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iről szól a magyar színház a határokon
túl 1991-ben? Továbbra is az válik-e
hangsúlyosabbá a nemzetiségi társula-
tok előadásaiban, amit a kisebbségi lét
szűkösebb feltételei határoznak meg,
vagy a viszonyok javulásával

megszólalhat a produkciókban az is, ami közös
a magyar kultúra egészében, ami összekapcsol
bennünket határokon innen és túl történelmi
hagyományainkban, közös kelet-európai
sorsunkban?

Kimondatlan alaptematika határozta meg az
idén a kisvárdai kisebbségi színházi találkozót. A
véletlenszerűen egymás mellé került, véletlenül
egymásután látott előadásokat láthatatlan szál-
lal kapcsolta össze a bennük megfogalmazódó
hasonló alapélmény: az illúzióké. Variációkat
láttunk erre a témára, amely különben az idei
magyarországi színházi szezon számos
bemutatójának is alapproblémája volt. (Ennek
fényében talán hasznosabb lenne a jövőben
olyan színházi találkozókat szervezni, ahol
együtt láthatnánk a magyar nyelvű színjátszás
egészét, illetve lehetőséget kellene adnia
nemzetiségi társulatoknak arra, hogy kilépjenek
Kisvárda elszigeteltségéből.)

Kételyek, kérdések kísérik Kelet-Európa át-
változását itthon is, a határokon túl is. Valóban
történelemmé változott időben élünk vagy csak
annak illúziójában? Tágasabb vizek felé indul
hatunk, vagy önhitten-szorongva ringatózunk-e

a továbbra is mozdulatlan idő átmeneti kikötői-
ben? Ködképnek bizonyul minden, amire vá-
runk, vagy a tényleges szabadság születésének
korfordulóját adatott megélnünk? Kiszakad-hat-
e végre az emberi lét a világnak e táján is a
politikai rendszerek fogságából, vagy továbbra
is hatalmi játszmák és ideológiai demagógiák ki-
szolgáltatottja marad? Ezek a kérdések nem-
csak a történelemben élő egyén alapproblémái,
hanem a magyarság sorskérdését is magukba
sűrítik. Ami ma csak politikai, társadalmi kérdés-
ként fogalmazható meg: mit jelent magyarnak
lenni? - az, tisztultabb viszonyok között, csak
történelmi, kulturális problémaként merülhetne
fel, a hagyományok elsajátításának és korrigálá-
sának kérdéseként. Ami civilizáltabb körülmé-
nyek között kultúrák termékeny érintkezését,
egymást gazdagító együttélését jelenthetné, az
ebben a zaklatott régióban küzdelemmé torzul.
Errefelé a nemzeti identitás nem az egyén
önmeghatározásának lépcsőfoka, nem a
közösségteremtés kereteit jelző koordináta-
rendszer, hanem hatalmi harcok eszköze, előíté-
letek forrása, az alapvetően intoleráns politikai
kultúra kirekesztő szemléletének hivatkozási
alapja. Ami megérteni, megismerni segíthetné a
másik embert - nemzeti hovatartozása, nemze-
tiségi léte -, az itt megítélésének mértékévé vá-
lik. A (remélhetőleg) utóvédharcait folytató politika
így zárja továbbra is szűkös szemléletének

kalodájába a tágasabb viszonyok megteremté-
sére hivatott emberi értékforrásokat: nemzetet,
kultúrát, szellemi törekvéseket.

A dem ok rác ia i l lúz ió j a

A politika kényszereivel folytatott küzdelem
leginkább a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
magyar társulatának előadását határozta meg.
Kincses Elemér Marathón című darabja (a
szerző rendezésében) a demokrácia illúziójáról
szólt.

Athén várja a Marathónból érkező híreket, ké-
szülnek (a remélhetőleg győzedelmes) Miltiá-
dész fogadására. A szabadnak mondott város-
ban nemcsak a bizonytalan hatalmi viszonyok,
hanem az emberi feltételek is névlegessé teszik
a demokráciát. Koldusok beszélgetnek, akik
ugyan végképp kívül kerültek a politika érdekkö-
rén, de szűkös létfeltételeik miatt emberi életle-
hetőségeik sincsenek. Majd ünnepségszerve-
zők jelennek meg, akik életfeltételeik viszonyla-
gos biztonságának megteremtését a politikai
széljárásokhoz való igazodástól remélik.
Nemcsak körülöttük, hanem bennük sem terem-
tődtek meg a szabadság feltételei. Ezért fejező-
dik be a darab, - jogosan - a „belső demokrácia"
szükségességének hangoztatásával.

Az emberi indulataiban és politikai szándékai-
ban tiszta produkció művészileg némileg korsze-
rűtlennek hatott. A darabot látva egy társada-
lomkritika kritikája is megfogalmazódott ben-
nünk. A Marathón ugyanis olyan politikai példázat,

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Marathón című előadása
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amely csak az allegória, az áthallások szintjén
működik. Hiányzik belőle mind a történelmi
összefüggések, mindaz emberi viszonyok
érzékletes ábrázolása, analízise - mindazokat
az elemeket nélkülözi, amelyek mélységet
adhatnának a műnek, oldhatnák jelen időkhöz,
konkrét politikai szituációkhoz való kötöttségét.

Az előadás csak részben tudta elkerülni a di-
daktikus megjelenítés csapdáit. Csak egyetlen
színész volt - Lohinszky Loránd -, aki a tézisfi-
gura szerepkényszeréből kilépve tényleges em-
beri hátteret, sorsot tudott érzékeltetni. A tisztes-
séges politikai szándék keltette empátia mellett
leginkább az ő játékának köszönhető, hogy
összességében mégis emlékezetes élménnyel
távoztak a nézők: igen, most innen lehet elindulni,
a kolduslét nincstelenségéből.

A politika csapdájában

A hatalmi viszonyok okozta emberi csapdahely-
zet jelent meg a komáromi Jókai Színház bemu-
tatójában is. A Háy Gyula darabjából készült Ca-
liguló című előadás azonban nélkülözte a tragi-
kus hangokat. Egy meghasonlott diktatúra kari-
katúráját láttuk; a személyisége meghasadtsá-
gából politikai rendszert építő császár és az eh-
hez többnyire gátlástalanul alkalmazkodó alatt-
valók szatírája jelent meg a produkcióban. Róma
polgárai nemcsak természetesnek tartják, hogy
a császár egy lovat nevez ki konzullá, hanem
hajlandók egész életüket is ehhez a képtelen lé-
péshez igazítani. Az „isteni állat" kultuszában
maguk is fokozatosan lóvá változnak: a belső
szabadság, az önazonosság hiányában a teljes
önfeladásig jutnak el, s így egész életüket illúzió-

Háy Gyula Caliguló című komédiája a komáro-
mi Jókai Színház előadásában (MTI-fotó -
Ilovszky Béla felvétele)

vá, tévképzetté minősítik. Felmerül a kérdés: mi
várhat a kentaurlét után rájuk, ha az uralkodó ha-
lála, a politikai rendszer összeomlása nyomán
magukra maradnak? A lojális igazodásban nem
használódtak-e el emberi tartalékaik? Ezek a
problémák tehetnék izgalmassá ma is a darabot:
vajon mindez nem csökkenti-e Kelet-Európa
születő demokráciáinak esélyeit?

Beke Sándor rendezése láthatóan kerülte
ezeknek a súlyos kérdéseknek a felvetését. Jó-
kedvű előadást igyekezett kerekíteni a néhány
éve még kényesnek számító darabból. A bemu-
tató szándékának bizonytalanságát leginkább
az előadás stiláris eklektikája jelzi. A vidéki ifjú
naiv hősként, lelkes szerelmesként viselkedett.
Idősebb barátja a fáradt szkepszist képviselte;
Caligula pojácasága pedig bohózattá változtatta
az előadás számos jelenetét. A ló módjára visel-
kedő szereplők - egyébként szépen koreografált
- mozgása a groteszk elemeit vonta be a já-
tékba. Mindez megannyi olyan lehetőséget kí-
nált, amire fel lehetett volna építeni az előadás
stílusát. Ennek hiányában a szereplők jó része
beérte a teatralitás külsődleges eszközeivel.

Menedékek

A kassai Thália Színház előadásában politikától
mentesen, a beszűkült életlehetőségek között élő
ember esélyeként jelent meg a fesztivál alap-
témája. Az illúzió morális tartást adó erőként,
életben tartó eszközként értelmeződött az Ege-

rek és emberek című Steinbeck-adaptációban.
Az illúzióba való kapaszkodás azonban csak az
időleges túlélést teszi lehetővé, az adott életle-
hetőségeket tágítani képes tényleges esély
megteremtésére alkalmatlan. Erről szólt a De-
zsényi Péter rendezte előadás, amely számos
szép, emberi pillanatot teremtett, ám időnként
túlzottan közvetlen hatásokra törekvőnek, kissé
túlbeszéltnek, árnyalatlannak tűnt.

Szintén az életben tartó illúzió problémája je-
lent meg a Szatmárnémeti Északi Színház Ör-
kény-bemutatójában is. A Kulcskeresők rendkí-
vül emlékezetes, magas színvonalú előadás
volt. Parászka Miklós sajátos, de világos darab-
értelmezésre, pontos, árnyalt színészi játékra,
egyértelmű helyzetekre és színpadi képekre
épülő rendezésében - mindennemű direkt ak-
tualizálás nélkül is - rendkívül időszerűnek ha-
tott a mű. Higgadtan, okosan politikus, bár a
közvetlen politizálást kerülő előadást láttunk.

A produkció olyan világot ábrázolt, amelyben
senki és semmi nem képes azzá válni, amivé
ténylegesen lehetne. Minden tettben az önigazo-
lás szándéka munkál, s ezért mindehhez jóval
nagyobb erőfeszítésre van szükség. Mintha a
génekbe épült gátló erőket kellene legyőzni,
mintha a körülményekben, társadalmi viszo-
nyokban meghatározott bezártságból kellene
folyton kitörni. Mintha önmagunk előtt is
állandóan bizonyítani kellene, hogy jogosan
létezünk, s hogy jogosan vagyunk azok, akikké
váltunk. Ez az állandó bizonyítási kényszer, ez a
görcsös el-szántság - szinte nemzeti
sorstragédiát sejtető hübriszként - a siker
lehetőségét óhatatlanul-kudarccá változtatja.
Ezzel szemben azonban megjelenik azaz
emberi erőfeszítés is, amely képes a vereséget
győzelemmé stilizálni. Bolyongó (Fülöp Zoltán)
mindenhová megérkezik, ahol mentségre,
menedékre van szükség. Illúziókat teremt,
amelyekbe bele lehet kapaszkodni, amelyekből
erőt lehet meríteni az újrakezdéshez. Így képes
Fóris (Czintos József) pilótaként elszenvedett
kudarcát hősi helytállássá átlényegíteni. Igy
képes az emberi viszonylataiban megrendült
család újból közösséggé alakulni.

De oldhatja-e a tények szüntelen átköltése
kételyeinket? Létezik-e az az ország, amely
csak átstilizált kudarcokban képes önmagát
meghatározni? Hiteles emberek-e azok, akiknek
folyton a nyelv kínálta menedékre, a helyzetüket,
tetteiket minősítő szavak csereberéjére van
szükségük ahhoz, hogy visszaigazolva lássák
szándékaikat, megerősítve tudják létüket?

De vajon célszerű önbecsapást jelent-e mind-
ez vagy új lehetőségek születését is? Úgy tűnik,
a legnagyobb nyereség az emberi kapcsolatok
megerősödése. A bezártságban, kudarcokra
ítélve csak az egymás felé nyíló ajtók feltárása
jelentheti a továbblépés lehetőségét. A darab
szereplői - ha véletlenül sodródtak is egymás
mellé - egyre teljesebben képesek átélni
összetartozásukat. Es bizonyos mértékig ebben
rejlik a
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szabadság esélye is. Nem véletlen, hogy a sze-
replők kudarcaiktól megszabaduló mámoruk-
ban, önfeledt kórusként az „Éljen a magyar sza-
badság!"-ra zendítenek rá.

Persze a történet „sokesélyes", még minden
nyitott benne. Megérkezik ugyanis Bodó, aki -
Bolyongó ellenpontjaként - újból csak számon-
kérni képes, és a makacs tényekre figyelmeztet.
A többiek azonban meg sem hallják; nehezen ki-
vívott önfeledtségükben már messze repülnek.
Fóris a záróképben a létra tetején áll, s billeg,
mint a levegőben könnyedén sikló repülőgép,
széttárt karokkal, Krisztus-pózban. A többiek a
létra két oldalán lelkesen asszisztálnak a repü-
léshez - mint mindeddig veszteglő, s most vég-
re útnak induló utasok, minta sorsukról mit sem
tudó ártatlan latrok. Bodó veri az ajtót, dühöng.
Nem ért semmit, mert a többieket sem érti. Csak
Bolyongó tud mindent. Ül a fotelben, fáradtan,
boldogtalanul. Csak ő érezte meg, ha illúziókra
volt szükség, csak ő találta meg a kudarcokban a
siker lehetőségét. Most is csak ő sejti meg a ki-
küzdött feloldásban az újabb, még végzetesebb
kudarc veszélyét.

Elszálló szavak

Az illúzió témája általánosabb filozófiai kérdés-
ként, a színjátszás alapproblémájaként jelent
meg a Kolozsvári Állami Magyar Színház elő-
adásában. Tompa Gábor rendezésében Sha-
kespeare Ahogy tetszik című műve elsősorban a
színházról szólt. A darab kettős helyszínének, a
hercegi udvarnak és az ardennes-i erdőségnek a
feszültsége itta hatalom és a színház viszonya-
ként értelmeződött. A színpadképben (T. Th.
Ciupe terve) a hercegi udvart lekicsinyített vár falai
zárták körül, a falakon kívüli erdei helyszín vi-
szont színházzá stilizálódott: fénylő, bár sokszor
bepiszkított színpaddá, díszes csillárokká, füg-
gönyös, drapériás páholyokká. Az előadás első
része a valóság és a (szín)játék, a hatalom és a
színház viszonyáról beszélt, második részében
viszont a színház belső ellentmondásai kerültek
a középpontba.

Már maga a színpadi tér is értelmezte a városi
lét és művészi életforma feszültségét. Az elő-
színpadon - az előtérben elhelyezett várban -
mélységek nyíltak, a színpadra épített színház-
ban viszont emelt szintek, magasságok voltak
találhatók. A pokol és ég dichotómiájára utaló
kettősség egyúttal kétféle törvény érvényesülé-
sét is sejteti, az erőszak és a szeretet világot for-
máló erejének ellentétét. Az utóbbi a kultúra hu-
manizált viszonyait is képes megerősíteni, az
előbbi a barbárság erkölcsi értékekkel kellően
nem ellensúlyozható fenyegető erejét is jelzi.

Mindkét színtéren, a trónbitorló herceg udva-
rában és a színházzá alakított erdőben is a játék

Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátéka a
kolozsvári Magyar Színház előadásában

a meghatározó cselekvési mód, az uralkodó
életforma. Nemcsak a játékvár meg a Céliánál
kezdetben látható játékbaba utal erre. Rosalinda
(Rekita Rozália) is azért kezd el játszani, mert ki-
szolgáltatott helyzetében, a hatalom fenyegeté-
sének árnyékában csak a rejtőzködő életforma
kínálja a túlélés esélyét. Ezért értékelődik fel a
bolondozás ebben a világban. A bolondságnak
azonban nem a bölcsesség az ellenpontja, ha-
nem a balgaság: ezt képviselik mind az alattva-
lók, akik nem képesek helyzetüket szerepként
megélni, mind pedig az uralkodó, aki nem tudja
magáról, hogy zsarnok.

Ez a tisztánlátás születhet meg a színpadi
helyzetben. A színjátékos (a játékra kész bolond)
úgy képes azonosulni szerepével, hogy sosem
válik azonossá vele. A játék egyúttal az illúzióte-
remtés esélyét is jelenti. Kivonulást a világból,
tisztultabb viszonyok megtalálását. A lehetősé-
get, hogy - legalább virtuálisan - megszülethe-
tik mindaz, ami a valóságból hiányzik. Nemcsak
a túlélés esélyét kínálja tehát a játék, hanem az
eltorzult viszonyok korrigálását is.

Mindez akkor válik nehezen megoldható
problémává, ha a játék révén, a színházban
megszületett eredményeket újból a valósághoz
kell mérni. A virtuálisan megtalált feloldás való-
ságos ténnyé csak veszteségek árán válhat, ez
pedig eleve korlátozza a színház hatását.

Erről is beszél Rosalinda és Orlando álruhás
erdei játéka. A szerelmi történet lényegében az
illúzió valósággá változtatásának folyamata - a

másikról alkotott képzet kipróbálásának játéka.
A szerelem csak a realitásban teljesedhet ki, de
szükségképp tökéletlenebbül, mint a vágyak vi-
lágában.

Orlando csak áll értetlenül, kicsit csalódottan,
miután Rosalinda felfedte kilétét; képzelt
szerel-mének elillanó teljességét félti, a múltban
meglátott lányt keresi a közben megismert
emberben. Biztosabbnak biztonságosabbnak
tetszik a játék, a legalább emberi élményként
birtokolható illúzió, minta valóság, amely még a
veszteségek vállalása árán, még
kompromisszumra készen is kiszámíthatatlan
marad.

Ezek a kételyek érzékelhetők az előadás zá-
róképében is. A feloldás lényegében csak a
művészeten belül érvényes. Mindaz, ami
Shakespeare-nél megoldódik, jóra fordul - itt
kétkedve fogadott szövegidézetté változik:
bejönnek a szereplők és Shakespeare-
kötetekből olvassák a pozitív fordulatokról
tudósító mondatokat. Vajon a komédia
szabályai érvényesebbek-e avagy mindennapi
tapasztalataink?

Az előadást Jaques (Csiky András) monológ-
ja zárja: színház az egész világ... Az illúziók vilá-
gában is megfogalmazódik az emberi életút tel-
jes illúziótlansága: ,,...a végső jelenet... - tönk-
remenés!" A sok játékos között a bolondokért lel-
kesedő Jaques az, aki maga nem játszott, csak
néző volt a világ színpadával szemközt - vagy
kíméletlen kritikus, aki azt hiszi, ha beszélni
hagyják, megtisztíthatja „a megfertőzött világ
ronda testét".

Ez azonban szintén illúzió, mint a színjáték
maga. Az elszálló szavak nem válnak a valóság
tényeivé, legfeljebb megérteni segítenek valamit
a világ történéseiből.


