
a rendelkezésére; egy-egy „büdzsé" el-
készítése így is tíz napig tart, további hét
nap, amíg legépelik. Végleges költ-
ségvetés még nem készíthető, mivel az
épület értéke sem állapítható meg a teljes
elkészültéig, sőt a fönntartásához
szükséges összeg is csak egy év múlva
számítható ki. (Például a villany- és az
olajfogyasztás mértéke.)

*

Peter Hall igazgató azzal kezdi nyi-
latkozatát, amivel minden igazgató-
rendező kezdené a világon: „Ha a ren-
dezés és az igazgatás között kellene vá-
lasztanom, az előbbit választanám. De,
ugye, a legtöbb igazgató tudja, hogy
munkájának húsz-harminc százaléka
mindenképpen az igazgatással kapcsola-
tos." Ezután megállapítja, hogy a jelen-tős
színházakat mindig művész-igazgatók
vezették: Brecht, Molière, Jean Vilar,
Sztanyiszlavszkij, Strehler. (Önmagát nem
számítja a „liga" tagjai közé.)

Művészeti kérdésekre térve Hall szem-
léletes példát hoz: összehasonlítja a saját
hatvanas évekbeli színpadi gyakorlatát
(akkoriban Peter Brookkal és Michael
Saint-Denis-vel a Királyi Shakespeare
Társulat társigazgatója és rendezője volt)
mai eszményével. Mint rendező, annak
idején a karakterek emberi vonásait
hangsúlyozta, és arra törekedett, hogy
„szelektív naturalizmussal" emelje ki a
környezet műviségét. Stratfordi Hamlet-
rendezésében például, amikor Claudius és
Laertes a királyfi elleni bosszú tervét
tárgyalja, a színpadon két pasas (Hall
fogalmazza így) ült egy asztalnál, és
beszélgetés közben iddogált. Végül
kivágta a jelenet egy részét, mert nem
tudott megfelelni a naturalista normáknak.
A mai előadás Claudius Macbeth-stílusú
szövegrészében azt keresi, ami a
jelenetben „egyetemesen" is benne
foglaltatik. (Hall új Hamletje Albert
Finney-vel a főszerepben a Nemzeti
Színház egyik friss repertoárdarabja.)

A másik dolog, amit Hall a Nemzeti
Színház feladatának tart: a fiatal rendezők
nevelése. Véleménye szerint az 1968 és
1973 között feltűnt fiatalok részben hátat
fordítottak az intézményes színház-nak,
részben a televízióhoz mentek. A
színházak is hibásak voltak ebben: nem
tárták ki előttük kapuikat. A Nemzeti
Színháznak öt-hat fiatal rendezőt kell
magához kötnie olyan fizetéssel, amely
biztosítja megélhetésüket. Ezekre a fia-
talokra mindenféle munkát rábíznának,

de nem vennék el tőlük a lehetőséget,
hogy időnként más színházban rende-
zéshez jussanak. (Hall maga is heti hét
font fizetést kapott mint végzett rendező
az Arts Theatre-ben azért, hogy darabokat
olvasson, segédrendezzen - és köz-ben
önálló munkát szerezzen magának más
színházban. Ha ez sikerült neki, arra az
időre nem kapta a hét fontot.) A ren-
dezőnek egyrészt szüksége van arra, hogy
rendezzen, már csak a saját jó alkotói
közérzete érdekében is. Másrészről
viszont nélkülözhetetlen, hogy fenyegetve
érezze magát. „Stratfordban - mondja Hall
- ott volt Michael Saint-Denis és Peter
Brook, hogy rendben tartson, hátulról
pedig olyan ifjoncok noszogattak, mint
Trevor Nunn és Terry Hands."

*

Michael Hallifax beosztására a sze-
mélyzeti vezető megjelölés a legtalálóbb.
Az ő gondja az, hogy törődjék a színész-
szel, egyeztesse színházon kívüli és belüli
munkájukat, táblázatot készítsen
számukra az elfoglaltságukról, oldja meg
problémáikat. (Például legyen tekintet-tel
arra, hogy mit bír el fizikailag
egy idősebb színész: Gielgud, Peggy
Ashcroft, Ralph Richardson.)

*

Simon Relph technikai igazgató területe
az épület, a berendezések, a műhelyek.
Egyik megjegyzés különösen érdekes:
kezdetben úgy gondolták, hogy több
munkaerővel és rövidebb munka-idővel
kell dolgozni, de ez túlságosan
személytelenné és üzemszerűvé tette
volna a munkát.

*

Peter Stevens amolyan általános ügy-
vezető, aki a legmagasabb szintű dönté-
sek, határozatok, vagyis a Nemzeti Szín-
ház politikájának megvalósulásáról gon-
doskodik, összhangba hozza az intéz-
kedéseket, és a gyakorlat nyelvére for-
dítja.

*

Végül még egy észrevétel. A Nemzeti
Színház vezetőit bemutató interjúsoro-
zatban a nevek mellett gyakran olvas-ható
ez a néhány szó: Peter Hall személyes
barátja.

CSILLAG VERONIKA

Szerelmem, a próba

Efroszról és a könyvéről

Az elmúlt színházi évad javát, az októ-
bertől márciusig tartó zord telet Moszk-
vában töltöttem.

Itt, és később Leningrádban - egy januári
kirándulás során - megnéztem vagy
harminc előadást, jókat, rosszakat
vegyesen. Nem színházi szakemberként -
tájékozottan válogatva. A szóbeszéd, a
barátok tanácsa, a személyes ismerősökké
lett hivatásos és műkedvelő hozzáértők
véleménye és segítsége irányított. Így a
mintavétel és az értékelés cseppet sem
objektív; legfőképpen a véletlennek van
alárendelve. A színház is az országgal
való ismerkedés része lett. Gyakran
csalódtam, ha a társulat vagy a rendező
hírneve miatt túl nagy várakozással
néztem az est elébe, máskor meg teljesen
váratlanul lenyűgöző élményben volt
részem.

Számomra a nagy, az igazi élményt a -
gyakori botrányos fogadtatás ellenére -
még a Moszkvában sem egészen köz-
ismert Efrosz jelentette. Efrosz nem te-
remtett iskolát, legalábbis eddig még nem,
nincs általános programja; nem teoretikus
elme. Amikor először jártam Efrosz
színházában, csak véletlenül jutottam be
az előadásra. Azt sem tudtam, mit
játszanak aznap; Aztán meg el is késtem jó
tíz percet. Es utam elején lévén, a
Háztűznéző - mert ahogy a szünetben
kiderítettem, épp ez volt műsoron - nehéz
szövegét is alig-alig értettem. Még-is,
Efrosz színházának sajátos izzása azonnal
hatalmába kerített. Hirtelen megéreztem,
hogy itt most nem lehet lazítani,
kényelmesen átaludni a fél elő-adást, és
aztán a „ma is megnéztem valamit"

nyugodt turista-lelkiismeretével
hazamenni és megvacsorálni. Nincs üres-
járat, itt minden pillanatban történik va-
lami.

És később, a már „fölkészülten" meg-
nézett előadások közepe-vége felé elfogott
az oly ritkán tapasztalt, mégis jól ismert
érzés, mely csak igazi műalkotás láttán
ébred. A meglepetés és a megszokottság
különös keveréke: hogy saját legtitkosabb
elképzeléseimet - melyeket eddig még
megfogalmazni sem tudtam soha - látom
életre kelni. Nem értem,



mi történik. Miért új, miért más? Nem
tudom a rendező koncepcióját három
mondatban összefoglalni. Minden nagyon
bonyolult, mégis áttetszően tiszta.
Keresem a -titok nyitját. Honnan árad a
varázserő?

Töprengéseim közepette akadt kezembe
Efrosz nemrég megjelent könyve

vallomások, feljegyzések a rendező
munkájáról - Repet y i c i ja ljubov maja (Sze-
relmem, a próba) címmel. (Az alábbi Ef-
rosz-idézetek ebből a könyvből valók.)
Válaszol-e a könyv a felmerült kérdé-
sekre? Úgy tetszik - igen. Közelebb ke-
rülünk az alkotóhoz, szinte magunk is
részeivé válunk a színjátszás folyamatá-
nak. De ha napjaink információáradata
ellen védekezendő, mindenáron rend-
szerezni vágyó szemlél ette] közeledünk
hozzá - azt hiszem, csalódnunk kell. A
pontokba foglalható recept, a mindenütt
alkalmazható -- sőt utánozható --megoldás
megint csak elmarad. A titok kibomlik,
szétárad a könyv lapjain, de matematikai
pontosságú megfejtése hiányzik.

Kirajzolódik viszont egy érzékeny,
tikus ember viszonya a világhoz. Es e

viszony legfőbb jellegzetessége a mű-
vészi alázat. Nyoma sincs a mostanában
oly gyakori rendezői magamutogatás-nak,
a koncepcióérvényesítő görcsös
igyekezetnek. Az író, a színész meg a
néző - barát, és nem ellenség. Lehet
ugyan, hogy mindez nem elv, hanem a
színházi munka gyakorlatából fakadó
szükséglet. De azt hiszem, a lényegen ez
vajmi keveset változtat.

A színész megbecsülése nem egysze-
rűen emberbaráti gesztus, hanem annak
felismerése, hogy csak egy összeforrt
együttes baráti, felelősségteljes légköré-
ben lehet eredményesen dolgozni. És ez a
felismerés lassú folyamat eredménye.

. A főiskola után minden próba kész
kínszenvedés volt számomra. Már este
elromlott a kedvem attól a gondolattól,
hogy megint találkoznom kell azokkal az
emberekkel, és férfi létemre, hazatérvén
esténként sírva fakadtam.

Egyszer úgy összevesztem a színé-
szekkel, hogy a főrendezőt kellett meg-
kérnem, közvetítse nekik a rendezői uta-
sításokat.

- Marija Oszipovna szóltam -, le-
gyen szíves megmondani X. Y.-nak,

hogy ezeknél és ezeknél a szavaknál
menjen balra, az asztalhoz.

Mire X. Y. odafordult Marija Oszi-
povnához.

- Mondja meg a rendezőnek, hogy
ezeknél a szavaknál az asztalhoz menni
unalmas és teljesen értelmetlen. Helye-
sebb, ha az ágyhoz megyek.
Az utóbbi időben azonban jó hangulatban

telnek a próbák. Mert úgy hiszem
megtaláltam a hangot a színészekkel.

A színész érzékeny ember. Megértésre,
gyöngédségre van szüksége..."

A színész Efrosznál nemcsak megbe-
csült eszköz, hanem az alkotás tevékeny
részese is. Munkája nem merül ki az uta-
sítások mechanikus végrehajtásában,
érzéseire, gondolataira is szükség van.
Szó sincs itt a színész belső technikája-
nak, érzelmi gazdagságának elsorvasz-
tásáról.

„Jó, ha a színész a szavak mögé tud
látni. Nem, ne csak a magyarázatot értse.
Legyen kedve magától eltöprengeni.

A klasszikusokkal sehogy se boldogulsz
értelmezés, átgondolás nélkül. Amiből
érzésem szerint nem jutott elég

Molière Don Juanja Anatolij Efrosz rendezésében



a mai színészeknek - az a filozofikus lá-
tásmód képessége.

Valamikor a rendezők föllázadtak a
fecsegő színház ellen, ahol túl sokat be-
szélnek, fontolgatnak, ahol hiába való
beszélgetéssel húzzák az időt, és a mes-
terség más gyakorlatával kísérleteznek:
játék, helyzetgyakorlat, színpadi rög-
tönzés.

Ez akkor óriási eredmény volt. De
múlnak az évek, évtizedek. És most más
veszélyekkel kell megküzdeni. Túlzottan
teátrális színész, akit az életbe
visszavezetni, természetességre tanítani
és felszabadítani kellene, mostanában alig
akad; annál több viszont az olyan, aki
nagyon is független, semmihez sem kö-
tődik, a szellem és az értelem jármából
egészen kiszabadult. Amit mondanak,
megcsinálja, de ha nem szólnak, magától
semmit sem tesz.

Egyszerű ember, mentes ugyan a ha-mis
pátosztól és a színpadiasságtól, de üres és
felszínes. Csakhogy Mercutiót nem lehet
eljátszani a gondolkodás képessége nélkül
és Don Juant sem - bölcsesség híján.

Régebben az értelmezés feladatát ma-
gamra vállaltam - a színészeknek csak az
utasításokat kellett végrehajtani. De most
jólesne meg is beszélni velük el-
képzeléseimet... Végtére is nem gye-
rekekkel van dolgom. . ."

Ebből a rövid részletből is körvona-
lazódik Efrosz bonyolult viszonya az
orosz-szovjet színházi iskolák hagyomá-
nyaihoz. És ez nemcsak a színészvezetés
módszereire korlátozódik. Inasévei arra
az időszakra estek, „mikor a színművé-
szetben Sztanyiszlavszkijon kívül szinte
senkit sem akartak elismerni". Az ilyen

feltétlen odaadás könnyen csaphat át saját
ellentétébe. Efrosz azonban más
tanulságokat vont le a Sztanyiszlavszkij
körül föllángolt vitákból, az agyonhall-
gatott rebellisek, Mejerhold, Tairov
rehabilitálásából. Sztanyiszlavszkij hatása
nem múlt el nyomtalanul, csak éppen nem
az egyetlen forrás többé. Lassan
fölsorakozik mellé az egész színháztör-
ténet. És a vég nélküli szócsaták legfőbb
eredménye az a meggyőződés, hogy a
művészetben nincs kizárólagosság. Talán
ebből az időből származik Efrosznak az a
tulajdonsága, hogy bármikor kész
fölülvizsgálni korábbi eredményeit, sőt,
kifejezetten igényli is a változatosságot.
Azt tartja, hogy ami jól ismert, megszo-
kott - legyen bármilyen nagyszerű -, azt
többé nem érdemes ismételni, mert hitelét
veszti, kiüresedik, unalmas lesz. Es a néző
csalhatatlanul megérzi, ha a szeme láttára
születik meg valami új, mint ahogy
felismeri azt is, ha avult sablonokkal
traktálják, még ha nem is látott soha
azokhoz hasonlót.

„Január. Az utcán esik a hó. Arbuzov
darabja van műsoron.

A jelenetek közötti szünetben a szí-
nészek a kulisszák mögé állított televízión
a jégkorongmérkőzést nézik.. .

.. Egyenes adás a stadionból. De köz-
vetíthetnék a mérkőzést holnap is - fel-
vételről.

Csakhogy akkor - bár a látvány maga
nem változik - kevesebb érdeklődéssel
figyelnék. Hiszen addigra a végeredmény
és számos izgalmas részlet ismertté válik.

De ha mégsem, akkor is - maga az a
tudat, hogy mindez tegnap volt, nem

pedig most történik lelohasztja a kí-
váncsiságot.

Ugyanígy a színpadon is, mindent a ma,
a most hitelességével kell megformálni."

Efrosz hirdeti és vállalja a kísérletezés
esetleges kudarcait, ha kell a botrányokat,
a kritika gáncsoskodásait - amiből
mellesleg bőven volt része az elmúlt évek
során. És nem sajátítja ki az útkeresés
jogát, jóindulatú türelemmel szemléli
mások próbálkozásait. Rozovhoz írt
levelében arra biztatja az írót - aki
egyébként hosszú éveken át a Gyermek-és
a Komszomol Színházban szinte már
háziszerzőjének számított -, hogy bátran
merjen szakítani korábbi, közvetlen,
akkor nagyon is újszerű, azóta azonban
megszokottá lett, közkedvelt stílusán, ha
az már nem alkalmas egy érettebb,
összetettebb látásmód kifejezésére. Még
ha ez a szakítás fájdalmas, az útkeresés
pedig gyötrelmes lesz is, még ha sokan, a
nekik oly kedves, régi Rozov után só-
hajtozva elfordulnak majd tőle.

Miképp a szovjet szerzők legfrissebb
alkotásaitól, nem riad vissza Efrosz a
klasszikusok újraértelmezésétől sem.
Bátran játszik Shakespeare-rel, Moličre-
rel, sőt kikezd a hazai bálványokkal is,
Sorra rendezi újjá a Csehov-darabokat. a
Három nővért, a Sirályt és legutóbb a
Cseresznyéskertet. Most pedig Gogol ritkán
játszott remekét, a Háztűznézőt állította
színpadra, mintha csak a Művész Színház
és hagyománytisztelő pártolóinak
bosszantására tenné. Csakhogy ez nem
játék és nem szellemi torna. Ember-feletti
munka, évekig, néha évtizedekig tartó
töprengések eredményei ezek a néha kissé
önkényesnek, esetlegesnek ható
előadások. Tiszteletlen, felháborító
rendezés ? Mindegyikért nem kezes-
kedem, de például a Cseresznyéskert szö-
vegéhez egyetlen sort hozzá nem tett,
abból egyetlen mondatot ki nem hagyott.
Igaz, ha a szövegen nem is igen változtat,
a helyszínre és a mozgásokra vonatkozó
szerzői utasításokat gyakran sajátosan
értelmezi - olykor megdöbbentő
némajelenetekkel, kimerevített ál-
lóképekkel fékezi az előadás száguldó
iramát. Hátha ez a fanyar és gunyoros
színház az igazi Csehov - csak a rárakó-
dott színházi sablonok nélkül? „Miért
olyan biztos az elvtárs, hogy Csehov
Önnek adna igazat?" - teszi fel a kérdést
könyvében.

Milyen átgondolt és lelkiismeretes
munka, mennyi kitartás, akarat, mester-
ségbeli tudás és persze tehetség, alkotó

Jakovleva az Aljosa testvér című, Rozov készítette Dosztojevszkij-dramatizálásban



fantázia kell Efrosz renitens ötleteinek
megvalósításához!

A rettenetesen hosszú, nekünk csak
színháztörténeti tanulmányokból ismert,
több hónapig tartó próbaidő is a munka
becsületéről árulkodik. Amikor a színé-
szek elkezdenek próbálni, még nincs ki-
tűzve a bemutató időpontja. Kész lesz,
amikor kész lesz, ha egyáltalán sikerül, ha
érdemes bemutatni.

A feljegyzésekből kiderül, hogy például
a Rómeó és Júlia színrevitelét Efrosz már
évek óta tervezgette, mire végre hoz-
zálátott a színpadi munkához.

„A Rómeó és Júliát már több mint tíz éve
próbálom.

Tíz év alatt úgy hiszem, tűrhetően meg
lehet érteni egy darabot.

De hiszen mások se aludták át ezt az
időszakot. Elkészült jó néhány előadás. És
végül megszületett az olasz film.

Tíz évvel ezelőtt a Gyermekszínházban
úgy gondoltuk, hogy kiválasztunk egypár
egészen fiatal gyereket a Stúdió I.
évfolyamából, és velük csináljuk meg a
Rómeó és Júliát. Az akkor készült filmmel,
a West S/de Storyval akartunk versenyre
kelni. Vajon mitől van olyan át-ütő sikere
egy Shakespeare-átdolgozásnak -
töprengtünk amikor maga a darab gyakran
alig egypár érdeklődőt vonz. Annál
bosszantóbb volt aztán az olasz filmen
fölfedezni a fiatal arcokat. De múlnak az
évek, és most már az a véleményem, hogy
a fiatalság, a lázas élet-szerűség
önmagában nem képes egészen átformálni
a drámáról kialakult, megszokott képet,
mint ahogy akkor hittük. Ma ez már nem
elegendő. Hogy is mondjam - valami
komolyabbat szeretnék."

Egy hangulat, egy vázlatos elképzelés
még csak a kezdet kezdete. ]Minden apró
részlet, még a legjelentéktelenebb is -
rejtély, amelyből értő szemmel ki lehet
olvasni a mű összes titkát. Meg kell érteni
a figurát, mert Anélkül nem lehet
eljátszani. Csakhogy vannak nehéz esetek,
közvetlenül alig átélhető jellemek. Például
Szoljonijt hozza a Három nővérből.

„Én például semmi közösséget nem
vállalok ezzel a kötekedővel.

. .

Miféle alak ez a Szoljonij, és vajon ho-
gyan lehet megközelíteni?

Hiszen mint minden épeszű ember, én
is jobban szeretem Tuzenbachot, mint
Szoljonijt. Mit kell tennem, hogy érthető
legyen a párbaj? Hogy mindenki megértse,
mért kell Tuzenbachot lelőni,

mint egy kutyát? ítéljék meg Szoljonijt -
de velem együtt. Másképpen -- nincs
hiteles Szoljonij, másképpen nem fogják
őt komolyan venni. Lehet ugyan, hogy
mindenképpen elítélik, de magatartásának
okait tisztázni kell. És emberi indítékokat
kell találni. Az ÉN indítékaimat kell
megtalálni.

Igaz, Brecht nem így értelmezte a szí-
nész mesterségét, de Brechtnek majd egy
más alkalommal vesszük hasznát.

Tehát meg kell Szoljonijt találnom
magamban, és magamat őbenne. Eszem-
be jut egy színész, akit ismerek. Amikor
bement a társalgóba, mindig odaköszönt a
többieknek. De a tíz másik színész éppen
olvasott, sakkozott, vagy magával volt
elfoglalva, és senki sem válaszolt az
üdvözlésre, de ha mégis - alig hallhatóan.
A belépő arca eltorzult. Ez a csönd
megalázott helyzetét látszott bizonyítani.
Borzalmasan rossz színész volt - de
később eléggé jelentős, színes irodalmár
lett belőle. Csordultig telve volt a legkü-
lönfélébb érzésekkel és gondolatokkal,
saját magát az ügyefogyottság minta-
képének tartotta, és ami a legrosszabb, azt
gyanította, hogy a többiek is így vé-
lekednek felőle. Ez az érzés valószínűleg
mindannyiunknak ismerős, ismerős ez
nekem is. Csakhogy Szoljonij eseté-ben -
a végsőkig felfokozott. Belép
felé se fordulnak. Viccelődik - semmi
hatás. Észre sem veszik, tompaeszűnek
tartják. Köszön - de csak dörmögés a
válasz. Csak állsz ... és nézed azt, aki
téged észre sem vesz, és valami rossz
kezd beérni benned. Csip-csip-csip - fi-
gyelmeztet Szoljonij -, ne akarjatok gyil-
kost csinálni belőlem. Két embert már
megöltem, többet ne kelljen. Mikor
Szoljonij azt állítja, hogy ő hasonlít Ler-
montovra, valószínűleg nem az arcát,
hanem a jellemét érti - könnyen sértődik,
féltékeny és magányos.. .

Belépek, végre kényelmesen elhelyez-
kedem, és rágyújtok - itt nem szabad,
Vaszilij Vasziljevics! Menjen innen! Az-
tán meg látom, amint Tuzenbach mind
közelebb és közelebb férkőzik Irinához -
csip-csip-csip.

Én nem akarok ölni, ne kényszerítsetek
bele a gyilkosságba: ne bántsátok meg
érzékenységemet, ne tegyetek úgy, mintha
nem lennék a szobában, vagy mintha
egyáltalában nem is léteznék. Élek,
gondolkodom és érzek, és nem vagyok
rosszabb másoknál, sőt talán még jobb is,
becsületesebb, nagylelkűbb...

Kezdetben még nincs semmi baj.
Mintha befogadnának. Csak később kez-
dődik, amikor megérzem, hogy Tuzen-
bach szerelmes Irinába, hogy itt mindenki
beszélhet, amit akar, csak nekem kínos
még a számat is kinyitnom.

És ráadásul itt van ez a báró. Ez a tré-
famester, aki gyűlöl engem... Csak azt

szeretném megértetni vele, hogyha így
folytatódik, akkor szerencsétlenül is
végződhet ez a dolog. De ezt, úgy lát-szik,
senki sem képes felfogni.

És a harmadik felvonásban már egy-
szerűen kitessékelnek a szobából.

És még a negyedik felvonás előtt ki kell
hívnom párbajra a bárót, mert meg-sértett;
én tudtam, hogy ez valamikor úgyis
bekövetkezik, s lám, be is következett.

Hogyan, hát elfordulsz tőlem, Öreg? Mit
sóhajtozol? Hisz magad is bűnös vagy,
hiszen mindnyájan bűnösök vagy-tok, én
megjósoltam, én kértelek, én fi-
gyelmeztettelek benneteket. De ti mégis-
csak belehajszoltatok a gyilkosságba, hát
akkor most osszátok meg velem a bűnt is.
És ne csóváljátok rosszallóan a fejeteket.
Most már nincs semmiféle ki-út -
lelövöm, mint egy kutyát."

Egy jelentéktelennek tűnő szerep, egy
homályos kép; néhány összemosódó folt -
mégis mennyi töprengés, mennyi költői
képzelőerő kell a megfejtéséhez. És
Efrosz a könyv lapjain így bontja ki sorra
a drámák majdnem minden szereplőjét. És
amikor már azt hinnénk, hogy minden
világos, minden szónak és mozdulatnak
jelentősége van, akkor kezdődik a
színpadi munka, a próba, mely eldönti,
megtölthető-e élettel a spekuláció. Ez az a
pillanat, amikor minden eddigi
elmélkedést feledni kell, és a fogalmi
gondolkodás primátusát a játék, a rög-
tönzés veszi át. De az a tény, hogy a ren-
dezői koncepció nem mindig felel meg a
színpad törvényeinek, még nem jogosít fel
az elméleti megközelítés elvetésére. Régi
dolog - elmélet és gyakorlat egy-más
nélkül nem létezhet. Bármelyik hiányzik
is - az előadás nem lesz tökéletes. Persze
mindegyik hiánya más-más jellegű
veszéllyel fenyeget. Ha a próbákat nem
előzi, meg elméleti felkészülés -
születhetnek ugyan a tökéletességig ki-
dolgozott, lenyűgöző részletek - a lényeg,
a költői tartalom mégis elsikkad.
Ellenkező esetben viszont, mikor min-den
elő van készítve a végtelenségig, csak
éppen próbálni nem akaródzik -
színszerűtlen tandráma az eredmény.



Ez a bonyolult kettősség talán nem
független attól, hogy Efrosz átértelmezései
általában nem politikai aktualitások
jegyében születnek. Inkább az összetett,
nehezen megoldható morális problémák
foglalkoztatják. Nem a pillanatnyi helyzet,
hanem az általános emberi szituációk
megragadására törekszik. Hol érintkeznek
például a shakespeare-i és a mai jellemek,
mi a közös, az örök a két világ
magatartásformáiban?

Efroszt gyakran vádolják pesszimiz-
mussal. Mintha egy késői, az eredetinél
sokkal tragikusabb Shakespeare néző-
pontjából szemlélné az eseményeket -
vetették szemére a Rómeó és Júlia bírálói.
Hiszen Shakespeare-nél - úgymond - még
a legkeserűbb pillanatokban is föl-
fölcsillan a remény és a szeretet. Efrosz
nem utasítja vissza a vádakat, csak meg-
kérdőjelezi az örömteli, optimista vég-
kicsengés lehetőségét. Meggyőződése,
hogy ő általában egy jottányit se változtat
a szerző világlátásán. De hát Shakespeare
nem az Éjjeli menedékhely Lukája - a
vigasztalás nem kenyere. Shakespeare
vagy mondjuk Brecht figyelmeztet, és
nem hamis illúziókkal áltat. Hiszen min-
den illúzió végül is csak újabb szeren-
csétlenségek forrása. Miféle
megkönnyebbülésről lehet szó, mikor a
két halott ott fekszik a lábad előtt? A kibé-
külésnek kissé magas az ára.

Nos, válasz-e a könyv a néző kérdé-
seire? Válasz, csak nem éppen egyszerű,
mint ahogy Efrosz egyetlen előadása sem
az. Efrosz föladja a kérdéseket, százféle
alakban újrafogalmazza őket, míg csak
magától ki nem kerekedik a felelet, bo-
nyolult problémák összetett megoldása,
mely azonban sem a színház, sem az írás
nyelvén nem fejezhető ki a közhelyek
egyszerűségével.

A könyvben a részletek lazán kapcso-
lódnak, az előadásokat nem egymás után,
hanem szimultán elemzi Efrosz; a tárgyalt
jelenetek váltogatva követik egy-mást, egy
a Sirályból, egy a Don Juanból, majd az
Othello következik, hogy aztán a Sirály e g y
újabb részletének adja át helyét. Az
elmélet és a gyakorlati problémák
összefonódnak, egyik a másikból
következik. A stílus az elbűvölően
szerkesztett rendetlenséghez illően
kötetlen, beszélgetős. A sok személyes
emlék, kedélyes történet elénk varázsolja
a rendezőt és színészeit, ők barátainkká,
az előadások pedig átélt élménnyé
lesznek.
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A nagyváradiak
Debrecenben

Két napig a Debreceni Csokonai Szín-ház
vendége volt a Nagyváradi Állami
Színház. A Román Szocialista Köz-
társaság Bihar megyéje, valamint a Ma-
gyar Népköztársaság Hajdú-Bihar me-
gyéje közötti kulturális csere keretében
egyre rendszeresebbé válnak e színházak
vendégjátékai. A nagyváradiak nyárelői
magyarországi fellépését a debreceniek az
ősszel viszonozzák.

A Nagyváradi Állami Színház vendég-
játéka alkalmából rövid interjút kértünk
Eugen Tuguleától, a színház igazgató-
jától, azt tudakolván: milyen feladatokat
tűz maga elé a Nagyváradi Állami Szín-
ház, milyen művek szolgálják elképze-
léseiket, miért D. R. Popescu két darabját
játszották Debrecenben?

Eugen Tugulea a következőket nyi-
latkozta:

- A színház kulturális és politikai fórum.
Ennek megfelelően megtisztelő,
ugyanakkor felelősségteljes feladatok há-
rulnak rá, különösen olyan környezet-ben,
ahol - mint Nagyváradon és kör-nyékén -
magyarok és románok együtt élnek. Itt a
színháznak is a barátságot kell erősítenie.
Ez indokolja, hogy a Nagyváradi Állami
Színház két tagozatos, magyar és román
nyelvű előadásokat tart. A. két társulat
előadásai egyformán fontosak. Sok éve
dolgozunk és élünk egy fedél alatt, úgy is
mondhatnám, közös az otthonunk.
Megosztjuk egymással a siker örömét, és
időnként a kudarc szomorúságát is.
Őszinte barátság uralkodik a két társulat
között, ez - úgy vélem - érződik a
bemutatott elő-adásainkból és abból, hogy
jelenleg a két együttes stílusa is hasonló.

A mindnyájunk előtt ismeretes és vi-
lágos társadalmi, politikai célok megva-
lósítását igyekszünk a magunk eszközei-
vel elősegíteni. Elsősorban eredeti mű-
veket játszunk, magyar és román szer-
zőktől egyaránt; a világirodalom alko-
tásaiból csak a legrangosabb szerzők
legjobb műveit, azokat, amelyek a mai
ízlésnek, követelményeknek megfelel-
nek. Műfajilag változatos a repertoárunk,
operettől tragédiáig, musicaltől komédiáig
mindent játszunk. S hogy ne

csak általánosságban jellemezzem szín-
házunk munkáját, íme az 1975-76-os
szezon bemutatóinak sora: a román ta-
gozat Mircea Bradu Fehér szaka című
történelmi tárgyú darabját, Mihail Se-
bastian Névtelen csillag című színművét, B.
Hatch - Ch. McArthur A nap szenzációja

című musicaljét, Berlini Fontana trevi című
színművét, V. Frunze A z új nagy állomás

című drámáját, valamint a Debrecenben is
látott D. R. Popescu A z erkély című
társadalmi drámáját játszotta. a magyar
tagozat pedig V. Rebreanu Juhmarta ember

című művét, Nestroy Lumpáciusz

Vagabundusz című játékát, Darvas József
Szakadékját. Miller P i l lantás a hídrólját,

Emlékszel még címmel operett-összeállítást,
és végül a vendég-játékon is játszott D. R.
Popescu A sz o morú angyalok története

című drámáját mutatta be. Az előző évben
Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című
művének adaptációját mutatták be, jövőre
pedig Bródy Sándor Dadája szerepel a
társulat műsorán.

- Ami a terveinket illeti, műsorunk,
céljaink elveiben változatlanok, továbbra
is a változatosságra és az eredetiségre tö-
rekszünk. A tévé és a rádió konkurren-
ciájára gondolva kevésbé ismert, de lé-
nyeges mondanivalójú és művészi eré-
nyekkel rendelkező darabokat keresünk.

A debreceni vendégjátékra házi szer-
zőnknek számító D. R. Popescu két
darabját hoztuk. Azért esett ezekre a vá-
lasztásunk, mert hűen tükrözik együt-
teseink célját: a politikai, társadalmi
problémákhoz való hozzászólás igényét és
az újszerű színpadi fogalmazásra tö-
rekvést. A szomorú angyalok történetét már
játszotta néhány éve a román tagozat, de
Szabó Józsefnek, a magyar tagozat
rendezőjének nagyon megtetszett a mű,
dramaturgiai átalakításokkal cirkuszi térbe
helyezte a cselekményt, s ezzel új vonásait
tárta fel a darabnak. A szerző jövőre új
darabot ír számunkra, valószínűleg szintén
a magyar tagozat fogja játszani.

*

A Debrecenben látott előadások igazolják
az igazgató szavait. A neves román szerző
- akinek több regénye, novellája olvasható
magyarul is - színműveiben erős
társadalomkritikai szándék nyilvánul meg.
Mindkét darabjában arra keres választ:
hogyan lehet kommunista módon, tisztán,
becsületesen élni? Az alap-kérdést számos
probléma kíséri: a hajdanvolt forradalmár
vezetőnek a szá-


