harcra és az erőszakos halálra
alkalmazott meg-oldás: a piros folyadékkal
töltött nejlonzacskó. Ez bizony leereszkedik a
zsinórpadlásról, és ki is lyuggatódik. Vérrel
árasztja el a világot. A harc és a gyilkosságok
folyamán erre sújtanak le a színészi-emberi test
helyett. (Kivétel Mordred halála.) A vérrel
áztatott ágyba csak Morgause és Ginevra
fekszik: bűnös félrelépésük ábrázoltatik ek-
ként. Véres ravatalra fektetik ide Astolat
kisasszonyát, aki öngyilkos lett, mert Lancelot
nem szerette viszont. A nézőben esetleg
feltámad a sajnálat, amikor látja a szegény
fehér ruhás, tiszta színésznőt a mocsokba
dőlni, és kizökken az eposzi színház világából:
hirtelen Lázár Kati, Marozsán Erika és Udvaros
Dorottya van előtte Morgause, Astolat és
Ginevra helyett.

Ez nem Dorst és a Grál szimbólumokból és
képekből építkező világa. A vörös lucsok nem
jelképe, hanem csak képe a vérnek. Talán a
bécsi akcionisták (Hermann Nitsch, Otto Mühl
és társaik) brutális rituáléiból keveredett ide,
egy másik világból, ahol a vér, a hús, az
ösztönök igazságá-
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val közvetlenül, jelképek és absztrakciók nélkül
kell szembesülni. Hogyan illeszkedik ez az isza-
mos lötty a szimbolikus történések láncolatába?
Sehogy. Ráadásul a polietilénzacskók jóvoltából
még mesterséges jellege is nyilvánvaló, s így a
hatás nem Nitschre, hanem már-már a Rambo-
filmekére emlékeztet. A negyedik leeresztett
zacskónál a közönség már vihorászik és fölfelé
nézeget, mennyi van még odafent. A jóindulatú
néző meg reménykedik, akár kínos viszolygás,
akár a sorozat keltette hahota rázza belülről,
hogy eljön majd egy jelenet, egy ötlet, egy lát-
vány, amely visszamenőleg igazolja ezt a mocs-
kot. De azt a jelenetet, úgy látszik, kihúzták.

A húzások mennyisége és az előadás egész
lezavart menete sietségről árulkodik. Rohanna a
világ? A hajsza, az idő lefaragásáért folytatott rö-
vidtávfutói küzdelem a dalokat és sajnos a finálét
sem hagyja érintetlenül. (Pedig ez az egyetlen,
nem Dorsttól származó szöveges jelenet.) A
minden alakban, minden korban jelenlevő Ördög
századunkba érkezett. Artus halála, a Mordred-
del vívott pusztító csata után napszemüveggel
rock and rollt énekel a békéről, melyet megte-
remtett a Grál. Az ördögé vagyunk a Grállal
egyetemben. De ennek lecsengetésére sincs
idő. Nincs strófaismétlés, nincs nagytotál - ez
nem finálé.

Az előadás mindenki részéről heroikus erőfe-
szítést igényel. A nézőnek a mese helyett szag-
gatott, staccatós zanzát kell emésztenie, miköz-
ben sem a beleélést, sem a tudást nem ajánlják
fel neki, a színésznek pedig a helyzetek és a
jellemek átélése helyett a társulat együttesében
rejlő erőre kellene támaszkodnia. Párhetes
próbafolyamattal ez nem alakulhatott ki. Lehet,
mindez így akart lenni. Lehet, a ledarált
mítosznak üzenete van. Csak akkor stílusosabb
a zanzásított teljes Shakespeare, a SÖR. Mit
tehet az eposzi színház töretlen hitű szerelmese?
Vár, míg lesz-nek üres vásárcsarnokok, lesznek
társulatok, melyek ilyen előadásokra
szerveződnek, lesz-nek színházi intézményektől
nem függő, de szakmailag professzionális
rendezők, és lesz-nek nézőtársak. Lesz idő.
Addig is nézi, jobb híján, a Mer/int. Akár több
estén is egymás után. És drukkol.


