
lis önkifejezési forma. A paraván mögött
eltűnnek a gyermekkorból hozott tudat-
talan és gátló erők, itt és így: kezén bot-
bábuval, kesztyűvel, labdával, cérnagom-
bolyaggal most már minden lehet belőle.

S Kiss Istvánból lett is: Bartók király-
fija, Mandarinja, Sztravinszkij Petruskája
éppúgy, mint huszárkapitány a János
vitéz-ben, ördögfióka a Csongor és Tündé-
ben, fejedelem és rendőrfőnök, garázda
majom és okoskodó kismalac, bölcs
pedagógiájú Manócska a tv-ben, császár,
parasztgazda, parkett-táncos, koldus és
késdobáló - végtelen csak az utóbbi
években játszott szerepeinek sora, ame-
lyekben teljesen át tudott lényegülni.
Köztük egyik, a legkedvesebb, a Klas-
szikus szimfóniá-nak kutyája, amelyből
igazán ő csinált nagyszerű, mindenütt,
külföldön is ellenállhatatlan, az emberi
világ álságait leleplező főszereplőt.

Kiss István sokkal zártabb lélek volt,
mint felesége, Havas Gertrud. Nehezen
lehetett hozzáférni. De állandóan noszo-
gatta belül a vágy az emberi kontaktus-
teremtésre. Önmaga kitárására és átadá-
sára. Ezért vált belőle a színház művész-
képző iskolájában a bábmozgatás nagyon
szeretett tanára. Másfél évtizeden át
oktatta a színház új nemzedékét -

tehát a mai társulat túlnyomó többségét-,
a bábtechnika legegyszerűbb fajtáitól a
komplikáltig, az animációs módszerekre.
Hogyan lehet és kell a holt tárgyból
embert alkotni - hogyan lehet a bábut a
gyermek én-helyettesítőjévé, a felnőtt
prototípusává vagy jelképévé átlelkesí-
teni? Vagyis: hogyan fejezzük ki ma-
gunkat -- nagyon sűrítve, tehát igazul -
egy olyan tárgy segítségével, amelyre
ráruházzuk legjobb képességeinket?

Kiss István a saját alkotási folyamatai-
ban azok eredményével soha nem volt
megelégedve. Mindig keresett, újjal és
jobbítottal kísérletezett. Töprengett, me-
ditált. Egyéni műsorokat alkotott, mert
kutatta a komplexebb kifejezés lehetősé-
geit. Önálló gyermekműsorokkal járta az
országot feleségével. Havas Gertrud
segítségével előadott felnőtt magánszá-
mai (Játékszín) saját megismertetését és a
bábműfajnak felnőttekkel való elismer-
tetését egyaránt akarták szolgálni. A bu-
karesti Nemzetközi Bábfesztiválon, igen
rangos mezőnyben, szólistadíjat nyert.
Hivatásszeretete, sok szakmai barátsága -
s elsősorban mint a Bábszínház külföldi
vendégjátékainak leggyakoribb főszerep-
lője - nevét, személyiségét országhatáro-
kon messze túl ismertté, becsültté tette.

UNGVÁRI TAMÁS

Kortársunk, Hamlet

Shakespeare szülővárosában

Shakespeare életéről jószerivel annyit
tudunk, hogy Stratford-on-Avonben
született, s hogy ezzel igen sokat használt
szülővárosának. Végül is ez a mé-
zeskalács-városka máig nagy fiából él.
Mutogatják az iskolát, ahol tanult, a
bölcsőt, melyben ringott, a lánya és az
unokája házát, s a sírt, mely befogadta; ám
mindezekből csak a sír bizonyos. A
relikviák száma korlátozott, hitelességük
kétséges. Már a rájuk épült turistaipar is
ellenük vall, az Avon egyirányúsított,
folytonos gondozásra szoruló hídján
áthúzó hatalmas buszok és utánfutók, a
város előkertjeiben szaporodó bed and
breakfast (szállás reggelivel) táblák s a
viaszból, porcelánból, agyagból készült
szobrok nagy száma a városka
turistaboltjaiban, bazárjaiban. Egy
szombat délben érkezem Stratfordba. A
város kínos gondozottságával egyre inkább
hasonlít egy fejlődő arab olaj-ország
mintafalvához. Ijesztő a Shakespeare-ipar
egybehangoltsága, a rengeteg „Fogadó a
hattyúhoz"; a kirakatokban a drámák
lábjegyzetes zsebkiadásai, a szótárak, a
színdarabok helyneveinek listája. Itt
mindent megtudhatnék Shakespeare-ről,
ami nem lényeges; érteni vélem már, miért
menekült innen az ifjú William Londonba,
miért állt be Southampton szolgálatába. Itt
egyfelől sem-mi sem változott a
tizenhatodik század óta, másfelől ami
változott, ijesztő, talán éppen
Shakespeare-nek köszönhetően. A
harmincas években felépült a Shakespeare
Emlékszínház; a hatvanas években a
Shakespeare Emlékközpont. Az első:
katasztrofális épület, leginkább Shakes-
peare-előadások megrendezésére alkal-
matlan. Az emlékközpont falán megany-
nyi márványtábla: melyik királyi család-
tag nyitotta meg, s kik adományoztak
pénzt hozzá. Az épület modernizmusa a
Henley Streeten, Shakespeare szülő-
házának tövében éppoly avult már, mint
az Emlékszínház. Az egyik vörös téglába
öntötte a kor építészetének a tévedéseit, a
másik betonba és üvegbe: a végeredmény
azonos. A színház talán rosszabb egy
fokkal. Húsz esztendeje jártam itt először,
a hatvanas évek elején.

Bölöni Kiss István és Havas Gertrud (MTI-fotó)



világszínház
Más korszak, más világ. Akkor még volt
pénz Shakespeare-re; a Királyi Társulat a
vastagon támogatott együttesek közé
tartozott:; a jegyek ára ehhez képest
mérsékelt és elfogadható volt. Az angol
infláció azonban ma nem ismer mérté kel,
főként mert szellemi devalvációval jár
együtt. A konzervatív kormány nyíltan
oktatás- és művészetellenes. Az állami
támogatás - megannyi csatornán át - a
patronátus összes káros feltételét magával
hozza. A Royal Shakespeare Company
minden előadása koldusviszonyokra és a
színházi gazdaságpolitika csődjére vall. A
jegyek árának közép-arányosa tíz font
(huszonkét dollár); a legolcsóbb helybéli
szálloda tizenöt font:
monopolgengszterség. Díszlet egy-
szerűen nincs azokban az előadásokban,
melyeket láthattam. A ruhák, Shakespeare
korában oly díszesek, most kopott-
ságukkal tüntetnek.

A végeredményt közlöm előre: Shakes-
peare inkább otthon van Peter Stein vagy
Zadek színpadán, mint szülővárosában.
Budapesten, a Henr ikek előadásával
eredetibb, mint Stratfordban. Van-nak
ugyan a Királyi Társulatnak behoz-
hatatlan előnyei: eredetiben adhatják elő
Shakespeare-t. Ám az eredetiség több ré-
tegű fogalom. Beletartozik az értelmezés
bátorsága, korszerűsége, hozzánk szóló
üzenete.

A stratfordi társulattól nem tagadható
el bizonyos eredetiség. Ha városuk mú-
zeum, színházuk nagyon is ráhangolódott
a kortárs irodalmi törekvésekre.
Eredményeiket ezeknek a törekvéseknek
tartalma szabja meg s határolja be.
Shakespeare értelmezéséről szólva így ez a
tanulmány is azt kutatja, hol és hogyan
rímel egybe a jelenkori angol irodalom a
múltat felidéző klasszikus színjátszással.

Waterside 28

A folyóparton, a színházzal átellenben
húzódik a színészlakások sora Stratford-
on-Avonben. Igazán puritán elszállásolás.
Kicsiny nappali., apró konyha, csi-
galépcső az emeleti hálószobába. Az eme-
letet hosszú folyosó köti össze a. többi
lakásokéval, Az épület egykoron istálló
vagy magtár lehetett. Ódon, skanzenba
való kunyhósor ez, a földszinti ablakokat
örök zsalugáter takarja. Lakóit az
vigasztalhatja, hogy tudják; velük együtt
ősztől tavaszig itt a világhír ver tanyát.
Az angol nyelv nemzetközisége okán
ezek a színészek kis csapatba verődve el-
eljutnak a tengerentúlra, java-részt az
amerikai egyetemek színházi

csoportjaihoz, a drámatanszékekhez.
Várja őket a napfényes Kalifornia is,
vagy az izzó Új Mexikó. D. H. Lawrence
nyomába szegődve a Waterside 28 s z í -

nészlakója, Tony Church nemegyszer
fordult meg Taosban is. Nálunk másfél
évtizede járt Peter Brook társulata-vak
Tizenhat-tizenhét esztendő is elmúlt
azóta talán, hogy játszhatott hazánkban ?
S máris emlékezetből próbáljuk felidézni a
bőrruhás Lear király és a tornaterem-
díszletű Sz en t iváné j i álom egykori szerep-
osztását.

A bolond, arra mindketten meges-
küdnénk, a csodálatos Alec McGowan
volt, aki most egyszemélyes show-val
járja a világot. A Szentírás Szent Márk
t anús ág té te l e szerint. Egyetlen estén csakis
a. Biblia, de olyan egyéni és érdekes
értelmezésben, hogy a színészt valóság-
gal leszedik a színpadról. Maggie Smith,
Lear király egyik lánya New Yorkban
aratja legnagyobb sikereit. Diana Rigg, a
hajdani Cordelia első énekes-táncos
szerepére készül - negyven fölött. Egyi-
künk sem mondja. ki a közhelyet, hogy
múlik az idő. Tony Church azóta maga is
eljátszotta a Lear királyt Stratfordban.
Nem öregedett meg, de az idő öregszik.
És itt él a Waterside 28 alatt, amikor nem
tárgyal izgatottan Londonban, hiszen.
nagy feladat vár rá. Az első angol
színiakadémia megteremtése, olyan
akadémiáé, amelyik nem önálló, mint a
LAMDA vagy a RADA, hanem egy
színház szerves része, a Királyi Társulat-
é, amelyik végre londoni ott-honhoz jut a
Barbican-Centerben. Abban a kerületben,
ahol a városi tanácsurak nyilván még a
nagy recesszió, a dögletes visszaesés
előtt épületet szavaztak meg a Királyi
Társulatnak, hogy elköltözhessék végre
vendégotthonából, az Aldwychból. A
Királyi Társulat már végleges helyén
honol Shakespeare égisze alatt, és nyílik
egy színiiskola Tony Church
vezényletével, s a tanárok végre aktív
színészek és rendezők lesznek, azzal a
lehetőséggel, hogy a főiskolának is
színházat biztosítanak, a színház-nak
pedig a kínosan hiányzó utánpótlást.

Mindez engem mint honi főiskolánk
egyik munkatársát igencsak érdekel. Úgy
tárgyalunk persze, mint két akkreditáció
nélküli nagykövet. Mint a
hadműveleteknél általában, a terepaszta-
lon minden. olyan egyszerű volt. Az an-
golok majd jönnek hozzánk, mi megyünk
Londonba; az egész olyan hét-köznapi,
mint az ebédünk: konzerv-

makrélát bontunk, a salátával sincs gond, a
kenyér is friss.

Tony Church-öt már könnyebb szolgá-
latra osztotta be a társulat: csupán
Poloniust játssza a Hamletből, Shakes-
peare e múlhatatlanjából, melyet műsoron
tartani épp oly kötelesség, mint nálunk
Az ember tragédiáját. Ő már az iskolára
készül. Van ugyan egy apró iskolája a
kaliforniai Santa Barbarában is, de az
csak hat hét az évből. Film, tele-vízió?
Bár a főiskola műsorfüzetét két teljes
esztendővel a bemutató előtt kell leadnia,
a saját terveiről nem nyilatkozhat.
Mennyire ura a színház egy-egy
tagjának? -alapkérdés. Formális szabá-
lyokba rögzíthetetlen. ;A színházi fegyel-
met végül is a művészi hatalom kép-
viselőinek érzékenysége szabályozza. A
színész mindössze két lehetőséggel ren-
delkezik, s á. kettő nem is függ össze
mindig. Az e l s ő : mondhat-e nemet a sze-
repre? \ második: választhat-e szerepet ?
\z első, nekem úgy rémlik a Tony
Church-csel való beszélgetésből, még
Angliában is a lényegesebb s nehezebben
elérhető jogok közé tartozik. Kapok is
valami magyarázatot, amit jövevény
létemre amúgy sem érthetek. A társulati
tagság többféle kategóriában lehetséges.
\z „associate" (én úgy fordítanám, mű-
vészeti tanácstag) választhat és nemet
mondhat, sőt talán nyílik kiskapuja az
igen felé is. A közönséges társulati tag,
mint mindenütt a világon, játszik, akkor
és ott, ahová direktora küldi. A Hamlet
napján például este A velencei kalmárt
játszották, nem kis részben azonos szí-
nészekkel. Antonio, a darab valóságos
címszereplők (Shylock a címlap tanúsága
szerint csupán „egy zsidó Velencéből")
néhány órával azelőtt még a derék
Horatiót alakította a Hamletben ; Ophélia az
esti előadásban Nerissát, Portia barátnéját
játssza, hogy csak néhány példát
említsek. Természetesen még így is
fenyeget a beugrópróbák veszélye. Á ve-
lencei kalmár esti előadásán Antonio egyik
barátját kellett valakinek helyettesítenie.
A háziszínpadon hetekig tanulmányoz-
hatta a. darabot kollégáival a jövevény; a
színpadot azonban állandó foglaltság
okán. nem járhatta be, csak az előadás
előtt fél órával. A Royal Shakespeare
Company különben a helyettesítések
rendkívül bonyolult rendszerét valósította
meg. Olyan, hogy este tél nyolckor nem
megy fel a függöny, talán évtizedek óta
nem fordult elő. Valamennyi előadásra
teljes kettős szereposztással készülnek fel,
ha másként nem, hát úgy,



hogy Shylock szerepét betanulja Antonio
is, míg Antoniónak két „understudy"-ja,
azaz másodszereplője van.

Nem állítanám, hogy az angol színház
általában jobb, mint a kontinens szín-
házai; az ilyen összehasonlítás amúgy is
céltalan. Fegyelmével azonban semmilyen
ország nem vetekedhet. A színészet teljes
embert követelő és megmozgató élet-
forma, puritán etikával. Polonius teste már
más kötelezettség várta Londonban (a
távolság, mint kiderül majd cikkem
„cselekményéből", egy óra tizenöt perc,
versenytempóban) - de a meghajlásra ott
kellett maradnia. Aki elfelejtette volna,
Poloniust a darab közepén szúrja le
Hamlet. Vigasztalásul magyar színészek-
nek, megjegyzem, hogy „halála után" és a
taps előtt átsétált teljes jelmezben szemben
levő lakására, és elmosta a makrélás
tányérokat.

Néhány szó a főszereplőről

A főszereplő természetesen Shakespeare.
Egy kommercializált világban még az ő
ázsiója is változó. Amikor e sorokat írom,
már véglegesen bezárt a Shakespeare-
darabok londoni otthonainak egyike, a
legendás Old Vic. Egyik társulata még
éppen Európában (ahogyan itt mondják: a
kontinensen) turnézott A velencei kalmárral;
a másik eljátszotta utoljára Gay
Koldusoperáját. A Művésze-ti Tanács
megvonta anyagi támogatását az Old Vic
társulatától. Vitatta is az angol sajtó
keményen - ki a felelős? Vajon az
igazgató, Timothy West, a híres Tyrone
Guthrie egyik utóda, maga is színész?
Mert - hangzik a nyomtatott fáma -
Timothy West egyszer készületlenül lépett
ki a színpadra, kellő szövegtudás híján.
Elkövette azt a valószínűtlenül otromba
tévedést, hogy be-hódolt a világhírnek, és
Peter O'Toole-t léptette fel Macbethként.
O'Toole ragyogóan szenved a filmvásznon
a sivatagban, mint az arábiai Lawrence, de
irreálisan reménytelen akkor, amikor
klasszikus szöveg kerül az ajkára.

Egyáltalán, Shakespeare-rel a legfőbb
baj az, hogy angolul írt, méghozzá olyan
angolsággal, amilyet már senki se be-szél.
Kétszeresen nem. Egyfelől Shakespeare
angolul csakugyan olyan, mintha
Vörösmarty fordította volna; Shakespeare
angolságával azonban további baj az, hogy
immár fél évszázada az irodalmi angol
kiejtés, a „King's" vagy ma a „Queen's
English" szerint szólaltatták meg; azon a
„királyi" nyelven, mely a Shakespeare
Társulat nevében is benne

van, de amelyet már csak igen kevés földi
halandó ápol.

Ma a tájszólás a divat. A színdarab
akkor sikeres, ha „cockney" (azaz londoni)
vagy „yorkshire"-i dialektusban íródott.
Bernard Shaw egyik szellemes aforizmája
már megjósolta az angol nyelv sokfelé
szakadását, amikor azt pontifikálta, hogy
az angolokat és az amerikaiakat semmi
más nem választja el annyira, mint a
közös nyelv. A mai angolokat pedig
ugyancsak elválasztja a még mindig
osztálykülönbséget kinyilvánító kiejtésbeli
különbség; másfelől a gyarmatbirodalom
széthullásával (írjuk ide kezdetét, az
amerikai függetlenségi háborút?)
megszületett a hatszázmillió élő ember
angolja, a tudomány és diplomácia lingua
francaja (ó, mily ellent-mondás, Francaról
szólani, amikor ez már lingua britannica) -
az ezerféle angol.

A változatos, regionális, beszélt nyelv
angoljának hétköznapi hátterében roppent
kétséges a vers egyszerre absztrakt és
régies nyelve. Kivált, hogy a színészek -
így az a Hamlet-szereplő is, akit láthattam
- „working-class", azaz munkásosztálybeli
háttere egyre gyakoribb. Az ötvenes évek
társadalmi földcsuszamlása nem hagyta
érintetlenül az akadémiákat és a
színiakadémiákat. Világ-jelenség a
„working-class-hero", a munkásosztályból
kiemelkedett hős kultusza, bár tegyük
hozzá, hogy itt osztálykategóriák
következetes alkalmazása helyett inkább
bizonyos társadalmi tipológia divata hódít.
A lényeg az, hogy a színész másfajta
rajból jöjjön, s fején másképp tapadjon a
haj. Igy támadt Lord Olivier (ma
hetvennégy éves) és Sir John Gielgud, Sir
Michael Redgrave, vagyis a királynő
lovagjainak nemzedéke után egy új had.
Nevekkel jelezzem őket? Alec McGowan,
Colin Blakely, Michael Pennington.
Egyikükre se ütötte rá bélyegét a
magániskolák, Eton, Harrow vagy
Winchester modora és kiejtése. Elébb
tudnak tájszólásban beszélni, mint a
királynő angolján, vagy ha azon beszélnek
is, az nem „anya-nyelvük".

Tetszik vagy nem: nálunk „színházilag"

Budapest nyelve a standard, az
egyezményes magyar. Illyés történelmileg
ebben látja a dráma romlását, s hogyan
merném vitatni igazát; ám a tényekkel ő
sem vitatkozik. London nyelve ezzel
szemben korántsem Angliáé, mint aho-
gyan nem az Yorkshire, Buckinghamshire,
Warwickshire nyelve sem. Az angol
nyelvnek nincs központja ma, leg

feljebb a „Queen's English" - ez a nyelv
azonban, mint már céloztam rá, a BBC
néhány bemondójáé, a Windsori kastélyé,
ha nem tartózkodik ott a királynői húgok
egyik férje sem; ez a nyelv néhány
oxbridge-i egyetemi tanáré és a budapesti
nyelvmestereké, akik még mindig
hisznek a standard angol létezésében.

Shakespeare - ellentmondásosan bár -
maga lehetne ez a közös nyelv, de nem az.
Intonálására nehezen talál rá már az én
stratfordi Hamletem; nehezen érti a strat-
fordi néző.

Ráadásul a rendezések korántsem tö-
rekszenek Shakespeare restaurálására. Ki-
alakult a Shakespeare-színjátszás modern
nyelve is, mely csakis Angliára jellemző;
egy sajátos, közös stílus, melyet is-
mernünk kell - bát utánoznunk lehetetlen
- egyfelől, mert az a színpadi precizitás,
ami itt megvalósul, nálunk
elképzelhetetlen, olyan, mint az angol
gyep, amit négyszáz évig kellett gyom-
lálni, hogy izzó zöldje fényesedjék. Más-
felől azonban ez a színjátszásmodor mé-
lyen benne gyökeredzik a mai angol
színházfelfogás és irodalomértés egé-
szében.

A mai angol idióma anyanyelvben, iro-
dalomban, színházban, festészetben egy-
aránt: a neonaturalizmusé.

Shakespeare és a naturalizmus

Nincs helyem itt arra, hogy a sajátos
angolszász irodalmi fejlődés főbb vonásait
még csak érintőlegesen is vázoljam. Csak
gyorsírásban: Angliában vagy
Amerikában nemigen vertek gyökeret az
izmusok. Picassónak a szigetországban
támadta legnagyobb ellenzéke; Kokosch-
kát értetlenül fogadták itt emigránsként;
Henry Moore máig magányos jelenség a
modern szobrászat vadonában. Az
egyetlen izmus, amit az Amerikából jött
Ezra Pound meghirdetett, az imagizmus
sohasem étt el a színházakig; a harmincas
évek baloldali költői, Auden és Spender
hiába kísérleteztek az expreszszionista
dráma meghonosításával. Ne firtassuk
most az okokat, mikor a követ-
kezményekkel van dolgunk ; a sziget-
ország színháza elzárkózott s részben ma
is elzárkózik mindattól, ami a kontinensen
történik. Fejlődése öntörvényű, s ha nem
lenne ez ellentmondás, azt is
mondhatnám, hogy hajtómotorja a közöny
minden iránt, ami nem eleve honos,
bennszülött. Máig is idegen név
Angliában Max Frisch, Dürrenmatt.
Bizonyítékaim vannak arra, hogy Io-



nesco tankönyvi anyag, színpadon senki
se kísérleteznék vele, legalábbis a West-
Enden, London kommerciális színházi
negyedében.

Az öntörvényű fejlődési egyébként egy
bukott nemzedék munkássága ha-tározta
meg. Osborne, Wesker, Kops: micsoda
nevek voltak az ötvenes évek-ben! 1956
májusa, a Nézz vissza haraggal bemutatója
csakugyan történelmi vízválasztó volt.
Nem mintha az Osborne-nemzedék
darabjaiból ma akár csak egyetlen sor is
élne; talán csak az utóvédként érkező
Pinternek volt annyi tehetsége, hogy
végleg megpecsételje naturalizmus és
absztrakció szövetségét, ám az irodalmi
fejlődés szokásos furcsaságai közé
tartozik, hogy áramlatok kézzelfogható
művészi eredmények nél-kül is
győzedelmeskedhetnek. Igy az az
áramlat, melyet a dühös fiatalokénak
csak azért keresztelt cl a boldogult
emlékezetű Kenneth Tynan, hogy ne kell-
jen néven nevezni őket. Naturalisták
voltak a javából. Aki közülük a natura-
lizmust nyíltan vállalta mint Wesker
a konyhában - annak a szava, jelentős
rendező nyomán, még ma is életre tá-
madhat. Aki intellektualizmusba és haza-
fiságba csomagolta mondandóját, mint
Osborne, az többszörösen halott: kony-
hagőz., halászfalu vagy némi pinteri
szimbolizmus nélkül a hétköznapok nyel-
ve nem elevenedik meg.

Osborne utódai, ha lehet, rosszabbak a
apáknál. David Hare, a mai Nemzeti
Színház ügyeletes pártfogoltja a hétköz-
napi szex és nagyvárosi beszéd kérdéses
mestere. Howard Brenton erős bal-
oldaliságát egy Kelet-Európát támadó
darabja vitte sikerre; a korán elhunyt
David Mercer a trockizmussal kacérko-
dott és (nincs összefüggés) az alkohol
vitte el.

Maradt azonban annyi egészség az an-

gol színházi szervezetben, hogy Shakes-

peare-t legalább az „új undokok" szelle-

mében játsszák. Nem tudom, mennyire
eleven ez a felismerés hazámban: a klasz-
szikusok értelmezése csakis az élő kor-
társak felől történhet, akármilyen selej-
tes, közömbös vagy efemer az élő szín-
házi kultúra. Ha nem az a feltételezés
munkál egy klasszikus felújításában, hogy
Shakespeare a tegnap Osborne-ja, Wes-
kerje (mutatis mutandis), akkor a klasz-
szikus egy viaszmúzeumra emlékeztető
bábjátékká dermed. Az összefüggés az
élő drámaírás és a klasszikusok értelme-
zése között elvileg nehezen bizonyítható,
teoretikusan hínáros vizekre vezet. Prak

tikus bizonyíték ez, igazsága azonban
ezernyi, akármilyen képtelen premisszák-
ból indul ki. Shakespeare vagy a ma
elődje, direkt őse vagy (és ilyen is elő-
fordulhat horribile dictu) nem létezik.
Azt a mondást, hogy Shakespeare-t jól
vagy rosszul, de játszani kell, a fentiek-
kel ellentétben csak teoretikusan lehet
bizonyítani, a gyakorlatban nem. Shakes-
peare-t csak jól szabad játszani, külön-
ben értelmetlen.

A fiatal angol rendezői nemzedék hi-
telét gyarapítja, hogy mély és eltép-
hetetlen szálak fűzik a kortársi dráma-
irodalomhoz. Rendezőnek az angolszász
országokban azt a dramaturgot tekintik,
akinek háziszerzője van, aki patrónusa
egy-két fiatalnak, aki tehát megtanulja
olvasni a klasszikusokat a saját kortársai
stíluseszményeiben. Ismét nevek, talán
feleslegesen: Peter Hall, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója, Terry Hands, John Bar-
ton, Trevor Nunn. A legidősebb sem
öregebb negyvenöt évesnél. Valamennyi-
en rendezői az új nemzedéknek, vala-
mennyien mesterei Shakespeare-nek.
Csak zárójelben e sok zárójel között,
hogy itt nagyon gyakori az író-rendező.
David Hare rendezi Howard Brentont,
egyik író a másikat. Pinter legutóbb
Simon Gray darabjait állítja színpadra. A
rendezés ugyanis Angliában - s ez csak
látszólagos ellentmondás - oly spe-
cializált, a munkamegosztásnak oly fel-
osztott szakmája, hogy még egy író is
képes rá.

Az európai (kontinensi) rendező egye-
temes szakember. Tud írni-olvasni, szín-
pad- és játékmester, beszédtanár, vilá-
gítási szakember, bútorspecialista. Mind-
ehhez az angol rendező nem ért. A
Hamlet általam látott produkciójában
három színpadmester működött közre és
egy külön beszédtanár. A világítás nagy-
ra becsült és önálló szakma; a rendező
csakis az elképzeléseit közölheti munka-
társával, a reflektorok beállításával nem
babrálhat. Peter Brook, a legnagyobb élő
angol rendező nyilatkozta egyszer, hogy
ő nem rendező, hanem olvasó. Elég baja
van neki a darab szövegével és
értelmezésével, nem állhat be közleke-
désirányító forgalmistának a színpadra,
hogy arra ügyeljen, ne legyen ütközés
Hamlet és Horatio között. Nem tudhat-ja
persze senki, miért hagyta ott Brook a
Királyi Shakespeare Társulatot, csak
feltételezések vannak e tárgyban. A leg-
valószínűbb azonban az, hogy az angol
színészképzésben és a kortársi angol
drámairodalomban vesztette el a hitét,

és nem Shakespeare-ben. Annál azonban
jóval jelentékenyebb tehetség, hogy ne
tudta volna: Shakespeare-hez csakis a
jelenen át vezet az út.

Kortársunk, Shakespeare

Jan Kott persze, aki a Kortársunk,
Shakespeare jelszavát kitalálta, már régen
nem foglalkozik Shakespeare-rel, s vele
se foglalkozik a világ. A Shakespeare-
tudomány az ő esszéi sorát inspiráló
blöffnek tartja; elég jól értelmezte a
kortársi valóságot ahhoz, hogy elvezes-
sen egy adott szakasz Shakespeare-jéhez,
ahhoz a Shakespeare-hez, aki Witkie-
wicz és Beckett őse volt, az abszurd
Shakespeare-hez, a hatalmi viszonyok
Shakespeare-jéhez. Az abszurd Shakes-
peare azonban csak egy pillanat volt a
stratfordi mester angliai színpadi utóéle-
tében; nincs abszurdabb annál, mint ha
valaki Kott nyomában indulna el a tér-
képen Stratfordot megkeresni. Kott, ha
netán valakit érdekel, egy nagy kétköte-
tes lengyel költészettörténettel házalja a
kiadókat, egyelőre reménytelenül. A
Shakespeare-értelmezésnek újabb istenei
vannak, bár a jelszó változatlan. Kor-
társunk, Shakespeare!

Kortársunk abban az értelemben, hogy
vele kezdődött a mai Anglia új korszaka,
a polgári fejlődés. Az angol rendező
mintha tévedésnek érezné a piros és fehér
rózsa báróinak öltözékét. A kosztüm-
világ egyértelműen a tizennyolcadik szá-
zadé. Nem a bárók, hanem az arany-ifjak
világa ez, háromnegyedes kabát,
selyemsál, mellény. Ahány A velencei
kalmárt láttam Angliában a híres Oli-
vier-félét is beleértve - a legutóbbi idő-
ben, az mind a „dicsőséges forradalom"

utáni korba kalauzolt. John Barton, a
Hamlet és 4 velencei kalmár rendezője még
azt is megcsinálja, hogy Antonio (a
kalmár) kinyit egy szivaros szelencét, és
abból Boccherini menüettjének hangjai
szöknek elő.

A stilizált Shakespeare persze kortala-
nabb a kortárs Shakespeare-nél. Azt
sejteti, hogy kapzsiság, szerelem és há-
ború egy történelmi korszak, a polgári
rend konfliktussorait építették. Ama ve-
lencei urak éppúgy az őseink, ahogyan a
Hamletben Fortinbras katonái egy cári
orosz hadsereg egyenruháiban díszeleg-
nek.

Az elmúlt kétszáz év valamennyi ru-
hája és kelléke szerepelhet tehát ennek a
Shakespeare-nek a színpadán. Kosztüm: a
tegnap divata, ahogyan Goya vagy
Manet képeiről ránk tekint; ez a tegnap



egy saját tegnap, az ember és polgár
deklarációjának korából. Mintha apáink
szalonjába engedtek volna be minket,
gyermekeket; gyakori is a vastag szivar-
füst, s ha van egyáltalán díszlet, úgy az a
szaloné, a jellegzetesen polgári ház
centrumáé; ez a Shakespeare itt Ibsen
nagyatyja, Strindberg őse, Hauptmann
rokona.

Shakespeare végül a teljes bizonyíték
rá, mire képes az a naturalizmus, mely
finomabb vagy sekélyesebb változatában
negyed század angol színpadát uralja. El-
sőnek a nyelv veszíti el költészetét.
Homérosz nyelve a Béka-egérharcban nem
töredezhetett volna darabosabbra, mint
Claudius ajkán a Hamlet - de hát nincs
csodálkoznivalónk, Claudius itt egy
tábornok jelmezében díszelgett, míg
Fortinbras antant-szíján már meg sem
ütközünk. A nyelv után természetesen a
gesztusok nyelve sérül vagy kódolódik át
kávéházi manírrá; Rosencrantz és
Guildenstern iker-főpincéreket alakítanak.

A naturalizmus (még neo nélkül is)
többet jelent, mint amit a közönséges
képzelet hozzáfűzne. Nem feltétlenül fel-
színt vagy szkepszist abban, hogy a lényeg
feltárható. A naturalizmus - ami a
színházat illeti - a részlet megszállottja, az
aprólékos kidolgozásé. Nemcsak színészi
stílusban, hanem jelenetépítésben is. Hadd
vegyem példaként elsőnek a Hamlet
egérfogójelentét. A király, a jelenet hitelét
fokozandó, csaknem háttal ül. A színészek
ellenben a közelébe tolakszanak. A
Gonzago-dráma királya azonban csaknem
Claudius lába elé gurul holtan, mintha egy
film véres közelit mutatna. Vagy más:
Gertrud hálószobájában Hamlet látja apja
szellemét, a szöveg szerint azonban az
anya, Gertrud tagadja e látomást. A
stratfordi előadás ezt a shakespeare-i
képtelenséget nem képes megemészteni;
pontosabban hitelesre emészti. Gertrud és
Hamlet elébb egy-mással szemben áll.
Miként a hagyományos előadásokban, a
szellem Gertrud háta mögött jelenik meg;
így evidensen csak Hamlet láthatja őt. A
stratfordi Hamlet-előadásban azonban a
szellem közel lép Gertrudhoz, árnykeze
végig-simít a homlokán. Gertrud elájul.
Ami-kor magához tér, persze hogy tagadni
kezdi a látomást: vallomása gyónással
érne fel.

Ez az értelmezés racionális bizonyíté-
kokat követel minden fordulatra. Miért
nem döfi le Hamlet az imádkozó Clau-
diust? Először is - s ezt igen kitűnőnek

tartom - Claudius szobájából hiányzik a
megszokott imazsámoly. Ez a király (vagy
junta-fejedelem, ha öltözetéből ítélek)
nem szokott imádkozni. A színfalak előtti
homályból egy feszületet ragad ki, azt
leteszi a földre, fölé borul, szinte teljes
testével. Hamletnek nem a hátát, hanem a
tomporát mutatja. Így még akit a szöveg
nem taglózott le csaknem skolasztikus
érveivel, hogy ti. Hamlet az imádkozó
királyt a mennyekbe küldené tőrével, míg
apja változatlanul bolyong hol-mi
purgatóriumban, az is megértheti, hogy a
bosszúálló Hamlet nem szúr-hatja
tomporon Claudiust.

A naturalista színpadon nem a díszlet, a
jelmez, a kellék árasztja a natúrát, azaz a
természetet, hanem a görcsös, már-már
kartéziánus logika. Azt indokol-ja
Shakespeare-ből, ami a legnehezebb,
például a gyilkosságokat. Kulcsjelenete
ebből a szempontból a Hamletnek Po-
lonius ledöfése. A hagyományos értel-
mezésre mindenki emlékszik. Polonius
egy függöny vagy spanyolfal mögött
hallgatózik. Nesz, döfés. A stratfordi
Hamlet nem elégedhet meg ezzel a meg-
oldással. Hamlet nem lehet olyan ostoba,
hogy egy függönyt szabdal fel s benne a
fecsegő öreget. A jelenet amúgy is nehéz,
a döfés után kezdődik a drámája, Hamlet
teljes elszámolása az anyjával, majd a
szellem és egyebek. Eközben ott hever
egy hulla; Gertrudnak alig van szava róla,
Hamlet mással foglalatoskodik;
búcsúszava jövendő apósa holtteste felett
nem éppen kegyes.

John Barton a jelenet rendezésében
ismét remekel. Színpada alig néhány
kellék. Háttérben egy páncélos alak,
ahogyan Helsingőr hideg, sötét falaihoz
illik, a fakupa, amiből majd a mérget
isszák és itatják, egy-két keresztbe tett,
kiélesített alabárd. Polonius nem a füg-
göny, hanem a páncél mögé búvik; így
mint hallgatózó harcot döfi le Hamlet,
abban a hiszemben, hogy a király
neszezett ott hátul. Polonius előtántorog
átszabdalt véres köpenyében, egy padra
hanyatlik, Hamlet nem is látja, kicsoda.
Amikor a köpeny lekerül a fejéről, egy
pillanatra magához öleli, mintha a saját
ráöregedett bűnét dajkálná, aztán elengedi.
A köpeny ismét Polonius fejére kerül;
teteme mintha ott sem lenne a homályban.
Kinyílik tüstént ettől az értelme annak a
habozásnak, amikor a király - itt
Hamletnek kardot szegezve - kérdi, hol
van Polonius? A habozó válasz nemcsak
újabb színlelés, nem is a szokott Hamleti
szójárás, mely képes

beszédbe burkol mindent. Hamletnek,
amikor karjába zuhant a holttest, még nem
volt fogalma róla, ki az áldozat. A király
kérdésére - így érezzük - azért akad torkán
a szó, mert nem kiált-hatja, nem ordíthatja
világgá, hogy a gyilkot voltaképpen neki, a
kérdezőnek szánta. A Polonius-afférből
azonban így egy sikerületlen
királygyilkosság mini-tragédiája
kerekedik. Hogyne habozna ezek után
Hamlet, hogyne nyugodna bele távoli
utazásába, Angliába.

A naturalizmus tehát korántsem halott,
legfeljebb és egyelőre a kortársi drámákat
teszi nehézkessé, regionálissá, pro-
vinciálissá. A Shakespeare-színpadon
azonban sok szól mellette. Értelmezésre és
indoklásra csábít. Meglehet, a díszlet és a
jelmez eklektikája nem vonz, annál inkább
az, amit magyarul pontos szóval
olvasatnak vagy újraértelmezésnek ne-
vezünk. Ez a darabolvasás sokat elvesz
Shakespeare személyes költészetéből, kár-
pótolja azonban ezt dramaturgiai géniu-
szának felfedezésével. Itt minden moz-
zanat új fényben ragyog, ismeretlen
mélységet kap. Kimunkálja Shakespeare
racionalizmusát és szkepszisét. Az a Ham-
let, akit én láttam, nemcsak Montaigne,
hanem Machiavelli tanítványa is, eszes,
ravasz, kíméletlen. Minél közömbösebb
Ophéliával az elején, annál megrendültebb
a halálakor. Valósággal kiemeli a sírból,
magához szorítja, mint a gyilkosság idején
annak apját, Poloniust. Egyáltalán, nagyon
nyilvánvaló, hogy Hamlet egyetlen és
megbocsáthatatlan bűne ez a voltaképpen
vétlen, véletlen, másnak szánt tőrdöfés.
Angliába Hamlet Polonius szakadt, véres
köpenyében utazik, mintegy beborítva
magát önnön bűnével, félresikerült
küldetése jelképével. Lát-ható, hogy itt
minden mozzanaton a szigorú filológia,
szöveg- és lábjegyzet-ismeret dolgozott.
John Barton ugyan nem vallja magát
tudósnak, de tudjuk, hogy a felesége, Anne
Barton nagy is-merője Shakespeare-nek,
Oxford dísze a tudós nő, és az avoni
mester talán egyik legjobb ismerője.

Hibátlan-e Shakespeare?

Shakespeare-t a romantika emelte ki
Erzsébet-kori társai közül, s az utánoz-
hatatlan géniusz szerepét osztotta rá.
Shakespeare a teremtés fele. A roman-
tikus Shakespeare-színjátszás abból indul
ki tehát, hogy itt egy következetes elme
alkotott darabok sorában hibátlan remek-
műveket, salaktalan tragédiákat. Ami
esetleges ellentmondás szorult a mester



jelenetépítkezésébe, pszichológiájába, át-
hidalja és igazolja azt a költészet. Goethe
színigazgatója a Faustban azon tűnődik,
mi volt elébb s mi volt fontosabb, a szó
vagy a tett; a kérdés, bár Goethe áthidal-
ja, retorikus. A romantikus életérzés a
szónak adja a pálmát.

Nem így a naturalista. Ez a szemlélet
nem hisz a zárt: és organikus remekmű-
vekben. Ahogyan Homérosz is elbóbis-
kolt egy-egy pongyola sora fölött, úgy
Shakespeare-nek, az Erzsébet-kori drá-
maírók egyikének is ki-kiszáradt olykor a
pennája; némi segítségre szorul. a ren-
dezőtől akkor, amikor darabszerkesztése
zavaros, hőseinek cselekedete nem eléggé
indokolt. Hőseit téves földrajz alapján a
cseh tenger partjára küldte, nyilván-való
hát, hogy színhelyei tekintetében vagy
metafizikusan elvont, vagy hanyagul
közömbös volt. Lélektana mankók nélkül
összerogyhat; a mentő szerepét a rendező
játssza.

Nem érdemes összehasonlítani a mi
Shakespeare-értelmezéseinket az
angolokéval. Nem azért, mert a külhoni
eleve jobbnak rémlik minden hazai sznob
tükörben, hanem azért, mert módszereiben
gyökeresen más. A mi Shakespeare-
értelmezésünk inkább hajlik a géniusz
szolgálatára, mint kisegítő értelmezésre.
Shakespeare nekünk szent;míg az angolok
kezdenek vele úgy bánni, mint egykoron
Brecht a Coriolanusszal. A legszívesebben
átírnák. S talán ezt is teszik, amikor a
gesztusrendszer olykor a szöveg ellenére
mozdul (erre a Hamletből, gondolom,
elegendő példát hoztam). Eljárásuk
mindenesetre analitikus, ahogyan az
Newton, Locke és az empirista filozófia
nemzetéhez illik; a miénk inkább deduktív
-- egy adott, kész és szerves rendszer
hangszereléséből áll. Meg-tehetjük, hadd
nyugtassam meg a kételkedőket, s hadd
forrázzam le a külföld-imádókat.
Megtehetjük, mert színész-anyagunk
átlaga jobb, mint a jelenlegi Királyi
Shakespeare Társulaté, A színész is persze
összemérhetetlen minőség, s hiába
deklarálnám például, hogy egy Garas
Dezső-méretű színészért az angolok
maradék gyarmataikat is odaadnák. Míg a
színész megítélésébe számos szubjektív
faktor csúszhat, az előadás partitúrája
könnyebb anyagot kínál az ítélkezésre.

Kössünk hát kompromisszumot. A mi
színészeink jobbak, míg az ő előadásaik
elevenebbek, közelebb vannak saját nem-
zetük élő kultúrájához.

A zsidó

David Suchet harmincnégy éves; csaladja
Minszkből vándorolt ki Angliába a
századfordulón. Szuketovicsnak hívták
őket. Shakespeare-szerepeiből Coliban
emelkedett ki elsőnek, Clifford Williams
rendezésében. A rendezőnek, mint David
Suchet meséli (elnézést), nem volt
semmilyen ötlete vagy elképzelése
Calibanra - nehéz szerep. A magyar
televízió sugározta azt: a jelenetet A
viharból, melyben Caliban csaknem halnak
öltözik, Trinculo a darabban csak ugyan
azt mond-ja, hogy olyan a keze, mint egy
uszony. Volt már olyan előadás is, amelyik
halpikkelybe öltöztette Calibant, s kezét a
testéhez kötözte.

David Suchet abból indult ki, hogy a
haluszony: hasonlat, s azt formálta ki
Calibanból, ami benne emberi,
természetünk sötétebb, földibb oldala.
Elszakadt tehát értelmezésében az
uralkodó naturalizmustól, s a költészetnek
adott igazat: egy hasonlat még nem
valóság.

Most Shvlockot azért osztották rá,
mert zsidó származású. ebben sem nehéz
a naturalizmus logikáját végigkövetni Zola
óta mi sem jellemzőbb ennek az
irányzatnak a biologizmusára. A vér
szava, a vadon szava, a fajé. A tizen-
kilencedik század pozitivizmusa kapott
először hangot a naturalizmusban; évti-
zede szülte a Dreyfus-pert és a cioniz-
must. A zsidókérdés azóta hújik áltudo-
mányos sztereotípiákba, a belőle kiinduló
történelmi fejlődés még olyan országok-
ban is kérdésessé teszi A velencei kalmárt,

ahol a technikai fejlődés nem a gáz-
kamrákat szolgálta.

David Suchet valószínűleg egészében
átérezte a szereposztás képtelenségét.
Nem a színészi képességeit akarták hasz-
nálni, hanem a megjelenését, habitusát;
nem az ábrázolótehetségét, hanem a csa-
ládi tapasztalatát. .Egyébként is nehéz
helyzetben volt. Felesége gyermeket várt
Londonban, míg ő Stratfordban játszik.
Csakis úgy szerződött a Királyi Társu-
lathoz, hogy leduplázzák - ott akar lenni a
szülésnél. Többször próbálta talán a
stratford londoni autóutat, mint a
maszkját: ő javította meg aztán az amatőr
autórekordot egy óra és tizenöt percre,
amikor az egyik vasárnap este telefonáltak
neki: indulhat.

Az öltözőben derékig meztelenül fo-
gad. Két órával az előadás előtt máris a
maszkjával foglalkozik. Alacsony, csupa
izom ember: izomfejlesztő szaklapok
címlapján látni ilyen vállat és karokat,
ilyen vastag bikanyakat. David

Suchei két óra alatt változik át öreg-
emberré. A. szakállát és a. haját púderes
fogkefével keni. deresre, háta izomkö-
tegeit jellegzetes görbületté lazítja, inge
alá valóságos imaköpenyt vesz, borotvált-
tar koponyájára fekete bársonysapkát. A
színpadon m á r egy törékeny öregembert
láttam viszont, a ruha és a mozgás
eltüntette a birkózótestet. David Suchet
ellene munkált a szereposztás
attrocitásának: Shylockja legalább annyira
velencei polgár, mint amennyire zsidó.
Ha a darabot John Barron a saját kortalan
korában játszatja el, Shylock kaftánja csak
az, egyik jelmez a sok közül. Modern
ruhák kavalkádjában azonban a
megtestesült gettó járkál a ficsúrok kö-
zött. darabnak egyébként is az az
elttüntethetetlen kettősége, hogy a Shy-
lock-drámát egy barokk tündérjáték öleli
körül, vígjáték a javából. Elnyeri-e a
kérők hada Portiát, sikerül-e Bassaniónak
jól választania a. gazdag örökösnő igenjét
tartalmazó ládikák közül? Antonio Bajhit
elsodorja a tenger, végül azonban révbe
ér annyi közülük, ahány ismét gazdag
kalmárrá emeli őt, Ebbe a tündérjátékba a
sértett Shylock valóban úgy caplat be,
mint afféle Caliban. Lányát el-szakítja
tőle a pásztorjáték könnyed társadalma;
pénzéből és önérzetéből kiforgatja az a
biróság, mely az álöltözetű hölgy, Portia
ügyvédi tanácsaira hallgat. Antonio
fizetési határidőt. mulasztott. I la Velence
csak egyszer is szentesít egy
szerződésszegést, elszökik tőle az idegen
tőke. Nem marad más hátra, mint a jogi
furfang: Shylock kivághatja adósa
testéből a fél font húst, de ha egyúttal
velencei polgár vérét ontja, halállal és
vagyonelkobzással bűnhődik. Megalá-
zottan, fáradtan távozik a bírósági ko-
média színhelyéről Shylock; egy vígjáték
hálóján akadt fel ez a fekete, tragikus
figura, aki hiába keresi igazát Shakespeare
cselekményében.

Shakespeare persze nem volt antisze-
mita. Az Erzsébet-kori társadalom alig
ismerte a pénzváltó, pénzkölcsönző,
uzsorás zsidót. Éppoly idegen és távoli
volt alakja ettől a társadalomtól, mint
mondjuk Othello, a mór. Az a zseniális
megsejtés azonban nem volt idegen
Shakespeare-től, hogy a pénz, a vagyon
nem jószágok, hajók és kincsek idegen-
sége immár, hanem egy új társadalom
húsa és vére; Shylock szerződése csak-
ugyan a polgári kor valóságát előlegezi.

Más kérdés azonban, mennyire érett
egységes művé v e l e n c e i kalmár, sike-

rült-e Shakespeare-nek eggyé szőnie,



stilisztikailag is eggyé fonnia Portia és
Shylock történetét? A stratfordi előadásból
világosan kiolvasható a rendező vé-
leménye: nem. John Barton tükrében a
téma és a tárgy nyilvánvalóan meg-haladta
még egy Shakespeare képességeit is. Nagy
író az - vélheti John Barton -, aki azt írja
meg, amit tud. A lángész magasabbra
emeli a mércét, saját bukásával
kísérletezik, amikor erejét meghaladó
feladatra vállalkozik. Shylock története
nem szőhető be Portia vígjátékába; hagyni
kell hát egymás mellett érvénye-sülni a két
stílust, Shylock tragédiáját és a kérők
vígjátékát.

Ez a felfogás néha durva jelképek-ben
nyilatkozik meg. A kérők közül Aragon
hercege ismét holmi juntavezér, míg
Marocco hercege olajsejk, a vállán átfűzött
géppuskahevederrel. Az öreg Gobbo, a
clown, vak utcai kéregetővé alakul át, míg
fia, Launcelot, közönséges szolgává, bár a
Portia-idillben ő lenne a disszonáns hang.
Voltaképpen egy játé-kos farc e keretezi itt
Shylock történetét, holott a darab attól
támadhatna életre, hogy a pénz és
sértettség igazságánál Shakespeare egy
nagyobb igazságot hirdet: a humanista élet
igenlését. Shylock bűne nem az, hogy e g y
szerződés betűjét követeli, hanem az, hogy
lányát, Jessicát a középkor örömtelen
börtönébe zárja. John Barton jól látja,
hogy Antonio, a szeszélyes és tehetős
velencei épp arra nem tarthat igényt, amit
a bírák igényelnek Shylocktól --
könyörületre. Shylock azonban ott veszíti
el emberi fölényét és igazságát (nem a
velencei ficsúrokkal szemben, hanem a
nézők magasabb bírósága előtt), ahol
Jessica vágyódását és szerelmét próbálja
eltiporni.

Mindebből csakis David Suchet vias-
kodása ragyog ki. Nekem jobban tetszett,
mint öt esztendeje Olivier. Egy Laurence
Oliviernek a színpadon csakis igaza lehet;
David Suchet Shylockja tévedni is tud.
Nem játszott zsidót és nem játszott hőst,
vagyis mindkettőt csupán módjával. Az
angol sajtó - joggal - a mennyekbe emelte.

Összegezés helyett

Nem két előadásról szólt ez a beszámoló,
hanem a mai angol Shakespeare
arcvonásait igyekezett ellesni, s ennek
révén bepillantást nyerni az angol kor-társi
rendezés és drámaírás titkaiba. Könnyű
lenne mármost a válság bélyegét rásütni
erre a színházra; Angliában minden
válságban van, miért éppen a színház
lenne kivétel? Nem nekem tisz-

tem türelmet kérni a naturalista kaland-
nak. A legjobbak - így Tom Stoppard,
véleményem szerint Pinter mellett az
egyetlen figyelemreméltó s nagy tehetség
- már eleve megkérdőjelezték érvényét.
Stoppard a nyelv és a költészet jogát
hirdeti a színpadon, s elképzelhető, hogy
irányzata győzedelmeskedni fog. A natu-
ralizmusból - történelmileg - sokfelé
nyílik út. Van benne annyi valóságkritika,
amennyit én Barton rendezéséből, a
Hamletből kiolvastam. S ahogyan egy-
koron, a szimbolizmus felé is utat törhet.

Van egyébként a naturalizmusnak egy
legyőzhetetlen tartománya. A kommersz,
a jól megcsinált darab. Utolérhetetlen
mestere ma Peter Shaffer, kezében az örök
póket, az Equus. Végy egy kanál szexuális
aberrációt, öntsd le pszichológiával. Vagy
az Amadeus, Mozart életéről. Végy egy
Shakespeare-méretű lángelmét. Ha azt
már megtette Edward Bond, akkor végy
egy szertelen, infantilis Mozartot, s
mutasd meg, milyen gyarló porhüvelybe
zárta géniuszát az istenség. Keretnek
megteszi két suttogó alak (Ventricelli,
ahogyan Shaffer nevezi őket) - pontosan
olyanok, mint Salerio és Solanio A velencei
kalmárból. Rendezd be Bécset a
színpadon, úgy, ahogy volt, és indokold,
indokold ezerszer, miért nem sikerült
Mozartnak, s minő ördög támadt fel
Salieriben. Egy valóságos Shylock. Írd át
tehát Shakespeare-t - lehetőleg Victor
Hugóvá. Vagy Dickensszé: amúgy is az ő
Nickolas Nicklebyjének színpadi átirata a
legnagyobb londoni siker. Hét órán át
Dickens, két részben. A színpadon az
újjávarázsolt ti-zenkilencedik századi
London, teljes hűséggel. S rengeteg alak,
rengeteg élőkép. Ugyanakkor a Nemzeti
Színházban, az Olivierben Az elefántember
megy - egy tizenkilencedik századi
idomtalan szörnyetegről, a civilizációba
tévedt vademberről. A színtér: a klinikáé,
ahogyan azt Zola előírta. Itt tanítják meg
beszél-ni, érezni ember módra az
elefántembert. Shakespeare szörnyetegei
klinikai eset-ként támadnak fel a
naturalizmus receptje szerint.

Kérdezem George Steinert, a világhírű
kritikust, érdemes-e megnéznem Strat-
fordban A velencei kalmárt . Úgy néz rám,
mint az őrültre. Mint aki tudja, hogy az
angol színház válságban van. Faggatom
hát, szerinte melyik a nagy kortársi darab,
az igazi, a megváltó. Ismét megütközve
néz rám. Nekem tudnom kellene. S tüstént
kiselőadásba kezd Illyés Tisztákjáról .
Az, az az igazi.

NÁNAY ISTVÁN

Csehek - szlovákok -
magyarok

Színházi körkép

Az utóbbi hónapokban többször jártam
Szlovákiában. Egyrészt a komáromi és a
kassai magyar társulat előadásait igye-
keztem figyelemmel kísérni, másrészt
résztvevője lehettem az egyik legrango-
sabb csehszlovákiai színházi fesztivál-nak.
Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy a
magyar színház munkáját a csehszlovákiai
színházi háttérrel összehasonlítva
vizsgáljuk meg.

Fiatal színház újító színház?

Minden évben megrendezik Csehszlová-
kiában a Fiatal színházak fesztiválját, az
egyik esztendőben a csehországi Ceske
Budejovicében, a másikban a szlovákiai
Eperjesen. Én a legutóbbi eperjesi feszti-
válon vettem részt. A fiatal színház el-
nevezés nem azt jelenti, hogy ezen a
fesztiválon csak egy bizonyos életkor
alatti alkotók vehetnek részt, a fiatalságot
tágabb értelemben kell érteni, korban is,
jelentésben is. A kísérletező, új utakat
kereső stúdió- vagy kis színházi
törekvéseket foglalja magába a fiatal
színház.

Előzsürizés után jutnak el a produkciók
a fesztiválra, ahol éles hangú, elemző vita
követi az előadásokat. Az első, ami engem
ezen a fesztiválon megfogott, az éppen az
előadások megvitatásának nyílt légköre,
szakmai hangvétele, kritikus, de nem
személyeskedő jellege. Természetesen a
fesztivál rendkívül heterogén volt. Eltérő
múlttal rendelkezik a cseh és a szlovák
színházkultúra, eltérőek azok a színházi
törekvések, amelyek megújítására,
tágítására. árnyalására törekednek a fiatal
színházi kezdeményezések. Éppen ezért
minden egyes produkciót tulajdonképpen
csak a saját közegében, a saját színházi
múltjához való viszonyában lehetne
igazán értékelni. Ám a fesztiválon mégis
egymás mellé kerülnek olyan előadások,
amelyek nehezen mérhetők egymáshoz, s
a viszonylagos értékeken túl kialakul és
érvényesül egy általánosabb érvényű
értékrend is.

A fesztiválon tíz előadás szerepelt, hat
cseh és négy szlovák. Alekszandr Mitta
nagyszerű szovjet filmjének, a


