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szerzők színházelméleti és gyakorlati jártasságát
(például Herbert Blau, Sue-Ellen Case vagy
Peggy Phelan). Merthogy a nyugati Drama De-
partmentekben - csak Londonban körülbelül
húsz (I) van belőlük - a színházelméleti képzés
párosul a gyakorlati oktatással és viszont. Igy a
színházi emberek vagy színházról írók már kép-
zési idejük alatt hozzászok(hat)nak ahhoz, hogy a
gyakorlat nem lehet mentes az elméleti, ideo-
lógiai előfeltevésektől, még ha a dolog úgy is
látszana. Mert ha, mint azt Koltai Tamás cikkében
javasolja, csak a szubjektum személyes hitele, az
előfeltevés-mentes és törvényt nem ismerő
„zseni" az, aki számít, és a színházi ember csak
saját belső törvényeinek engedelmeskedik, ak-
kor ki és hogyan értelmezheti, netalán értékelheti
a teljesítményt, és egyáltalán milyen alapon és
miről lehet vitatkozni?

A probléma összetettségére jellemző azon-
ban, hogy a nyugati képzés elméleti-gyakorlati
jellege nem jelenti azt, hogy a színházat kizárólag
elméletmentes gyakorlatként kezelő felfogás tel-
jesen kiszorult volna a köztudatból (lásd Aston,

Gyakran szoktunk beszélgetni. Csevegéseink
általában nem szorítkoznak szakmai
kérdésekre, bár az apropó többnyire a színház.
Beszélgetésünk ürügye ezúttal a posztmodern.
Pontosabban az, hogy mi a viszonya ehhez a
nehezen definiálható stílus-hoz(?),
világnézethez(?), alkotói módszerhez(?),
gondolkodásmódhoz(?) vagy mihez annak a
rendezőnek, akinek munkáiban számos olyan
vonás fedezhető fel (szövegdekonstrukció, mo-
zaikszerkesztés, a gesztusok jelentőségének fel-
értékelése, idézettechnika stb.), amelyet a tudós
elmék posztmodernnek titulálhatnak.

- Viszonyom kettős: szorongva elutasítom,
ugyanakkor használom. Amikor rendezek, ter-
mészetesen nem azért keresek és találok egy-egy
megoldást, mert az „posztmodern", hanem azért,
mert úgy érzem: ott és akkor éppen arra a
posztmodern gesztusra van szükség ahhoz,
hogy kiderüljön a darabról, a figurákról, amit
fontosnak tartunk, amit szeretnénk kifejezni.
Ugyanakkor mérhetetlen szkepszissel figyelem,
hogy az úgynevezett posztmodern térhódítása
következtében valami fontos vész el az egyete-

Savona és Dollan kesergéseit). Ez a tradíció több
száz éves hagyományra nyúlik issza, még abba
az időbe. amikor a színház az oktatás intézmé-
nyein kívül, csak mint mester ég létezett, de a
jelen képzés lehetőséget ad az elmélet és gyakor-
lat szétválasztására épülő paradigma feloldásá-
ra. Merthogy nemcsak az úgyn:vezett elmélettel
foglalkozók, de a rendezők egy része is (például
Augusto Boal, Peter Brook, Richard Schechner,
de a kelet-európai Jerzy Groto ski is) munkája
fontos részének tartja, hogy ne zetközi és hazai
folyóiratokban (illetve könyv alakban) publikálja
elméleti álláspontjait, állásfoglalásait nemcsak
saját rendezéseiről, hanem a Iegfrissebb szín-
házelméleti problémákról és paradigmákról is.

Talán érdemes lenne hosszabban eltűnődni
eme hazai hiányok okain és ndokain, „érzé-
kelhető diszkurzusszabályok" entén, a „történő
megértés" reményében, .mihez a Kékesi Kun
Árpád elméleti alaposságg.l megírt, habár
konklúzióiban néhol vitatható agy „vitaképes"
tanulmánya(i)ban feltett kérdés(ek) jó kiindulá-
sul szolgálhat(nak).
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mes európai kultúrából, vagy legalábbis nő annak
a veszélye, hogy ez bekövetkezhet. Féltem
kultúránk egyik alapkövét, a történetet. Homé-
rosztól kezdve a történet volt az alapja minden
epikus és drámai műnek, amelyek aztán épp ezen
felfogható, megérthető, átélhető történet segít-
ségével maradtak fenn évszázadokon, évezrede-
ken át. Ezekben a régi „mesékben" óriási jelle-
mek, nagy célok, kiélezett, jelentős tétekért folyó
küzdelmek, pokoli szenvedélyek által szült dön-
tési helyzetek fogalmazódnak meg. Es olyan fo-
lyamatok rajzolódnak ki bennük, amelyekkel az
egykori-mai ember nem akar, nem tud vagy nem
mer szembenézni. S e felmutatás által - mondjuk
ki -valamilyen katarzist hoztak létre. Ennek- úgy
tűnik - vége. Ezt akkor éreztem meg először,
amikor Wim Wenders Berlin felett az ég című
filmjében az öreg „olvasó" egy grundról mesél,
amelyen valaha a híres Alexanderplatz volt. A
filmben azon a téren akkor már nem volt semmi,
s ha az öreg meghal, ez a semmi marad az
utókornak.
 A történet térvesztése nem egyértelműen a

posztmodern következménye, legfeljebb az utób-
bi évtizedekben felgyorsult az a legalább egy
évszázada tartó folyamat, amely ezt a devalváló-
dást kiváltotta.
 A múlt század végétől kezdve, már a mo-

dernizmusban is az alkotó ember mindinkább a
mű elé, a mű helyébe tolakszik; ismerjük
Duchamp gesztusait, ahogyan az alkotás részévé
tette saját magát, s a kép azért műalkotás, mert
azt ő, az Alkotó festette.
 S színházi példával élve: Kan tor „szereplése"

a saját előadásaiban hasonló attitűdből fakadt.
- De ez az attitűd is csak következmény, hiszen

e században „minden Egész eltörött", minden
nagy forma fokozatosan háttérbe szorult. A ma
embere már nem tud mit kezdeni a hősökkel,
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előadásban, hanem a rendező. A rendező költö-
zik be a hősök helyébe akkor, amikor a történet-
mesélés helyett gesztusokat teremt. Holott a
gesztus a társadalom életében mindig időlege-
sen érvényes; az a mozdulat, hanghordozás,
szín, dallam, amely ma ismerős, holnap, holnap-
után, tíz év múlva érthetetlen lesz. Ezek nem
örökíthetők át. Formai elemek, s mint minden
forma, ezek is a ráció termékei. Értem e megnyil-
vánulásokat, de nem érintenek meg. Vagy épp
nagyon erősen megérintenek, de képtelen va-
gyok továbbadni, megtartani azt a hangulatot,
fájdalmat vagy felszabadultságot, ami született
bennem.

 Az értelmemre hatnak, meg kell fejtenem
őket, s nem az érzelmeimre, holott a művészet s
így a színház is elsősorban az érzelmek által hat.

 A gesztusművészet nem mozgósítja a kép-
zeletet, nem inspirál arra, hogy összefüggéseket
keressek, mert elsősorban képeket villant be, s
ha akarom, e képekből összerakok egy tablót, ha
nem, akkor nem; enélkül is élvezhetem az erős
hatásokat, a látványból, a hanghatásokból adódó
intenzív hangulatokat. Az egyes elemek már nem
egymásból következnek, hanem valamilyen va-
lós vagy látszólagos teremtő elv szerint egymás
mellé rendelődnek.

 Az viszont igencsak tőlem függ, hogy
különböző képekből milyen tablót rakok ki ma-
gamnak.

 Az ilyen típusú előadások, alkotások
mindig egyetlen ember igen szubjektív víziói,
tehát valóban tág tere van az értelmezésnek.
Gyakran meg-történik, hogy ha egy gesztikus
előadást látok, s beszélek róla az alkotókkal,
egészen másra következtetek, mint amire ők
gondoltak. Ez a fajta alkotásmód elereszti a
befogadó kezét, nem ad
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támpontokat az értelmezéshez, nem jelöli ki az
asszociáció kereteit. Végül is ugyanúgy elengedi
az ember kezét, és magára hagyja őt, mint maga
a kor. Kor-szerű. Sajnos a divattá vált posztmo-
dern hihetetlenül tág teret ad a dilettantizmus-
nak, a blöffnek, a szemfényvesztésnek is. Gyak-
ran nagyon nehéz eldönteni, mit gondolt az alkotó
valóban értéknek, és mi az, amiről pontosan
tudja, hogy azt illik gondolnia. Hiszen ő is ugyan-
úgy tetszeni akar, mint az elődök, csak egy más-
fajta divat jegyében.

 E divat része az idézetek használata is.
 Ezzel úgy vagyok, mint az aktualizálással:

bosszant. Az idézetekkel ugyanis nem az alap-
művet akarják előhívni, csak utalnak valamire,
ami a közönség nagy részének valahonnan - ha
máshonnan nem, hát a keresztrejtvényekből -
ismerősnek tűnik, s mivel a néző sejti, hogy a gag
nem az alapszövegbe illik, derül rajta. Ez az eljá-
rás a félműveltségre épít, erősíti a középszer
azon vélekedését, hogy nem kell ismerni az ere-
deti műveket, elég, ha innen-onnan felcsipege-
tünk néhány szólást, aforizmát. Ha, mondjuk,
meglátunk a színpadon egy kis játékrobotot, és
közben az egyik szereplő kijelenti: íme, Jézus, az
Ember fia, nem kell tudni, honnan ered a mondás,
csak azt kell érzékelni, hogy a látvány és a szó
nem illik egymáshoz. Hogy miért nem, hogy mi
lehet e párosítás értelme, s van-e egyáltalán, az
mellékessé válik. Poénként hat.
 Aggodalmaid nem alaptalanok, de a közön-

ség egy része, különösen a fiatalok, nagyon ked-
velik a posztmodernista előadásokat.
 Azt tapasztalom, hogy a közönség kettésza-

kadt, s a törésvonal két oldalán az érzelmi őszin-
teség, illetve a szakmai igényesség áll egymással
szembefordítva. A fiatalabbak jobban szeretik a
szakmailag talán kevésbé kidolgozott, de őszinte,
szenvedélyes színészi megnyilvánulásokat, a lát-
ványos, harsány rendezői megoldásokat. Az
idősebbek viszont inkább azt honorálják, ha lát-
ják: „színészileg" jól meg van csinálva az
előadás, még ha az kissé hamis, teátrális, őszin-
tétlen is. A fiatalok számára elfogadható a hibás
ejtés, a civilség, az esetlegesség, az elrajzoltság,
de a hazugság, az őszintétlenség elriasztja őket.
Azt akarják, hogy Hamletről egy pillanatra se
derüljön ki: az csak egy színész, aki jól játssza a
szenvedést, hanem szenvedjen igazából, vére-
sen, minta kutya. Ugyanakkor azt is észrevettem,
hogy szeretik, ha megmutatjuk nekik a színpadi
hatás mozgatórugóit. A legyező győri előadása
elején a színészek - civilként - megfogadják, hogy
ez alkalommal megpróbálják nem eltörni a
legyezőt. Ez plusz izgalmat, érdeklődést váltott ki

mert csak a magához hasonló szereplőket érzi
ismerősnek, s mivel nincs szilárd, az egész tár-
sadalom által elfogadott erkölcsi rend, átfogó
viszonyítási alapja sincs egy-egy mű megítélésé-
hez, végső soron átéléséhez. A klasszikus korok-
ban a kisközösség, amelyben az egyén élt, az a
kétszáz-kétszázötven ember, aki körülvette, még
minden szempontból etalont, egyfajta szűrőt
képviselt; e közösségben kialakultak azok a nor-
mák, amelyekhez képest egy gondolat, egy cse-
lekedet helyesnek vagy helytelennek bizonyult.
Dilemmáiban mindenkinek magának kellett dön-
tenie, de megvolt a közösség által hitelesített
„mihez képest". S természetesen ugyanez történt
a művészi alkotások átélésekor, feldolgozásakor
is.
 A mai olvasó-néző azonban űzötten él,

tehát nem ér rá hosszú történeteken rágódni,
nincs türelme a befogadás sokszor nem könnyű
procedúrájához. Gyors és erős hatásokat akar.
 Igy kerül a történet, a folyamat helyébe a

gesztus, az effekt, az erős, pillanatnyi hatáskel-
tés. Nem az az érdekes, hogy Hamlet hogyan jut
el a tettig, hanem az, hogy miként öli meg
Poloniust, Laertest, a királyt. Nem a folyamatok
érdeklik a befogadót, hanem a pillanatok s a
végeredmény. A színházban ez egyértelműen
oda vezet, hogy a rendező, a gesztusok teremtője
válik elsődlegessé, fontosabbá, mint az író.
 Ez önmagában nem volna baj, hiszen

amióta a színház kivívta magának az önálló
művészet rangját, a rendező az a művész, aki
jegyzi e műfaj alkotásait.
 Ez így van, de már rég nem csak erről van

szó. Nem értékelni szeretném a mai színházat,
hanem csupán hangsúlyozni, hogy olyan, mint a
kor maga. Ma már nem a hősök érdekesek az
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a fiatalabb nézőkből. Szeretném egyszer az
Othellót úgy játszatni, hogy az elején, egy előjá-
tékban a színészek elhatározzák: ma mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a mór ne
ölje meg Desdemonát. Aztán persze a dráma
elsodorja a „nemes" szándékot, és minden megy
a maga útján, de azért kíváncsi lennék egy ilyen
„nyitott hasfalú" előadás hatására.
 Az, hogy „aztán minden megy a maga

útján", nálad nem olyan egyszerű, hiszen
radikálisan belenyúlsz a drámák szövegébe, s
ha úgy tetszik, te is a hősök elé helyezed
magadat.
 Kétféle ilyen „rakoncátlan" rendezői alapál-

lást ismerek: az egyik lényege a jó értelemben
vett önreflexió, amikor a rendező azt hangsúlyoz-
za, hogy mit érzett, látott, hallotta mű olvasása-
kor - ezt nevezem posztmodern attitűdnek. Egy
ilyen alkotó esetében, mondjuk, a Woyzeckben
már nem a történet lesz a fontos, amit Büchner
megírt, hanem az, hogy mi született ennek hatá-
sára a rendezőben. A darabot olvasva én egy
pillanatig sem látom Büchnert,
nem érzem az alkotó jelenlétét
a sorok mögött, azonban a
posztmodern előadás minden
pillanatában ott van és mutatja
magát a rendező. A másik
típusba sorolható rendező
viszont történeteket akar
mesélni - a maga olvasatában,
amelyből kiderül: milyen
„történet" jutott neki eszébe
arról a régiről, melyik rétegét
tartja fontosnak, hogy
megmutassa, a többit meg
radikálisan kihúzza, átírja. En
magamat e második típusba
sorolnám.
 De hogyan lehet történetet

mesélni, ha a történet el-
vesztette létjogosultságát?
 Nehezen.
 Ha az előadásaidra -

Hamlet, Macbeth, Godot, A
legyező, De mi lett a nővel? -
gondolsz, nem látsz valami
ellentmondást e mostani kije-
lentésed meg egy korábbi kö-
zött, miszerint a hősök helyett a
néző mai, ismerős embereket
akar látni?
 Amikor azt mondom,

hogy a történet kihalófélben
van, akkor azt is állítom, hogy a
történetmesélésen alapuló
művészettel is gondok van-nak.
Ezért magam is elcsodál-
koztam, sőt megdöbbentem,
hogy mekkora sikere van a
Csehov-novellákra épülő elő-

adásunknak, amelyben hagyományosnak mond-
ható történetmesélés zajlik, ráadásul a mai
nézőnek nem sok köze lehet . szereplőkhöz, a
három múlt századi kóbor teát istához. De talán
attól, hogy a színészek egyszer e játsszák önma-
gukat és szerepüket, sőt a szerepen belüli újabb
szerepeiket is, egyszer csak érdekes lett a sztori
is, a figurák is. Máskülönben meggyőződésem,
hogy nem az a figura igazán is erős, aki ugyan-
olyan, mint hétköznapi önmag nk vagy a szom-
szédaink. Ha megtaláljuk azok:t a belső nemes
rugókat, amelyek ugyanúgy ozgatják a sze-
replőket is, mint bennünket, a kor létrejöhet az
érzelmi azonosulás még a hét törpével is. Ha elég
erős az előadás, ha sikerül érzelmi csapdába
csalni a nézőt, akkor hajlandó esz értelmezni, a

Scherer Péter és Györgyi Anna a Királydrá-
mákban (Benda Iván felvételei)

maga világába illeszteni a látottakat. Ebből a
szempontból talán a legérdekesebb kísérletünk a
Hamlet volt, hiszen pozitív tulajdonságú Clau-
diust addig nemigen lehetett látni, s ez a figura
igencsak megosztotta a közönséget. Jó időben
is mutattuk be a darabot, hiszen '94-ben dúlt a
III/III-asok meg az ötvenhatosok körüli huzavona,
a lakossági egyik fele a vétkesek azonnali,
példás megbüntetését követelte, a másik pedig a
megbocsátásra, a feledésre buzdított. Egy ilyen
helyzetben Hamlet és Claudius szerepe anélkül
aktualizálódott, hogy bármi „aktuálist" hangsú-
lyoztunk volna. Ha viszont ez a többlet megszű-
nik, s hatvan szintén nem cselekvő Hamlet ül a
nézőtéren, ellenfél híján nem értik, mi a baja az
igazinak, és „érzelmi" szempontból mire megy ki
ez a történet.

- Valami hasonló érzelmi csapdára emlék-
szem Tompa Gábor 1985-ös kolozsvári Hamlet-
előadásában, amikor a zsarnok Claudius az imá-

jában egyszeriben őszinte, tépelődő, bűneivel
tisztában lévő, azokatmegbá-

nó alaknak tűnt. A színész nyílt
színi tapsot kapott, de ezt
követően a közönség még
zavartabban nézte tovább a
király aljasságait. En ezt akkor
kárhoztattam, a szerepív
megtörésének éreztem. Ma már
sokkal engedékenyebb lennék e
megoldás megíté-
lésben.

- Az ilyen megoldások igen
bonyolultak, többszöri érzelmi
váltást és intellektuális
feldolgozást várnak a nézőtől, aki
azonban egyre kevésbé hajlandó
erre.

 Többek között azért
sem, mert a televízió a maga
naturalista képi világával,
klipkultúrájával épp ellenkező
hatásokat sulykol bele.

 Nem hihetünk másban,
csak abban, hogy mint a tör-
ténelemben mindennek, en-
nek a kornak és kultúrájának
is lesz ellenpontja, mert ha
nem, akkor a színház igazi
válságba kerül. Nem olyanba,
mint eddig, amikor strukturá-
lis, stiláris vagy gazdasági
kríziseket élt meg, hanem az
elszürkülés, az eljelenték-
telenedés, a megszűnés ál-
lapotába kerül. Én szíveseb-
ben hinnék egy új rene-
szánszban, Szophoklész,
Shakespeare, Csehov vona-
lán tovább.


