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Hűtlen hűség Molnár Ferenchez

Míg a nézőtér lámpái lassan kialszanak, a
nyitott színpadra a bal oldali ajtón keresztül
nagy ívben berepül három barna műbőr
utazótáska, mindegyiken egy-egy hatalmas
piros betű: G., T., Á . E z a már-már
kamaszos lezserség sehogy-sem illik a
„díszes vendégszoba" látványához, az
aranysárgára festett, égkék huzatú
garnitúrához - kanapé és két-három
karosszék -, a puha szőnyeghez, az
aranyozott keretbe foglalt, hatalmas, falon
függő tükörhöz, a kristály csillárhoz, a
barna-sárga mintás plüssel borított falakhoz
és a háttérfal földig érő mézsárga
bársonyfüggönyéhez. De illetlen az is,
ahogy a fekete-fehérbe öltözött lakáj egy
pillanatra megfeledkezve jellegzetes
professzionális merevségéről egy váratlan
mozdulattal arrább rúgja a táskákat. Ezt
követően berobog az operettszerző trió -
Gál-Turai-Ádám -,

Fejes György és Faragó Árpád Molnár Ferenc: Játék a kastélyban címü darabjának
Újvidéki előadásában

Fellebbenti a fenékfal függönyét, és lát-
hatóvá teszi Annie és Almády jelenetét.

Az ötlet nemcsak bizarrságával lep meg,
hanem azzal is fenyeget, hogy a molnári
dramaturgiában ezúttal is fölöttébb fontos
szerepet betöltő polgár-bizsergető
kétértelműség - megtörtént, nem történt
meg -, s ezzel együtt a valóság és a játék,
az igazság és a helyébe lépő hazugság
kettőssége alól kihúzza a talajt. És
valóban, Draškić ötletének kö-
vetkezményeképpen a Játék a kastélyban
hártyányi bölcseleti rétege még jobban
elvékonyodik. De Draškić vállalja ezt a
kockázatot. S vállalhatja is, mert ő igazi
molnári cserét kínál. Játékot a játé-kért.
Amit látunk, az vitathatatlanul szerelmi
jelenet. Csakhogy nem erotikus, ha-nem
komikus.

Az égőpiros ruhában levő Annie mes-
terkélt pózban áll a tükör előtt és - nem
éppen fülbemászóan - énekel. Almády alig
néhány lépésre áll tőle, és dühében - mert
az imádott nő nem törődik vele, rá se
figyel, csak énekel - rágni kezdi a kezében
szorongatott égőpiros szekfűcsokrot. Az
indítás bohózati. Ilyen a folytatás is. Csak
néhány mozzanata ennek a közönséget
félreérthetetlenül be-tájoló, koncepciót
nyomatékosító jelenetnek: az Almádyval
kacérkodó, játszadozó Annie-ról a nevetés
ritmusát követve csúszik le a ruha,
akárcsak néhány perccel később, az ágyon
fekvő nőre ugrani készülő Almádyról a
nadrág. A bonviván térdig érő, zöld csíkos
alsónadrágban, lábszárát ékesítő
zoknitartóval indul hódítani. Ebben a
szerelésben kerül sor a szerelmi
beteljesülésre is, ami azonban a burleszkbe
illő mozdulatok folytán kifejezetten
komikus. Akárcsak ami-kor Annie
megtagadja a szerelmet, s Almády
kisgyerek módjára az ágyra veti magát,
fetreng, jajong. Vagy amikor viszont
Annie engedékenyebbé válik, s egymással
szemben ülve úgy ütögetik össze magasba
emelt tenyereiket, mint két infantilis
kamasz. Az egész jelenet fergeteges,
minden részletében elő-re pontosan
kitervelt és mégis a spontaneitás látszatát
keltő, egy pillanatig sem ordenáré, akkor
sem, amikor Almády, miközben mesterkélt
szenvedéllyel lihegi: „erre a csókra
emlékezzél még sokáig, sokáig", az ég felé
meredő primadonna-fenékbe harap. Nem
útszéli, mert a rendezői és színészi
rájátszások félreérthetetlenül a mulattató-
leleplező bohózati mechanizmus
megoldásaival egy operettvilág
karikatúráját adják. A komikus hatást még
kifejezettebbé te-

kockás útiköpenyben, kockás ellenzős
sapkában, a húszas évek überrokk-divat-
jához illő autósszemüvegekkel Amikor
később szmokingosan, kezükben habos
borotvapamaccsal, arcukon ujjnyi krém-
mel társalognak, járnak fel-alá, akkor lesz
világos, hogy a kezdeti lezserség tovább
folytatódik a kimértséget parancsoló falak
és bútorok között. Ekkor már egyértelmű,
hogy ami előttünk alakul, nem egészen
azonosítható a Molnár Ferenc-i
drámavilág stíljére olyannyira kínosan
ügyelő előadások megszokott látványával.
Érezhető a diszharmónia a helyszín és a
gesztusok között. Ez akkor válik egészen
nyilvánvalóvá, amikor a lakáj bejelenti,
hogy a szomszéd szobába végre
hazaérkezett Balog Annie mű-vésznő, a
várt primadonna és a még inkább várt
zeneszerző-menyasszony. Annie énekel.
A szöveg szerint a nézők csak hallják, de
nem látják a primadonna és az idősödő,
szerelmet kunyeráló bonviván, Almády
párjelenetét. Molnár utasítása szerint a
nézők az arccal feléjük forduló
szerzőhármas mimikájából és
mozdulataiból értesülnek arról, mi tör-
ténik a szomszéd szobában. Ljubomir
Draškić, az újvidéki előadás rendezője
nem elégedett meg a molnári ötlettel.



szik a háttérfal tükörkockái, amelyek a
ripacskodás és a karikírozás közötti
gesztusrendszer különben talán észrevehe-
tetlen elemeit is láttatják.

Míg az egyszerre könnyűvérű és er-

kölcsösnek látszani kívánó, hű és hűtlen, a
százszázalékos nő és nem kevésbé ostoba
primadonna, meg a szerepköréből régen
kikopott, de mégis bonviváni gesztusokat
használó, szerelemsóvár és hódítónak már
nevetséges, az életben is színpadi

mozdulatok szerint cselekvő, élő hős-
szerelmes nevetést fakasztó jelenetében a
rendező a molnári figurákat és viselke-
désüket karikírozza, addig a harmadik fel-
vonás próbajelenetében a hamis színjátszói
stílust, színpadi szenvelgést, az ürességtől
kongó nagy szavakat és a szín-falhasogató
széles gesztusokat leplezi le vérbő, ezúttal
is a színpadi helyzetből és a szerepekből
következő komédiázással. A két jelenet
nemcsak külön-külön komikus, hanem
hatásukat még fokozza az, hogy a néző a
második jelenetre - ami valóban
színműírói remeklés - friss emlékként
ráfényképezze az elsőt. Kiegészítik
egymást: előbb helyzet- és jellem-, majd
pedig stílusparódia amit látunk, a draškići
koncepció két központivá emelt jelenete.

S bármennyire mulatságosak külön-
külön is., egymásra fényképezve is, a
szórakoztatás csak a közönséget csalogató-
bódító felszín. Draškić ugyan molnári
ötleteket visz a színpadra, de egy-
szersmind le is leplezi ezt a dramaturgiát,
pőrére vetkőzteti a molnári szín-művet.
Szándéka hamisíthatatlanul Molnár
Ferenc-i - hatni akar a közönségére. Ez
mindkettőjüknek teljes mértékben sikerül
is, de a rendezés fel is fedi az írói
hatásmechanizmus titkát, láttatja a
bohózati szerkezetet. Az eszközök a mai
groteszk, tragikomikus, perszifláló szín-
játszás kelléktárából kerülnek ki. Ugyan-
az a szándék vezérli a rendezőt, mint ötven
évvel ezelőtt Molnárt. Csakhogy Draškić a
mi korunk színvonalán, esz-közeivel
csinál színházat. Ezért fogad-hatjuk el ma
is fenntartás nélkül, amit Schöpflin Aladár
írt a Nyugatban az 1926-os ősbemutató
után: „Valóban játék, csaknem súlytalanul
könnyű, fordulatos, megállás nélkül,
folyton mozgó és mindenekfelett
példátlanul mulatságos." Mert ez akkor is
igaz lehetett, s most is igaz. Csak a két
előadás eszközei - a két kor
színjátszásának megfelelően -
különböznek, mások.

A draškići koncepció szerint nem Turai
és Annie, hanem Annie és Almády a

főszereplők. Annie: F. Várady Hajnalka,
Almády: Ferenczi Jenő. Mindketten a
szerepet és a szerep karikatúráját is el-
játsszák. Annie F. Várady Hajnalka ala-
kításában szép és elkényeztetetten kacér,
tud játszani a férfival, és ostobán hagy-ja,
hogy Almády maga alá teperje, akar-ja a
kalandot és megjátssza, hogy minden az
ő akarata ellenére történt, hódít és hagyja,
hogy meghódítsák, szeszélyes és tudatos
nő, majd a harmadik felvonás
próbajelenetében azt is bebizonyítja,
hogy született színésznő. Ferenczi Jenő
Almádyként inkább harsányabb eszkö-
zöket használ, ami érthető is, mert Annie
rafináltabb, Almády vehemensebb alkat.
Ferenczi a szerep manírjait, a széles
gesztusokat, a nagy szavakat játssza el,
de érezteti a figura kisszerűségét,
ürességét. A szerelmi jelenetet úgy csi-
nálja végig, mint egy színpadi szerepet.
A próbajelenetben ugyanazokkal a moz-
dulatokkal játssza a stílusparódiát, mint
amelyekkel Annie-t akarta meghódítani a
hajnali órán.

A rendezői elképzelés szerint Turai
jelentősége némileg csökken. Szükség-
szerűen megmarad a játék irányítójának,
de elég gyakran rezonőri szerep-körbe
vonul. Faragó Árpád játéka korrekt, a
próbajelenetben ő is felszabadul, F.
Várady Hajnalka és Ferenczi Jenő len-
dületes komédiázása őt is magával ra-
gadja. A szerzőtárs, Gál: Fejes György.
Igazi rezonőr a figura pesszimista, mu-
latságosan kicsinyes, de kellő időben rea-
gáló, jópofa humorával, a játékban való
állandó aktív jelenlétével. A leghálátla-
nabb Ádámnak, a fiatal és nagyon sze-
relmes zeneszerzőnek a szerepe. Draškić
koncepciója azonban módot ad, hogy a
szenvelgés és a szenvedés alól
elővillantsa ennek a magatartásnak a ko-
mikumát. Balázs-Piri Zoltán azonban
csak ritkán él ezzel a lehetőséggel. Pásthy
Mátyás jó érzékkel mutatta meg a La

kájban a haszonlesőt. Nem afféle öreg
bútordarab, hanem vizsla ügyességű bor-
ravaló-vadász, A főiskolás Kovács Fri-
gyes Titkárja elsősorban a szerep beteges
szolgálatkészségének karikírozásával
épül be az előadásba, egészíti ki a
rendező egyszerre molnári és Molnár-el-
lenes koncepcióját.

Remenyik Zsigmond-ősbemutató

- Hozzátok ide a teheneket! - kiáltja vagy
inkább fájdalmasan nyögi a színpad
előterének bal oldalára állított sárgaréz
ágyról a már alig mozduló nagybeteg,
halni készülő Blöse úr, Remenyik
Zsigmondnak Don Quijote páncéljába
bújt és őrületébe menekült drámahőse,
akinek testére Cervantes lovagjának
anakronisztikus páncélja, lelkére pedig a
manchai előd, kissé mindannyiunk őse,
eltökéltsége tapadt immár elválaszt-
hatatlanul. Amikor ez az utolsó kíván-
ságszerű kérés - Hozzátok ide a tehene-
ket! -- felszakad a kiterült, hamarosan
majd kiterített Blöse úrból, a kis tehe-
nészet-tulajdonosból, aki egykor elhatá-
rozta, hogy a, „világ mögé, a társadalmi
elkülönülések mögé, a politikai jelszavak
mögé" tekint, mert tudni akarja,
„voltaképpen hogyan is állunk az er-
kölccsel, a vallással és a becsülettel, a
családi élet tisztaságával és a magántu-
lajdon szentségével", az életével, hitvese
hűségével, a villanyszámlával, és „egy-
általán az egész világegyetemmel", és a
fényehagyott sárgaréz ágy rácsai között a
hanghullámok szinte érzékelhető, lát-
ható - mint az expresszionisták cégéréül
használt Munch Kiáltás című metszetén -
, körkörös terjedési ábrája szerint elindul
a nézőtér felé, akkor már Blöse Hugó
régen túl van a menekülésnek hitt
szerepjátszáson, azon a kiváló pirandellói-
Füst Milán-i drámai megfogalmazásban
ismert remek negyedik henriki ötleten,
aminek immunitást nyújtó va-

F. Várady Hajnalka és Ferenczi Jenő a Molnár-vígjátékban



rázsát Blöse az éjjeli, zenés kocsma
Tolsztoj Élő holttestének felvételeire ké-
szülő komédiás ripacsai közt olyan ráér-
zéssel ismert fel. „Ha lenne valamilyen
ruhám ... Valamilyen ruhám, amiben nem
ismernének . . . Ha lenne valami ál-ruhám,
akkor nem kellene összevissza bujkálnom
minduntalan ... Egy álruha, amiben új életet
kezdenék . . ." Akkorra már az egykori
mentőötletből olyan vég-leges életforma
alakult ki, ami többé nemcsak megmenti
vállalóját, hanem el is pusztítja azt. Olyan
örök immunitást nyújt, mint a halál, mert
maga a halál.

Ez a sárgaréz ágy a végállomás, mi-
előtt a hitelre szerzett rózsaszín - ez a
divatszín! - koporsóban végképp eltűnik a
világból. Ide jutott Blöse úr, aki előtt
egyértelműen világos, hogy ő sohasem
juthat már el Afrikába, ahová Rudi, „a
család szégyene" hívta leánykereskedőnek.
Erejéből csak a rácsos sárga-réz ágyig
tellett, pedig amikor az álruhaötlet
megfogant hitelezőktől hemzsegő fejében,
a menekülés labirintusainak térképeit
vizslató gondolataiban, ami-kor a
társadalomból való kivonulásnak ez a
lehetősége felötlött benne, akkor még arra
gondolt, hogy ő, Blöse Hugó felveszi a
versenyt a világgal, megvédi házát és
jószágait. De a versenynek vége lett. S a
vesztes pedig nem a világ, amivel ő Don
Quijote-i páncélban és el-szántsággal akart
szembeszállni, hanem ő maga, Blöse
Hugó, a húsz tehenes tehenészet-
tulajdonos, akit felfalt a gazdasági válság,
s aki így sem jószágait, sem házát, de még
önmagát sem tudta megvédeni.

Ám ezt csak ő tudja a Blöse-házban - és
természetesen Rudi, a család szégyene - s
ezért kéri-követeli elerőtlenedő hangon a
teheneit, a Virágot, amely „szomorú, akár
a cselédlány, sohasem bőg, csak fáradtan
áll a jászol előtt", Gyöngyit, amely
„szeszélyes és meg--bízhatatlan", és
legfőképp Niobét, amely vak és „olyan
fájdalmasan bőg, hogy majd megszakad
tőle az ember szíve", legalább őket, mert
tudja, hogy számára nincs tovább. A tőle
alig néhány méterre, a szomszédos szobá-
ban levő hozzátartozói, családtagjai, ro-
konai és házának barátai nem sejtik
ugyanezt a véget. Vagy ha sejtik is, úri
nemtörődömséggel nem vesznek róla
tudomást, mintha nemis őket fenyegetné.

Jelképszerű Blöse úr rácsos rézágya,
ami tulajdonképpen nem azonos a sze-
génység, a nincstelenség jelképes vas-
ágyával, bár ez is lehetne a Blöse-család
állaPotát ismerve és lassan beteljesülő

sorsát tudva, hanem a módos polgári
család egykori divatos hálószobabútor
darabja, de amely itt, ebben a drámai és
színpadi konstellációban a magányt idézi
rácsozatával -- mellette az elmaradha-
tatlan, újonnan valószínűleg még rózsa-
színben pompázott két nachtkasztli, rajta a
szintén elmaradhatatlan, talán ezüst vagy
inkább csak 'ezüstösre futtatott, már
jócskán kopottas keretbe foglalt régi
fotográfia és az ominózus éj-jeli lámpák.
Ugyanúgy jelképpé emelkedik a színpad
előterének jobb oldalára állított
szalongarnitúra is. Kerek, faragott
asztalka, rajta a fodrokban leomló csipke
asztalterítővel, közepén ennek fodraihoz
igazodó, apró, csilingelő gömböcskékben
végződő rojtokkal egy meggypiros színű
felső terítő, amelyről éppúgy látszik, hogy
nem új, minta szintén faragott két szék és a
pamlag ugyan-csak meggypiros huzatáról,
ezeknek támláin a csipke kézimunkákról; a
bal oldali szék és a pamlag között egy má-
sik asztalka áll, rajta a szórakozást és jó-
kedvet szolgáltató tölcséres gramofon.

Az ágyon Blöse Hugó, mellén Don
Quijote nemrég még menedéket nyújtó,
most szuszt kiszorító páncéljával. Egye-
dül. Csak - némileg a háttérben - Rudi, a
„család szégyene" van ott. Két tenyerét a
fej felőli rácsos ágytámlára kulcsolva,
állával kezére támaszkodva figyeli
érdeklődő-szánó tekintettel Blöse úr
agóniáját.

A „szalonban" pedig az „énekes halott",
Blöse Hugó „legközelebbijei": felesége, az
„erény mintaképe", mióta férje beszüntette
vidéki útjait, fia, „motorversenyző és
sikkasztó hivatalnok", lánya, aki „szende,
szelíd és buta", a finom zsemleszagú
Toncsi néni, aki „átutazó pároknak
szobákat ad ki rövid időre", különben
„öntudatos és nézeteiben határozott", Pali
bácsi, aki „minden hájjal meg van kenve",
Kurina plébános, aki „kedves
anekdotákkal mulattatja" híveit, a
nagymama, akinek élete „legnagyobb
eseménye volt, amikor fiatal-asszony
korában férje karján kisétált az állatkertbe,
ott letérdelt előtte az elefánt és szerelmet
vallott neki", dr. Morte, aki mindent
megtesz, ami tőle telik, a „könnyű halál
érdekében". De előbb azért - a többiekkel
együtt, míg a szomszéd szobában Blöse
Hugó teheneit kéreti és agonizál - jól
bepálinkázik és beszendvicsezik.
Elsősorban önmagával, a hasával törődik,
éppúgy, mint az egész díszes gyülekezet.

A színpadkép a kellékek, a tárgyak, a

színek, a ruhák, a gesztusok, a hangok
nyelvén közli ebben a jelenetben a né-
zőkkel: ez a blöseség két lehető véglete.
Az agonizálás és a jóízű, pálinkával ala-
pozott falatozás, a kétségbeesés és a ka-
cagás egy tőről, egy mentalitásból sarjad.
De míg Blöse megpróbált kilépni a
társadalomból, hogy ne legyen se polgár,
se családfenntartó, se rokon, se adó-
fizető, se hadköteles, ki szeretett volna
surranni az őt körülvevő világból, el-
menni Rudival, a „család szégyenével"

leánykereskedőnek Afrikába, addig a
többieknek eszük ágába se jut kilépni az
életüket, életformájukat, gondolkodá-
sukat jelentő társadalmi határok közül,
holott ők is tisztában lehetnek a csőddel,
amit képtelenek elkerülni, de minden tö-
rekvésük arra irányul, hogy máz alá
rejtsék a polgári jólét krachját.

Félreérthetetlen állapot, határozott vo-
nalakkal jelzett szituáció. Mélypont,
amelyről nincs felemelkedés.

Eszelősség és csodavárás. Kétségbe-
ejtő, elpusztító téboly és a túlélést remélő
illúziókergetés.

És ebben a helyzetben csak két valós
pont van: Rudi és a tehenek. A család
szégyene és Virág, Gyöngyi, Niobe, meg
a többiek. Azzal a különbséggel, hogy a
tehenek egyenként eltűnnek, elviszik őket
a hitelezők, Rudi pedig, aki „ült
fegyházban ..., iszákos, kicsapongó, faj-
talan", s ,,mindezeket nem is titkolja" -
marad. És vitathatatlanul van benne sá-
táni ötlet, hogy amikor Blöse a sárgaréz
ágyról kiáltva-nyögve kéri: „Hozzátok
ide a teheneket!", akkor Rudi veszi át a
játékmester szerepét. Ellenállást nem
tűrően parancsolja meg a jelenlevőknek,
álljanak Blöse ablaka alá, és az elrekvirált
tehenek helyett bőgjenek. A végóráján
levő, lázálmokat kergető Blösének azok
szolgáltatják az illúziót, akik maguk is az
illúziók kenyerén tengődnek.

Az előadás, melyet ifj. Szabó István
rendezett, egyértelműen bizonyítja: ez a
Remenyik-dráma is színpadképes, meg-
jelenítése nem csupán kegyeletadás, ha-
nem fontos színházi vállalkozás, tett.

Céltudatosan vezetett, eszközeit tuda-
tosan választó, jó, bár nem hibátlan elő-
adás a szabadkaiaké. Ügyesnek bizonyult a
rendező dramaturgiai beavatkozása:
meghúzta és felbontotta az első két,
irodalmilag, olvasmánynak élvezetes, de
színpadilag statikus jelenetet. Kár, hogy a
dráma záró részében nem élt jobban a
tömörítés lehetőségével. Ifj. Szabó István
biztos kézzel szervezte meg az előadás
folyamatosságát, jó érzékkel



játszatja be az egész színpadot, attól füg-
getlenül, hogy kellékekkel és szereplők-kel
zsúfolt vagy siváran üres tér-e. (Á nyitó
jelenetben maximálisan zsúfolt a játéktér,
majd fokozatosan üresedik, s végül csak a
koporsó marad a színen.) A rendezés
láthatóan kerülte az expresszionista és a
brechti megoldásokat, a feliratokat, a
fényreklámokat, a forgó hirdető-oszlopot,
amelyeket a szerzői utasítás előír. A
Szerző megbízottja szerepét áthangolta:
Szabónál inkább higgadt konferanszié, míg
Remenyiknél harsánykodó vásári kikiáltó.
Ezen a módosításon lehet vitatkozni, de a
rendezés koncepciójának következetessége
akkor is vitathatatlan. A befejezés
koporsó-kálváriájában azonban kevés a
fintor, az elő-adásban a groteszk
kétarcúság. Hibáit, megtorpanásait
azonban feledtette a biztos színészi
összjáték s néhány, elsősorban az
istállóban játszódó és Blöse halál-
tusájának végtelenül szuggesztív hatású
jelenete.

Ez a két jelenet a Blösét alakító Bará-
cius Zoltán teljesítményének is a csúcsa.
Különben játéka felemás. Amikor szen-
vedését, kétségbeesését hangoskodással
kívánja érzékeltetni, akkor többnyire
hamis, amikor befelé fordul, önmagának
vall, akkor hiteles. Don Quijoténak jobb,
meggyőzőbb, mint Blösének. Az előadás
kimagaslóan legjobb alakítását a Rudit
tolmácsoló Korica Miklóstól láttuk. A
játék biztos irányítója, gyilkosan cinikus,
igazi „család szégyene", akinek
semmilyen erkölcsi gátlása nincs, visel-
kedésnormáit nem a társadalom, hanem ő
határozza meg. Mindenkin átnéző, min-
denkit megvető, csak Blöse iránt mutat
megértő részvétet. Á népes társulatból
említést érdemel Árok Ferenc, mert kor-
rektül oldja meg a Szerző megbízottjának
egyáltalán nem látványos feladatát és
Karna Margit, mert Blösénéként a rá-
ismerésig egyéni és tipikusan kispolgár.
Amikor a menyasszonyi ruhába öltöztetett
tehenek láttán a hitelezők megkérdezik, mi
történt Blösééknél, Karna ön-maga és az
egész blöseség történetét ad-ja, töményíti
egyetlen mozdulatba: „Egy kis szoárét
tartunk, egy afféle búcsúestét, tetszik tudni
..."

Az igazi főszereplő azonban a díszlet-és
jelmeztervező, a szegedi Gyarmathy
Ágnes, aki a kellékek és a színek jó érzékű
válogatása mellett elsősorban azzal
szolgálja az előadást, hogy az eszközök
nyelvén, egyszerre a jelképek és a kép-
zettársítások erejével ható látványt visz a
színpadra.

SZIKORA JÁNOS

Beszélgetés
Krishnan Nambudirivel

Krishnan Nambudirivel kora ősszel ta-
lálkoztam az olaszországi Bergamóban.
Ebben az Alpok lábainál fekvő ősi vá-
roskában gyűltek össze a világ minden
tájáról azok a fiatal színházi emberek,
akik a különböző kultúrák jellegzetes szí-
nészi munkamódszereiről kívántak isme-
reteket, tapasztalatokat szerezni. Krishnan
Nambudiri neve sokuk számára ismerősen
csengett. Nem csoda, hiszen több mint 25
éve ismert alakja a nemzet-közi színházi
életnek. Krishnan Keralában született,
Indiának azon a vidékén, ahol a katakhali,
az indiai színházművészetnek ez a sajátos
gesztusrendszerrel dolgozó, többnyire a
Rámájana és Mahábhárata eposzok
epizódjait megelevenítő dramatikus
táncformája is kialakult. Kezdetben
táncos volt Ravi Shankar, a világhírű
szitárművész bátyjának, Uday
Shankarnak a társulatában. Velük járta be
Amerikát, Kanadát, Afrikát, de föl-léptek
Kínában és a Szovjetunióban is. Később
önállósította magát, és saját iskolát nyitott
Keralában. Az utóbbi években mint tanár
és táncos járja a világot, hogy az indiai
táncszínház alapelemeivel megismertesse
a nyugati színház művelőit.
Tevékenysége azonban nem csupán az
idegen kultúra átadásában merül ki;
lelkes tanulmányozója, Indiában Pedig
értő terjesztője a nyugati balettművé-
szetnek. Kulturális csereegyezmények ke-
retében például több ízben járt Csehszlo-
vákiában és a Szovjetunióban, ahol ko-
reográfiát tanult.

Adatok, tények egy emberről. A kép
nem teljesebb egy röntgenfölvételnél. A
beszélgetések, amelyeket Krishnával foly-
tattam hol vendéglőben, hol kávézás vagy
épp két bemutató közben, és amelyekkel
szerettem volna ismerősebbé tenni magam
számára az állandó, udvarias indiai
mosoly mögé húzódó emberi arcot, a
beszélgetések, amelyeket emlékezetem
egyetlen egységes párbeszéddé sűrített,
elveszítvén ezáltal a hallgatás vagy
elhallgatás pillanataiban kifejezésre vágyó
gondolatokat, a beszélgetések, amelyeket
most lemásolok, az élő ember teljes
alakjának halvány körvonalait rajzolják e
„röntgenkép" köré.

- Hogyan lesz valakiből katakhali táncos
Indiában?

- Ez ritkán függ az illető elhatározásától.
Többnyire a szülei döntik el. - De elvileg
bárki előtt szabad út?
Arra gondolok, hogy a kasztrendszer marad-
ványai itt már nem érvényesülnek?

Volt idő, amikor ez volt a döntő
szempont. Kialakulásának kezdetén a
katakhali például a Nambudiri brahmanok
kiváltsága volt, és később is csak a
felsőbb osztályok tagjai tanulhatták.
Természetesen ezek a kötöttségek már
megszűntek.

- És Önnel mi volt a helyzet?
- Apám családjában igen sok híres szí-

nész volt, de a szüleim nem akartak bele-
egyezni abba, hogy táncos legyek.

- Miért?
- Nézze, ezt a táncot az arisztokrácia

támogatta, és miután ők eltűntek a tár-
sadalmi életből, a katakhali táncosok és
maga a katakhali is igen nehéz helyzetbe
került.

- Végül mi történt?
- Abban az időben, amikor én gyerek

voltam, nagy társadalmi és politikai moz-
golódás kezdődött. Nem sokkal azelőtt
zajlott le Oroszországban a szocialista
forradalom, amelynek hatása Indiában is
érződött. Az emberek, különösen pedig a
fiatalok, lázadozni kezdtek a feudális
rendszer ellen. Ez a mozgalom ráadásul
összekapcsolódott a függetlenségért vívott
harccal a brit uralom ellen. Mindez persze
rám is nagy hatással volt. Elszöktem
hazulról, és Madraszba mentem. Itt
egészen más légkör fogadott, és igen sokat
kellett harcolnom.

Elnézést, nem akarom megzavarni, de
milyen jellegű harc volt ez ?

- Harc a pénzért, élelemért .. .
 Ménnyi idős volt ekkor ?

- Tizenöt éves. Ott Madraszban kerültem
kapcsolatba az első tanítómmal. Ez
egyébként elég későn történt, mivel a ka-
takhali tanulását általában nyolc-tizenkét
év körül kell elkezdeni.

- Ki volt ez a tanító?
- Egy igen híres guru: Giopinath. Később

pedig Kalamandalam Giovindankutty volt
a mesterem.

- Szeretném, ha mesélne egy kissé bővebben
arról, hogy milyen volt ezeknek a tanítóknak a
módszere, amellyel a mesterséget tanították.

 Nagyon ortodox.
 mit jelent?
Az a szokás, hogy a szülők aláírnak

egy szerződést, amelyjen beleegyeznek


