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Színházi napló
a londoni átlagról

Beavatottak szerint: rosszkor jártam
Londonban. Fagyos tavaszban, zuhogó
esőben, amikor a színházi naptár is kevés
jóval kecsegtet. Az évad nagy szériái
kifulladtak, lekerültek a műsorról. Hiába
jegyeztem fel szorgalmasan még Buda-
pesten, hogy Edward Bond szenvedéllyel
vitatott és magasztalt Az őrültjére, a
Nemzeti Színházban pedig a riasztóan
látványos Nagy Tamerlán-előadásra va-
gyok kíváncsi, egyiket sem láthattam.
Hiányzott már a műsorrendből Jonathan
Miller szuperlatívuszokkal dicsért A három
nővére is. Shakespeare pedig mintha
elzárkózott volna előlem; nem-csak Albert
Finney Hamletjéről, Trevor Nunn nagyra
tartott Macbethjéről kellett lemondanom,
de Shakespeare kivételesen még
Stratfordban is „házon kívül" tartózkodott.
A Royal Shakespeare Company ugyanis,
névadója kultuszának szolgálatában éppen
Newcastle-ban turnézott, s távollétükben
egy Salad Days című habkönnyű musical
foglalta el Shakespeare színpadát. Mindezt
nem panaszul, hanem színházi naplóm
kommentárjaként jegyzem fel. Hogy érzé-
keltessem: élményeim, tapasztalataim a
körülmények alakították, és amit láttam,
alighanem megfelel a hétköznapok prog-
ramjának, a „londoni átlagnak".

Amikor hazatérve megkérdezték tőlem,
mi volt a legnagyobb, a legizgalmasabb, a
legfontosabb színházi élményem -
mellébeszéltem. Hogy a leggazdagabb,
legötletesebb klasszikus rendezés Clifford
Williamsé volt az RSC-ben, a legérdeke-
sebb modern előadás Stoppard Akrobatákja
a Nemzetiben, a legjobb színészi alakítás
talán Albert Finney-é, a manchesteri Ványa
bácsi Asztrov doktor szerepében. A
legjobb musical díját - a Plays and
Playersben megkérdezett kritikusokkal
együtt én is a Chorus Line-nak adnám. De
magam is tudtam, hogy ez az ötletszerűen
kialakult, hiányos lista - nem válasz. Talán
pontosabb lett volna, ha azt az
általánosságot felelem, hogy Londonban
elsősorban a színházi élet változatossága
és gazdagsága ragadott meg.

Színházi naplóm leglényegesebb ta-

nulsága, hogy London azért (vagy azért is)
a világ színházi fővárosa, mert nem-csak a
csúcsteljesítmények, hanem az átlagos, a
„hétköznapi" színházi esték is

világszinten vannak. Csakhogy minél
több világszínházi előadást láttam, annál
biztosabban tudom, hogy a világszint
korántsem jelenti Brook Szentivánéji-
vízióját, a Schaubühne Hamburg hercegét
vagy a Taganka Hamletjét. A tizennégy
nap alatt látott tizenkét angol előadásról
tiszta lelkiismerettel „csak" annyit
mondhatok: többségük hibátlan, de
mindegyik legalábbis jó professzionalista
szinten került a közönség elé, és a kritikus
számára minden estének meg-volt a maga
szakmai tanulsága.

Caesar és Mi
Március második felének kiemelkedő
színházi eseménye az új Nemzeti Szín-ház
első „saját" Shakespeare-bemutatója, a
John Schlesinger rendezte Julius Caesar
volt. A legnagyobb érdeklődés termé-
szetesen John Gielgud Caesarjának szólt;
róla mindenki tudta, hogy az előadás
mércéjévé és az össze nem forrott együt-
tes próbájává is válhat. Akik a nemzeti
színházi stílus kialakulását várják, sür-
getik, a bemutató után sem nyugodtak
meg. Schlesinger előadásának nagyszerű
találatai, részletei vannak, de a színészek
alakítása egymástól szinte függetlenül
kiváló vagy közepes. A nemzeti színházi
Shakespeare-stílus, a sajátos játékkon-
cepció kialakulása tovább várat magára.

Ha először találkoznék John Schlesinger
nevével, akkor is ráhibáznék, hogy köze
van a filmhez. Színpada ugyan-olyan
puritán, mint az RSC-előadásoké. Díszlet
helyett csak egy-egy lépcső, dobogó,
emelvény és két mozgatható fal-elem
található. Ez a szimpla tér azonban az
örökös mozgás által izgalmas keretté
válik, horizontálisan és vertikálisan is
tagolódik. A képről képre alakuló já-
téktérre pedig a színpad felett uralkodó
hatalmas, a jelenetek cégérének, kereté-
nek szerepét is betöltő, félkör alakú „vá-
szon" nyomja rá a bélyegét. A tragédia
kezdetén három emberfeletti méretű
vetített portré, Caesar, Antonius és Brutus
arcmása avat be a történelembe. A
továbbiakban azután oszlopsort, mo-
zaikfantáziát, tájképet és timpanont, a
csatajeleneteknél fegyvert markoló ke-
zeket látunk. Mint egy ókori római film
különös premier-planja, úgy jelenik és
változik meg előttünk a dráma vizuális
kerete, ami a statikus háttérből, látványos
díszletelemből fokozatosan a történést

szintetizáló, jelképi erejű, hangulatteremtő
komponenssé lép elő.

Ami legkevésbé foglalkoztatja a ren-
dezőt, az a történelem. Szereplői tóga
helyett általános érvényű, időtlen törté-
nelmi és katonai kosztümöket, zubbo-
nyokat, csizmákat hordanak. Caesar lila
palástja még a Shakespeare-színház kel-
léktárából való, de társai és ellenfelei
modernnek tűnő fegyverekkel rendelkez-
nek, sőt, szándékos, hangsúlyozott anak-
ronizmusként feltűnik a színpadon egy-
egy aktatáska és szemüveg is. A kortalan
korszerűség azonban csak a kellékek
megválasztásában érződik, maga a játék, a
deklamáció szigorúan klasszikus. Kül-
földinek nem könnyű megítélni, de az
angol kritikusok hibáztatják is a rendezőt,
amiért hőseit a modern térben romantikus
szerepfelfogásra és szavalásra ösztönzi.
Számomra nagyobb problémát jelentett a
szemmel láthatóan heterogén játékmód.
Gielgud erőteljes, nagy formátumú,
csodálatos hangú Caesar, Brutus (Brian
Cox) Latinovitsra is emlékeztető, robbanó
indulatember, minden korok küzdőkész
hőse; a penge arcélű Cassius viszont
megjelenésében, jelmezében és
modorában is rómainak álcázott fasiszta, a
katonai puccsok hír-lapi hőse. A jellemek
ellentéte nyilván-valóan kínálja ezt a fajta
megkülönböztetést is, mégis, úgy tűnik,
mintha nem segítené, inkább nehezítené a
szembe-feszülő szenvedélyek
koncentrációját. A stilizált színpad és a
korunkhoz közelített emberábrázolás
kétszeresen vitat-hatóvá teszik az előadás
naturalista elemeit. A sebekben való
vájkálást, a szinte csobogó-csöpögő festett
vérzést. Ami engem a filmen látott
szuperprodukciók hatására emlékeztetett,
a londoniak viszont a Nagy Tarmelánban
kipróbált effektusok visszfényeként
üdvözölték vagy hibáztatták.

A legfontosabban, a rendezői koncep-
ciónak a nagyjelenetekben való érvénye-
sítésében azonban Schlesinger kivételesen
következetesnek bizonyult. A dráma
történelmi-politikai fordulópontjait, a
dramaturgiai csomópontokat - a temetést,
a sírbeszédet úgy komponálta meg, hogy a
közönség közösséggé váljék.
Valamennyien Antonius szuggesztiójának
hatása alá kerülünk, és szinte
természetesnek hat, hogy a színpadot
majdnem körülölelő nézőtér különböző
pontjairól egyesek beleszólnak a tör-
ténelmi vitába. A színészek mintha való-
ban közülünk kerülnének ki: közvetlen
jelenlétük, részvételük még közelebb



hozza a nézőteret és a színpadot. És ez-
által a színészi szóló félelmetes párbe-
széddé alakul. Az előadás a nézőtéren
várakozó-lapuló résztvevők és manipu-
lálható „rómaiak" vállára hárítja a tör-
ténelmi felelősséget. A manipuláció lehe-
tőségét és hatását, a tömegreakciók jel-
legét vizsgáló Shakespeare-dráma való-
jában nem a gépelt papírlapról felolvasott
végrendelettől, nem a szemüvegtől, ha-
nem ettől a felállítástól válik izgalmasan
aktuálissá.

Shakespeare-hősök - Molière
és Feydeau között

Szerb Antal meg sem említi, A színház
világtörténete éppen hogy számon tartja a
XVIII. századi angol bohózat egykor
ismert, de régóta feledésre ítélt mester-
emberét, az ír származású John O'Keeffet.
Az angol kézikönyvek - természetesen -
kijelölik irodalomtörténeti helyét, dicsérik
humorát, sziporkázó ötleteit,
színpadismeretét, és még „az angol
Molière" rangjával is megtisztelik, de
különösebb gondolati mélységet soha nem
tulajdonítottak darabjainak. Az 1791-ben
bemutatott Wild Oats is (ami a cím szolgai
fordításával ellentétben nem Vad zabot,
hanem ifjúkori csíny-tevéseket jelent)
elfeledve porosodott századunkban, a
György- és Viktória-kori drámák
gyűjteményes kötetében, amíg az RSC
dramaturgja feltámadásra nem ítélte.

A komédia naiv és valószínűtlen for-
dulatokban, romantikus véletlenekben és
átlátszó félreértésekben bővelkedő tör-
ténetét már csak azért is felesleges ismer-
tetni, mert nem hiszem, hogy a szinopszis
bárkinek is felkeltené érdeklődését
O'Keeffe darabja iránt. Ki kíváncsi Bu-
dapesten egy öreg admirális elveszett fiára,
egy gazdag kvéker örökösnő szerelmi
regényére, a hozományvadász fel-sülésére,
és a rokonszenves vándorszínész
karrierhistóriájára? Hát ha még azt
mondom, hogy jó tett helyébe jót várj, és a
kapzsiság szőtte praktikák előbb-utóbb
lelepleződnek. Pedig Bernard Levin
elragadtatott kritikájában arra inti a nézőt,
hogy nagyon oda kell figyelnie a
folyamatosan színpadra érkező figurákra,
mert ezúttal mindenki új bonyodalmakat,
új komplikációt kever maga körül, új
viszonylatokba bonyolódik, ugyan-úgy,
mint Agatha Christie-nél vagy Wagnernél.
Folytatva a nagy nevek megidézését,
Levin irodalmi besorolása is találó és
szemléletes. A Congreve és Sheridan útján
járó szerző bohózatának he-

lyét ugyanis valahol a restauráció drámája
és Feydeau játékai között jelöli ki.
Mindettől azonban még az RSC elő-adása
megmaradhatna a kötelező vagy ajánlott
olvasmányok illusztrációjának tisztes
szintjén. Ettől még nem lenne a Wild Oats
operett-, pontosabban musicalsiker az
Aldwych-ben.

A siker kulcsa Clifford Williams ke-
zében van, aki a Tévedések vígjátéka óta
nem érezte ennyire elemében magát.
Voltaképpen őt dicséri Levin kritikájának
hangulatfestő címe is: „Színarany, pezsgő,
napsugár és kaviár." Clifford Williams itt
is, most is fergeteges tempót diktál, és
következetesen elfogadja O'Keeffe
darabját annak, ami: vidám mesének. Nem
„lát bele" olyanfajta társadalombírálatot,
ami a szerzőtől idegen, de megőrzi a
mindenkori népmesék naiv
igazságszeretetét. És ugyanakkor
halálosan komolyan veszi ezt a XVIII.
századi mesét. Még a jelenetek közötti
átdíszletezést végző statisztasziluettek is
szigorú esztétikai rendbe komponált
koreográfia szerint mozognak. Szí-
nészvezetése nemcsak leleményes, de
körültekintő is. Nyilván így éri el, hogy a
cselekmény kései fordulatában elő-kerülő
Boldog Anya harmadrendű figurája is
valóságos színészi remeklésként
illeszkedik az együttes játékba. A bohózat
tág keretén belül az Anya is eljátssza a
maga testreszabott, szigorú kis drámáját -
a közöny, a gyanakvás, az oldódás teljes
lélektani folyamatát. Nem szólva az
uzsorás lelkületű kulcsár kelekótya fiáról,
a szépségét is elszürkítő jelmezbe
öltöztetett kvéker örökösnő Csipkerózsika-
ébredéséről, és tucatnyi más, hasonló
következetességgel sodrott, mindvégig
feszített színpadi szálról. A bohózat,
műfajából következően is, ontja, kínálja a
tréfaötleteket, de a rendező tudja a
mértéket. Biztos kézzel válogat, és soha
nem öncélúan. Ha a komornának
szegődött leányzó előzékenyen
meghintőporozza papájának parókáját,
akkor azt nem pusztán a nézők
nevetőizmainak ingerlésére teszi, hanem
mert gyermeki gyengédségéről, az alka-
lom és az úri küllem megbecsüléséről, a
nagyvilágban való jártasságáról tesz vele
tanúságot.

Az előadás motorja és élménye az RSC
Shakespeare-hőse, a Budapesten is látott
Alan Howard. Érdekessége a fel-újításnak,
hogy Howardot családi szálak is fűzik a
főszerephez. Színész őse, Edward
Compton, a XIX. század végén
Stratfordban és a londoni Stranden is

kirobbanó sikerrel játszotta Rover sze-
repét. De valószínűleg szorosabb ennél az
a kötelék, amely az eljátszott Shakes-
peare-szerepek sorából szövődött. Rover,
a vándorszínész, O'Keeffe szövege szerint
egyre-másra idézi Shakespeare-t.
Méghozzá banális és komikus helyzetek-
ben, ám azzal a pátosszal, ahogy csak egy
XVIII. századi vándortrupp hőse
hivatkozhat a nagy elődre. Rover ajkán a
köznapi helyzetekben patetikusan elő-
adott idézet - például, hogy „Szegény
Tamás fázik" - természetesen Shakes-
peare-paródiának hat, de a szavak mögött
mégis érződik benne a Shakespeare-
drámák szellemi jelenléte is. Alan Howard
ezt a kettősséget úgy vállalja fel, hogy a
maga Shakespeare-élményét is hozzáadja
Roveréhez, anélkül, hogy a bohózati
szöveg és mondjuk egy Hamlet-idézet
szikrázó ellentétét feloldaná.

Ez a Shakespeare bevonásával kom-
ponált, kollektív játék a darab záróak-
kordjában éri el a tetőpontját, amikor az
úri házban vendégeskedő színésztársaság
az Ahogy tetsziket játssza. „Színház az
egész világ" - szavalja a társulat vezetője,
s amíg agyát erőltetve kullog a
shakespeare-i gondolatok nyomában,
sorra elhagyják őt a társak. Végül egyedül
marad a színpadon a maga botladozó
emlékezetével, olyan egyedül, hogy már a
szavak is elhagyták, és nincs körülötte
senki, akitől segítséget kérjen. A bohó-
zatot - Clifford Williams rendezésében -
csak egy arasz választja el a tragédiától.
És a kacagásban kifáradt nézők meg-
rendült tapssal búcsúznak a Shakespeare
örökségét, Rover jelmezét hordozó ko-
médiástól és szeretetre méltó társaitól.

Az önmegvalósítás kudarcai
(Professzorok, Akrobaták)

Az egyetlen kortárs drámaíró, akinek
egyszerre két darabját játsszák telt há-
zakkal a West Enden, a cseh származású,
negyvenesztendős Tom Stoppard. A
nagyobb fajsúlyú, komolyabb alkotás, az
Akrobaták, öt évvel ezelőtt az Old Vicben
került bemutatásra. A vélemények
megoszlottak ugyan, de olyan le-vágásban
Stoppard nemigen részesült mostanában
fogadott hazájában, mint Budapesten, az
Esti Hírlap hasábjain, ahol már 1972
augusztusában „kiütötték" az Akrobatákat.
A mű azonban, úgy látszik, ezt is túlélte,
mert most (részben átdolgozott formában)
a Nemzeti (pontosabban azon belül a
Lyttleton) Színház bemutatta. A kritika és
a



közönség egybehangzó véleménye szerint
- az évad szenzációjaként.

A dráma cselekménye túlságosan szer-
tágazó ahhoz, hogy néhány mondat-bán
átvilágíthassuk. A Times kritikusa szerint
a cselekmény ahhoz a társasjátékhoz
hasonlít, amelyben a játékosok-nak
felsorolt vagy előhozott tárgyakhoz kell
történetet kanyarítani. Az elemzések
általában két síkra bontják a darabot, de
talán még célravezetőbb a hármas tagolás.
1. A nagyvilág, amely a holdra-szállás
tévéközvetítése révén tör be a hősök kis
világába, itt a képzelt jövő bizarr politikai
vetületében jelenik meg. Abban az
időpontban, amikor a liberál-radikálisok
választási győzelmüket ünneplik, és az
ország szekerét valamiféle államcsíny
fordítja új útra. 2. George Moore
professzor, a logika és vallás-filozófia
tudósa, dolgozószobájában elő-adásra
készül. Isten létét bizonygató etikai
elmefuttatásának darabokra töredezett,
nehezen követhető tételeit diktálja éppen,
egy színpadi passzivitásra kényszerített
gépírónőnek. Ez a kétes eredménnyel
kecsegtető, görcsös szellemi vajúdás
azután olyannyira lefoglalja, hogy észre
sem veszi, mi történik körülötte, például a
szomszéd szobában. 3. A professzor
felesége, Dottie, a holdra-szállás ténye és
látványa által sokkírozott, hangját vesztett
tévésztár, felváltva eszik, szórakozik,
szenved és szeretkezik a falon túl. S mivel
Stoppard, egy nyilatkozata szerint már
újságíró korában megtanulta, hogy darabot
úgy kell írni, hogy egyetlen nézőnek se
jusson eszébe felállni a helyéről előadás
közben - a színpadon megelevenedő
utópiát és középfajú színjátékot ezen a
szinten egy bizarr krimi is keresztezi. Az
egyetem színjátszó- és
akrobatacsoportjának partyján ugyanis
lelőttek egy tagot, és Dottie ugyanannyi
joggal gyanúsítható az áldozattá lett
logikaprofesszor meg-gyilkolásával, mint
bárki más... (Mind-ezek után, a darabot
ismerők joggal vethetik szememre, hogy
„kihagytam" a cselekmény ismertetéséből
Dottie tudós szeretőjét és a szerelmes
rendőrfelügyelőt, nem szóltam a
professzor nyuszijáról és teknősbékájáról,
valamint meg-hiúsult karrierjéről sem. De
jeleztem: a Jumpers nem mesélhető el.)

A fentiek után inkább arról szólnék,
amit fontosabbnak tartok a töredezett
történetnél. És ez semmiképpen nem
George filozófiája. Azt hiszem, hogy a
darabot fanyalogva fogadók elIenérzésé-
nek egyik legfőbb oka, hogy túlságosan

komolyan veszik ezt a kissé túlrészlete-
zett, zavaros elméletet, és megfejtés köz-
ben nem veszik tudomásul, hogy a tételek
jobbára a professzor intellektuális
leleplezését szolgálják. Stoppardtól távol
áll a fekete-fehér jellemzés. Hiszen a
színpadi történetben nemcsak a hulla,
hanem a zsákutcába jutott George Moore
is „áldozat"; Dottie és az akrobaták, a
sikeremberek világával szemben ő kép-
visel valamilyen etikai és intellektuális
igényt. De az ő fölénye is csak relatív,
hiszen szellemi akrobatamutatványa,
amelyet akrobatához méltatlan görcsös-
séggel, izzadtsággal hajt végre, volta-
képpen sikertelen blöff. Életidegensége,
amely a felesége iránti részvétlenségben,
a valóság iránti teljes közönyben mutat-
kozik meg, voltaképpen jóvátehetetlen
tragikai vétség. Stoppard félreértések
elkerülése végett odáig megy hősének
erkölcsi leleplezésében, hogy azt is be-
mutatja: egy nyúlért, teknősbékáért
jobban aggódik, mint saját feleségéért. Ez
a tény pedig mindenképpen kérdőjeleket
rajzol George fennen hirdetett, fölényesen
vallott etikája mellé.

Ha korábban a cselekmény sokszálú-
ságát kárhoztattam, tartozom azzal, hogy
legalább felsorolom, hányféle társadalmi
és pszichológiai jelenség kritikája és kari-
katúrája jelenik meg Stoppardnál. Jelez-
vén ezzel a darab szokatlan, feldúsított
gondolati gazdagságát is. Első helyen
szerepel a konzumkultúra és a konzum-
tudomány, azután a George Moore kép-
viselte látszaterkölcs és fantomtudomány,
a szellemi impotencia, az antiin-
tellektuális szemlélet és az álértékek ki-
alakította egyetemi hierarchia. Továbbá: a
színpadon látott háromszögtörténet
mögött felsejlik annak karikatúrája is, a

bűnügyi nyomozás históriája pedig egy
krimiparódia elemeit csempészi a szín-
padra.

Elkerülhetetlenül felvetődik a gondolat,
hogy vajon a témák és ötletek szigorúbb
szelekciója nem vált volna-e a darab
hasznára. Végül - önmagammal is vitázva
- arra a következtetésre jutottam, hogy
éppen a kétfelé osztogatott vágásokból, a
széttöredezett világnak ebben a
mozaikszerűen összeállított, ka-
rikaturisztikus kollázsából kell megérez-
nünk az áttekinthetetlen valóság előtti írói
fegyverletételt. Az Akrobaták: fölé-nyes
fintor és keserves beismerés. Stoppard a
maga könyörtelen, kiábrándult
társadalomkritikáját hol karikatúrává
élezi, hol iróniába burkolja, hol pedig
túlbeszéli. (Ez utóbbi néhol valóban za-
varba ejt. Azt érezzük, hogy az író az
egyik jelenetben nagyon is szűkmarkúan
bánik az információkkal, máskor viszont
úgy felhabozza a mondatokat, hogy nem
könnyű kihámozni a lényeget. De elkép-
zelhető, hogy ebben Stoppard nyelvi
bravúrjának és a magyar kritikus fogya-
tékos angol tudásának inkongruenciája a
ludas...)

A darab kínálta verbális tűzijátékot
Peter Wood, az első bemutató rendezője
látszólag a parádés látvány görögtüzével
tetézi. Valójában a rendezés egyfelől ki-
aknázza a darab kínálta vizuális lehető-
ségeket, másfelől viszont meg is emeli a
drámai szerkezetet. Felismeri és tisz-
teletben tartja Stoppard realizmusát, de
elsősorban az írott műnek a realizmus
fölé emelkedő törekvéseire, színeire épít.
Absztrahálja a szituációt és a szöveget is,
és ezzel a stilizált játékkal valamiféle
általános gondolat tolmácsává válik.
Mindaz, amit az angol színház

A Julius Caesar próbáján. (Előtérben John Gielgud, középen John Schlesinger)



szegénységéről, az eszközökkel való ta-
karékoskodásról hallottam, ez alkalommal
érvényét vesztette. A Lyttleton for-
gószínpadán látványos tükördíszlet villog,
a dramaturgiai szempontból lényeges
tévéműsor, a holdközvetítés óriásira
vetített háttérként jelenik meg, és az
artistajelenetek látványos, ragyogó varie-
té-díszletelemek között peregnek. Nem a
valóság, hanem a stilizált és már-már
hivalkodó esztétikum jegyében alakították
ki az előadás színvilágát is. Az Akrobaták
sárga tréningruhája, Dottie mese-szép
aranyköntöse, frakkos szeretőjének sárga
virága és keszkenője, mind a látvány
rímeit szuggerálják. Akárcsak a
szövegben, a színpadon is minden min-
dennel összecseng. A nagyszabású és moz-
galmas színpadi játékkal a rendező Stop-
pard híveinél sokkal népesebb tábornak
„adja el" a darabot.

Az előadás vitathatatlan, minden kri-
tikában szuperlatívuszokkal jellemzett
telitalálata, Michael Hordern George-
alakítása. Az életidegen tudós karika-
túrája hagyományos és örökzöld siker-
szerep. De Hordern az irónia és önirónia
széles skáláján tág teret hagy a rész-
vétnek is. Könyörtelenül átvilágítja a
professzor lelepleznivaló vonásait, sze-
repjátszását, álfölényét, szellemi erőfe-
szítéseinek komikus kudarcát, de nem
tagadja azt sem, hogy ez az anakronisz-
tikus értelmiségi képződmény valójában
sajnálatraméltó. Sajnáljuk mint embert,
mint férjet és mint igazságtalanul mellő-
zött kádert is. Az a suta gyengédség,
ahogy Hordern Dottie-hoz (Judith Paris)
ér, a szerelem és közöny, az impo-

Albert Finney (Asztrov doktor) és Leo McKern (Ványa bácsi) Csehov színművében

Brook munkatársaként tér vissza. Az US és
Az ikek irodalmi konzultánsa, majdnem
társszerző. Dear Daddy című nagy sikerű,
drámaírói díjjal is jutalmazott darabja
alighanem előrelépés az ötvenes évek
terméséhez képest. Hibátlanra csiszolt,
helyenként megindító, máskor ellaposodó,
hagyományos, középfajú polgári színjáték.
Tartalmában, formájában olyan, mintha a
Brookkal való izgalmas együttműködés
csak intermezzó lett volna Cannon
pályáján. Ami-kor a kritika, az US-re
emlékezve, valamiféle fordulatról beszélt, a
szerző diplomatikusan kivédte a vádat.
Méghozzá azzal, hogy míg Az ikekben az
antropológus egy adott társadalmi egység
anatómiáját vizsgálja, a Dear Daddyben az
igazságkeresés egy másik mozzanata zaj-
lik - csakhogy itt a középosztályi család a
vizsgálat tárgya. De míg az előbbinél az író
tudományos forrásmunkákra és
szakértőktől kapott anyagokra támasz-
kodhatott, ezúttal pusztán saját megfi-
gyeléseiből kellett kiindulnia. Más kérdés,
hogy ez a magyarázat nem nyugtatta meg
az angol kritika radikálisabbik részét.

Á darab kedélyeskedő címe egyben ítélet
is: a Drága Papa azt érzékelteti, hogy a
mások életét, érdekét semmibe-vevő,
zsarnoki hajlamú, konzervatív családfő -
három felnőtt gyerek édesapja - milyen
sokba kerül a családnak. Legfőképpen
feleségeinek, akik közül az elsőnek derékba
törte életét a válás, míg a második (aki
természetesen lényegesen fiatalabb), önálló
egzisztenciájával, egyéniségének
feladásával fizetett az örömtelen
házasságért. A harmonikus felszín alatt
lappangó drámák - nem először - egy
kedélyesre tervezett családi össze-jövetel
alkalmából robbannak ki. Az előregyártott
társadalmi és pszichológiai elemekből
szerkesztett hősök jobbára ismerős érveket,
igazságokat ütköztetnek. A középkorú,
középosztálybeli nézők szinte hallhatóan
sóhajtva ismerik fel saját félresikerült
fiukat, lázadó lányukat a színpadon. A
szerepek hálásak, különösen a remekül
megírt, gazdagon és hitelesen motivált
címszerep. A sokszor kipróbált,
hagyományos drámaszerkezet, amely
Priestleytől Rattiganig oly sok sikeres
angol szerzőt kiszolgált, egyet-egyet
csikordul ugyan (például az alkoholistává
lett első feleség banális tirádáinál), de
alapjában ma is kifogástalanul működik.

Azután, még a függöny legördülte előtt,
néhány percre betör a színpadra az

tencia és az attól való félelem terméke.
Nem a férfinak a nő iránti gyengédsége,
hanem a kis állatoknak szánt kedveskedés.
Ezáltal felfokozódik a mozdulatok
leleplező tartalma is: aki ilyen ügyetlenül,
értetlenül és rosszul szeret, azt valójában
indokolt megcsalni... A cselekmény
előrehaladtával, ahogy összecsapnak
George felett a hullámok, Michael Hordern
egyre kiszolgáltatottabbá válik. A tudós
fölény jelmeze alól egyre nyilvánvalóbban,
szánalmasabban türemlik ki a kisember
védtelensége.

Még egy professzor - családostul
George Moore bevallott csődje, szellemi
rokona és szomorú árnyéka Bernard,
akinek még katedra sem jutott. Impro-
duktív lexikális tudásának csillogásából,
zsákutcába jutott kritikuspályájának em-
lékeiből és megcsappant jövedelméből
éldegél könyvei között második felesé-
gével - Denis Cannon Dear Daddy (Drága
Papa) című darabjában. A két fő-hős
majdnem ugyanúgy aránylik egy-máshoz,
mint a két dráma: Stoppard meredek
ösvényen kaptat felfelé, de tehetsége előtt
tárva a világ, az irodalom: Denis Cannon
viszont a színpadi szerzők szélesre
taposott, forgalmas országútján poroszkál,
csak éppen a Parnasszussal ellenkező
irányba.

Pályája, ennek ellenére, tanulságos. A
harmincas-negyvenes években sikeres
színész. Az ötvenes években a pályán
szerzett tanulságokat színpadi szerző-ként
kamatoztatja, nem is eredménytelenül.
Azután egy évtizedre kiszorul a
rivaldafényből, majd váratlanul Peter



igazi, a csehovi dráma (vagy legalább
annak visszfénye). Amikor az élete csőd-
jére ébredt Bernard elhagyja a színpadi
szobát, a színfalak mögül lövés hallat-szik
- és a családtagok nem mozdulnak. Ebben
a megmerevedésben ítéletük
visszavonhatatlansága jut kifejezésre.
Hogy tragédia helyett érzelmi zsarolástól
tartanak. De azért a levegőben vibrál az
ellenkező lehetőség is - innen a félelem
bénultsága. És akkor a családi dráma külső
pólusán viszonylag épen maradt
fiatalasszony, Bernard menye, mégis
kimegy a szobából Bernard után. És vissza
is tér nyomban, a „drága papával", aki egy
kártevő kismadár hullájával „fejti meg" az
elhangzott lövést. Az írónak az előre
kiszámítható végkifejlet frappáns
megoldásával sem sikerül áttörnie a jól
ismert kisvilágból az egyetemesebb
konfliktusokat hordozó, tágabb
nagyvilágba. De a saját maga által
felállított tétel bizonyításával végül is nem
marad adós.

Az Ambassador Színház előadása száz-
százalékosan megfelel a címben előre-
bocsátott minősítésnek: jó ritmusú, pontos,
korrekt átlagelőadás. Ami kizárólag Nigel
Patrick mélyen emberi, gazdagon árnyalt,
sokszínű Bernard-alakítása révén
emelkedik a „londoni átlag" szintjére.

Asszonysorsok - két változatban

Az önmegvalósítás igényének és kudar-
cának példáit kínálják a meglepően nagy
érdeklődés mellett játszott női darabok is.
Pam Gem, az ismert feminista írónő Busa,
Fish, Stas és Vi című darabja téma-
választásában, környezetében, figuráiban is
kísértetiesen emlékeztet Csák Gyula Együtt
egyedüljére. A riportszerűen exponált,
publicisztikai elemekkel kiteljesített dráma
itt is négy fiatal nő kényszer-közösségét
állítja reflektorfénybe. Annyi
különbséggel, hogy a leányszállás szerepét
ezúttal a társadalmi valóságnak meg-
felelően, a lányok közösen bérelt lakása
tölti be. A továbbiakban azonban az író
ugyanúgy a „női téma" skatulyában ta-
lálható cédulákkal, sorsokkal és fordula-
tokkal kártyázik, mint magyar kollégája. A
gyermekétől megfosztott, elvált anya
fájdalma ugyanúgy előkerül a bonyolítás
során, mint a nem kívánt terhesség. A nő-
nemű négyes egyik tagja itt is erősebb és
energikusabb a többinél. Pam Gem da-
rabjában ő a forradalmár. Egy másiknak
pedig társainál nagyobb az esélye arra,
hogy saját erőből talpraáll. A bemutató
után Csák Gyulát joggal bírálták a pár-

huzamosan kialakított jellemrajzok epikus
jellege, az elsikkadt dráma miatt, de
hasonlóképpen hull darabokra az angol
színmű is.

Az író a nő önállóságának, gazdasági és
érzelmi függőségének vizsgálatánál saját
generációjának tapasztalataim tá-
maszkodott, és a harmincasok megoldat-
lan kérdéseire keresett választ. A forra-
dalmár Fish menekülése a rá szakadó
magány elől, előre látható öngyilkossága -
saját tanácstalanságának bevallása, do-
kumentum és mementó. Ez magyarázza,
hogy a drámában (sőt, az előadásban is)
rokonszenves tárgyilagosság és a giccs
határát súroló érzelmesség keveredik. Ez
az ötvözet napjainkban - főleg ha a
közönséget közelről érintő probléma-
körben kínálják -, rendkívül keresett
drámai árucikk. Pam Gem témája pedig „a
levegőben van". Ez magyarázza, hogy az
eredetileg fringe-színházban bemutatott
darab a belvárosi Mayfair Színház-ban is
telt házakat vonz.

A közönség kíváncsi és hálás, mert ezen
a színpadon, ha nem is minden igaz, de
legalább mindig minden „valódi". A
nyitott színpadon közszemlére kitett
kagylógyűjtemény és a következetesen
naturalisztikus színészi játék. A doku-
mentumdrámák életközelségét idéző at-
moszférát hol széttépi, hol megemeli a
külvilágból beáramló, „valódi" rádió-
műsor is. Az éterből áradó, felhangosított
gépi hanghullámok szakaszokra tagolják
az amúgy is töredezett darabot, de
kontrasztként is szerepelnek. Jelzik, hogy
a négy lány története nem téren és időn
kívül, hanem a fogyasztói társadalom
létező és aktuális valóságában zaj-lik. A
színészek dicséretére válik, hogy nem
érzékenyülnek el saját sorsuktól, és
megőrzik a figurák, helyzetek humorát is.

A nőkérdés egy színpadon szokatlanabb
vetületét, az előző nemzedék köz-érzetét
tárgyalja Pam Gem kortársa, a lengyel
származású, ugyancsak feminista
Michelene Wandor, akinek szemléletét mi
sem jellemzi jobban, mint hogy egy-
felvonásosait Sink-songs (magyarul talán:
Mosogató-dalok) címen adta ki. Színpadra
került darabjával ebédidőben a Soho Polly
nevű, belvárosi fringe-színházban
találkoztam.

A Feleségek mondják (szó szerinti for-
dításban, tapintatlanul talán így hangzana:
Öreg feleségek meséi) című háromfel-
vonásos, negyvenöt perces drámát lé-
nyegében a fentebb ismertetettel azonos
kaptafára szabták. Csakhogy itt a felnőtt

gyerekek anyjának nemzedéke jut el a
maga életének válságos szakaszába. Az
egyedülálló nő apa nélkül vállalt gyer-
meke már a maga lábán áll, amikor
„anyuka" nyilvánosságra hozza élete
titkát. A megőrzött családi keretek közül
viszont már elillant az érzelmi tartalom,
és az öreg fejjel vállalt jelentéktelen tár-
sadalmi tevékenység egy tartalmát vesz-
tett asszonyi élet elviselését könnyíti meg.
A női sors fennen hirdetett, megrendülve
átélt tragikumát Michelene Wandor is
egyik hősének öngyilkosságával húzza
alá. A szemléletét meghatározó
együttérzés, líraiság azonban nem gátolja
humorának érvényesítését. Az előadás
legoldottabb perceit az emberi, asszonyi
gyengeségeket felmutató be-mondások,
apró, hiteles gesztusok kínálták.

A Broadway alulnézetben

Ha igazságos akarok lenni, a Chorus Line
előadását kivonom a „londoni átlag"

meglehetősen tág közös nevezője alól.
Hiszen Michael Bennett musicalje le-
gendás Broadway-siker, többszörösen
elismert, Tony- és Pulitzer-díjas amerikai
szuperprodukció, amely a New York-i
drámakritikusok 1975-ös díja után első
helyre került a Plays and Players kriti-
kusai által kialakított rangsorban is.

Aki figyelemmel kíséri a hazai szín-házi
sajtót, a Broadway-beszámolóknak hála,
sok mindent tud már ennek a formabontó,
statiszta-szociográfiának a történetéről,
szerkezetéről, sikeréről. A londoni Drury
Lane Színházban látott előadás ennek,
meglehet, szerényebben, de
mindenképpen sok gonddal és lele-
ménnyel színpadra állított, látványos
mása.

Színházi naplómból, úgy hiszem, nem
maradhat ki az a gondolat, amelyre az
angol sajtónak egy Bennett-tel készített
interjúja figyelmeztet. Hogy hitvallása
szerint a musicallel komoly dolgokról is
lehet beszélni. Ő maga például a Water-
gate-ügy hatása alatt határozta el, hogy
darabot komponál az emberi méltóságról.
Mert mindennél jobban foglalkoztatta az
a gondolat, hogy Amerikában az ember
vagy sztár, vagy senki. És akiből nem lett
az IBM vagy a General Motors elnöke,
esetleg a Broadway csillaga, az amerikai
fogalmak szerint megbukott. Márpedig a
többségből s ezen belül ezekből a
kóristaszerződésre várakozó, a karba
áhítozó fiatalokból már soha nem lesz
sztár. Az ő maximális reményük, hogy
szerencséjük és tehetségük jóvol-



tából végre szerződéshez, keresethez
jutnak a karban, és legalább egy időre
magukra ölthetik végre a csillogó, flitteres
munkaruhát.

Bennett arra kíváncsi, és táncosait fag-
gatva azt mutatja meg, hogyan fest a revük
csillogó világa a valóságban. Kik azok a
fiatalok, akik a közönségnek és a
rendezőnek a szebb, tehetségesebbik ar-
cukat mutatják, de belül bizonytalanok,
többségükben máris sebzettek és kiszol-
gáltatottak. Az egyik egy szomorú,
csúnyácska zsidófiú, a másik az évek
múlásától rettegő, félelmét agresszivitással
leplező, harminc körüli démon. Mellette
táncol az olasz névvel büszkélkedő, magát
mindenkor kívülállónak érző portoricói és
az egykor sztár-ként csillogó, lecsúszott
tehetség. Ők valamennyien sorstársak és
ellenfelek is a színpadi létért vívott
kenyérharcban.

A musical és a szociográfia műfaji ke-
reszteződéséből szinte logikusan követ-
kezik a létező legszomorúbb happy end:
ami a szerződtetett szerencséseknek egy
produkciónyi biztonság, az a kapun kívül
rekedt többségnek fájdalmas kudarc. A
kegyetlenül tárgyilagos és mégis eset-
leges válogatás tanúi számára azok a
táncosok, akik a fináléhoz illendően egy-
forma díszbe öltöznek, már nem a sze-
mélytelen ragyogást, hanem a kiszolgál-
tatott egyének szomorú, heterogén cso-
portját idézik.

Bennett persze koreográfus és nem
drámaíró, ennek tulajdonítható, hogy
darabjának szerkezete nem elég feszes,
előfordul benne ismétlés és üresjárat is. A
szentimentalizmus csapdáját sem mindig
kerüli el. Frank Marcus nem minden alap
nélkül veti szemére a Sunday Telegraph-
ban, hogy meséje éppen olyan triviális,
éppen úgy tele van banalitással és
pátosszal, mint maga az élet, és végső
soron nem sok újat mond a kortársi
Amerikáról vagy akár a szórakoztató
iparról. A magam részéről azt hiszem,
hogy az igazság a zászlólengető, ájult
elragadtatás és a közönséggel szembefor-
duló fanyalgás között van. A műfaj szabta,
színházi gyakorlat szentesítette mércét
alkalmazva, feltétlenül elégedettek
lehetünk a szokatlan valóságtartalmú
darabbal és a gazdag előadással is. Hiszen
nem utolsó dolog egy olyan musical-
sztori, amin még gondolkodni is lehet! Az
egészében kellemes muzsikából ki-váló
számok ugranak ki. Az igazság azonban
az, hogy sem a zene, sem a mese nem
versenyezhet a koreográfiával. Ben-

nett valójában táncban fejezi ki magát, a
világról való közlendőinek is ez az anya-
nyelve. Es a Drury Lane színészei tudnak
musicalt játszani. Nyoma sincs annak a
munkamegosztásnak, amely szerint az
egyik figura jól énekel, a másik jól táncol.
Ebben a karban mindenki a mű-faj teljes
skálájának mestere. Nem csoda, hiszen azt
olvastam, hogy őket is több száz
jelentkező közül válogatták ki...

Átlagon alul és felül
Kéthetes londoni tanulmányutam végén
szomorúan summáztam: mennyi min-
dennel maradtam még önmagam adósa.
De színházi naplómból még a látott elő-
adásoknak is majd a fele kiszorult. Nem
írtam egyik legemlékezetesebb színházi
estémről, Peter Shaffer Equusának nem-
zeti színházi előadásáról az Alberyben,
azon egyszerű okból, hogy nemcsak a mű,
de 1973 óta gyűrűző színpadi visszhangja
is hozzáférhető a magyar sajtóban. Pedig
az önmegvalósítás kudarcát elemző
színpadi művek között az Equus
mindenképpen helyet érdemel. Nem is
akármilyet.

John Dexter félelmetesen szuggesztív,
részleteiben is tökéletes rendezése
ugyanerre a gondolatra épít. Aki olvasta a
drámát a Nagyvilágban, az képzelete
színpadán nyilván maga is ennek jegyé-
ben rendezte meg a drámát. Dexter szín-
padi felfedezése abban áll, hogy az ön-
megvalósítás minden megidézett konflik-
tusát kiaknázza, a kamaszfiú lélektani
drámájával azonos intenzitással elemzi a
maga túlszabályozott életvitelével, gyer-
mektelen házasságával, elgépiesedett
munkájával elégedetlen pszichiáter ku-
darcát, és felvillantja a korlátolt kispolgári
normák között vegetáló szülők emberi-
érzelmi-pedagógiai csődjét is.

Shaffer drámája nem nyit új korszakot a
kortársi angol dráma történetében, de
társadalmi-lélektani tartalmában és fő-
ként intenzitásában többet nyújt az át-
lagnál. Lehet, hogy igazuk van azoknak,
akik a darabot pusztán divatos lélektani
kriminek tekintik. De mégis mestermű a
maga nemében, ha egyszer módot adott
Dexternek erre a színpadi feszültségben
utolérhetetlen előadásra. A rendező a fiú
kettős drámáját állította az előadás
homlokterébe, és ezáltal a lovak ellen
elkövetett korábbi merénylet, a lélek-tani
defekt felgöngyölítésével, a vallomás
születésének egyidejű drámájával együtt -
hol párhuzamosan, hol váltakozva -
jelenik meg a majdnem kopár
forgószínpadon. A rendező a lélekrajzok

kidolgozásában vállalja és követi a mű
következetes realizmusát. De a színpadra
állított, szimbolikus maszkot viselő „lo-
vak" megjelenítésével úgy lépi át a föld-
hözragadt valóság korlátait, hogy ezzel
költői távlatot teremt a történet számára is.
A dráma olvasásakor attól tartottam, hogy
nincs olyan előadás, amely elkerüli a
naturalizmus kísértését. Az Alberyben
bebizonyosodott, hogy a mű szimbolikus
gesztussá, rítussá emelheti mindazt,
amiben a naturalizmus árnya érződik, s
így a rémség is költészetté nemesül.

Beszámolóm margójára szorultak azok
az előadások is, amelyek egészében nem
érdemelnek a magyar szaksajtóban
különös figyelmet, de részleteik minden
elismerésre, elragadtatásra érdemesek.
Példaként hadd hivatkozzam a manches-
teri Royal Exchange Színházban látott
Ványa bácsira és a londoni Vaudeville
Színház Stevie-előadására. Csehov remek-
műve és Hugh Whitemore lapos élet-rajzi
játéka azért kerülhet egy bekezdés-be,
mert mindkettőt a főszereplő sztár színészi
alakítása teszi számomra emlékezetessé.

Nem hiszem, hogy Albert Finney
(Asztrov) és Glenda Jackson (Stevie)
felfedezése rám várna. De tehetségük
csillogása egy itthon sem ritka, egyre
többször vitatott színházi képletet idéz: a
színészszínház élményét. Ennek hatását,
varázsát pedig hiba lenne tagadni.
Legalább olyan nagy hiba, mint üdvözítő
voltát hirdetni... A manchesteri Ványa
bácsi egyébként Finneytől eltekintve is
korrekt, stílustisztelő előadás, ahol az
egyetlen címszereplőt kivéve mindenki azt
játssza, amit Csehov meg-írt. A kitűnő
Leo McKern sem tehet róla, hogy
korpulens hatvanasként nem tudja
elfogadtatni a negyvenhét éves Ványa
emberi reakcióit és az élettel szemben
támasztott elvárásait. Az előadás prob-
lémája inkább ott van, hogy a stílusos,
költői rendezés mögött nem érződik az
igazi feszítő erejű színházi mondanivaló.
A Royal Exchange-ben kulturáltan és
szépen játszanak Csehovot, és a közönség
hálás is érte. Csak éppen az nem derül ki
igazán, hogy miért is vállalták.

Albert Finney Asztrov doktorja viszont a
maga szellemi, emberi fölényével úgy
kerül a körszínház és a családi kör kellős
közepébe, hogy a közönség egyszeriben
elfeledkezik a történelmi és földrajzi
távlatról. Itt egy mai Asztrov próbálja
áttörni a konvenciók kőfalát. Aki nemcsak
Jelenát, de saját magát is pontosan látja.
Fölénye részben éppen



négyszemközt
ebből a modern öniróniából is táplálkozik.

Glenda Jacksont, aki a világirodalom
nagy női szerepeinek eljátszására hivatott,
igazi „ziccerszerepben" láttam először
színpadon. Mint aki Bajor Gizit csak A
bolond Ásvaynéból ismeri... A két szerepet
az is rokonítja, hogy Stevie-t is
kamaszlány korától haláláig kísérjük,
követjük a darabban. Csakhogy ez a
kötetben is olvasható versekkel montázzsá
tágított dokumentumdráma Stevie Smith
angol költőnő valóságos, irodalomtörténeti
kézikönyvekben ellen-őrizhető életéről
szól. Ténybelileg nyilván tökéletesen
hiteles, csak éppen mű-vészileg nem az. A
századunkban élt, valószínűleg nem
túlságosan jelentős poéta eseménytelen
karrierje, meglehetősen banális életútja a
jelek szerint nem kínált drámatémát a
szerzőnek. Ezért azután a tényekre, a
versekre és a színésznőre bízta magát.

Szomorú tény, hogy a zseniális Clifford
Williams félkézzel, nyilvánvaló
„hakniként" rendezte az előadást. Abban a
tudatban, hogy ez az este amúgy is Glenda
Jacksoné. Aki valóban nemcsak sztár, de
vibrálóan izgalmas színész-egyéniség is, és
képes belülről és kívülről egyszerre látni,
láttatni a figurát. Fékezhetetlen ambícióval
törekszik, küzd, szenved és szenveleg, de
még ebben is benne van a költői
szerepjátszás fölénye, a kortársszínész
intellektualitása. A helyenként
melodramatikus jeleneteket a színész a
figura eredendő érdességével,
félszegségével, s egy parányi gúnnyal el-
lensúlyozza, anélkül, hogy Stevie érzel-
meivel - és az íróval - vitába szállna.

Nem szeretném eltúlozni vagy kinyi-
latkoztatni egy kéthetes tanulmányút
esetleges tanulságait. Annál kevésbé, mert
hiszem, hogy a londoni kritikusok cseppet
sem titkolt, mértéktartó elége-
detlenségéből, türelmes türelmetlenségéből
és éberen őrzött igényességéből is van mit
tanulnunk.

CSÍK ISTVÁN

Színházi műhely
és „futószalag

Beszélgetés Najmányi Lászlóval

- Azért vagyok díszlettervező, mert nem
tudok jobbat kitalálni - ezzel a meghök-
kentő kijelentéssel kezdte beszélgetésünket
Najmányi László, aki az elmúlt két-három
évben sok emlékezetes szín-házi
előadáshoz teremtette meg az adekvát
színpadi teret, Budapesten és vidéken
egyaránt.

- Számomra a tervezés nem önkifejezési
forma, legalábbis jelenleg nem az. Munka.
Olyan munka, amit viszonylag jól el tudok
végezni, amihez viszonylag a legtöbb
kedvem van, de semmi több
- Mégis: miért lett tervező? Hogyan?

- Egyszerűen. Színházat akartam csinálni
- mondja, és szavai mindjárt más akusztikát
adnak előbbi kijelentéseinek. - Ehhez azt a
módszert találtam a legcélravezetőbbnek,
hogy „beépülök" a hivatásos színház
mechanizmusába, lehetőleg olyan ponton,
ahol el tudnak fogadni, ahol el tudom
fogadtatni magam. Azt hittem, hogy így, a
sáncokon belül, a rendszeres munkával meg
tudom majd teremteni a saját presztízsemet,
anélkül, hogy közben feladnám a
szuverenitásomat. Reméltem, hogy
„nyitott" tudok maradni . . . Nem sikerült!
„Megevett" a színházi üzem
előadásgyártásának gyakorlata; egyelőre
úgy érzem, teljesen megevett!

- Színházi üzem, előadásgyártás . . . Meg-
lehetősen maliciózus kifejezések !

Pedig nincs mögöttük semmiféle
megbélyegző, pejoratív tartalom. Pon-
tosítsuk a dolgokat. Számomra az igazi
színház az, amelyben elsődleges, primér
élménnyel találkozhatom : a felfedezés, a
rátalálás izgalmával. Ez az élmény egy-
szeri és megismételhetetlen; ezért érdemes
létezni, ezért érdemes színházat csinálni!
De az ilyen művészi lelemény nagyon ritka
madár; az eredetiség, a meg-találás ízével
évszámra nem találkozunk. Miközben az
ilyen színházat keresem, tisztában vagyok
azzal, hogy a minden-napok gyakorlata
nem ez. Tisztában vagyok azzal is, hogy a
színház életében a ráismerés, a felismertetés is
hatalmas eredmény és óriási feladat; ezek
az előadások azzal, hogy a ráismerés
örömével ajándékozzák meg a nézőket,
rendkívül

fontos szerepet játszanak. Amikor a hi-
vatásos színház hivatásos munkatársa
lettem, minden rossz érzés és hátsó gon-
dolat nélkül elfogadtam ezt a gyakorlatot.
Nem csak nálunk, a világon mindenütt
iparszerűen készülnek az előadások, afféle
művészeti futószalagon; de van valami
olyan érzésem, hogy nálunk rosszul
határozták meg a szalag haladási se-
bességét, az egyes fázisok időtartamát.

- Tehát nem a „futószalag" ellen van kifogása
? A futószalagon is születhetnek jó eredmények
?

- Természetesen, hiszen a világon
mindenütt születnek ! De az iparszerű
termelés alapfeltétele a szervezettség, a mi
gyakorlatunkban viszont - az az érzésem -
túl sokat bízunk a véletlenre. Vegyük
például a tervező munkáját. Amikor
kézhez kapom a darabot, s először
beszéljük meg a rendezővel az el-
képzeléseit, még nem tudok a partnere
lenni; ő már hetek, hónapok óta foglal-
kozik a darabbal, amit én a legjobb eset-
ben is csak átfutottam; ő kialakította a
saját, részletes elképzelését, értelmezését,
míg nekem csak kialakulatlan, ködös
véleményem lehet. Mire a vázlat elkészül -
- mert az már jó eset, ha két vázlatot tudok
rögzíteni -, többé-kevésbé már minden
végleges. Addigra már költségvetést kell
készíteni, ésatöbbi, ésatöbbi; akkor
fejeződik be a munka, amikor érdemben el
lehetne kezdeni! Vakrepülés . . . Vagy
éppen beletaláltam, ami elméletileg ugyan
elképzelhető, de valószínűtlen, vagy eleve
megalkuvással kell hozzákezdeni az
előadás megvalósításához. Ilyen körül-
mények között természetesen akkor is a
rendező határozza meg a produkciót, ha
valóban tehetséges emberekkel dolgozik
együtt, és igényt tartana a közös munkára,
de csak kiszolgálói lehetünk, ez pedig
éppen az ő szempontjából nem szerencsés
megoldás. Az igazán jó eredményhez
szükség lenne az együtt dolgozó csoport
minden egyes tagjának tevékeny szellemi
hozzájárulására.

- Tehát az úgynevezett "csapatjáték"-ra?

- Nem szeretem azt a szót, hogy csapat.
Ilyen vonatkozásban nem. Valahogy túl
katonás, valamiféle alá- és fölérendeltségi
viszonyt fejez ki; viszolyogtató, ha alkotó
közösségre alkalmazzák. Inkább csoport.
Együttes. Ahol a rendező „primus inter
pares". De a lényeg ugyanaz. Úgyis annyi
színházon, művészeten kívüli tényezővel
kell megbirkózni a munka közben;
legalább belül meg kell teremteni az alkotó
viták közös nevezőjét!


