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Egy szerzők szíve szerinti
színházi ember

Budapesti beszélgetés Jon Joryval

A mai amerikai színházat bemutató mű-
csarnokbeli kiállításnak - melynek, mint
szigorúan vett kiállításnak méltatására nem
vagyok illetékes - speciális, a mű-fajon
belül úttörő érdekessége, hogy
középpontjában, a színháztörténeti múlt és
a jelen átfogó, részletekbe nem menő
bemutatása után, egyetlen konkrét színház
részletes illusztrálása áll. Ez a színház, az
Actors Theatre of Louisville, rövidítve
ATL, Kentucky egyik nagyvárosában
működik, s egyike a ma már kilencven
tagot számláló ún. regionális színházi
hálózatnak. Mint a szín-ház bemutatására
szentelt első terem anyagából megtudjuk,
az 1964-ben alakult együttes az utóbbi
évtizedben, az 1969-ben odaszerződött Jon
Jory igazgatói-főrendezői működése alatt,
a mai amerikai dráma kultuszát tűzte ki fő
céljául, bár műsoruk egy kisebb, a ren-
tabilitást szolgáló részében a klassziku-
soktól a krimiig más típusú darabok is
szerepelnek. Ezekből azonban évente csak
három van - ezzel áll szemben évi mintegy
harminc-negyven eredeti hazai bemutató,
Jon Jory korszaka alatt összesen több, mint
száznegyven. 1982-ben például hat egész
estét betöltő, három egyfelvonásos és
tizennyolc jelenetterjedelmű amerikai
újdonságot kínáltak a közönségnek.

Számok, számok, impozáns számok . . .
Az egymilliós városban évente kb. 225
000 nézőt vonzanak; 18 000 bér-letet
adnak el, ami egymagában kilencvenhat
százalékos házat biztosít. A nézők tíz
százaléka színes bőrű - a lakosságon belüli
arányszámuk tizenkét százalékos -, ez egy
déli államban rendkívüli eredmény. Külön
nevezetességük az évi két fesztivál, amely
nemcsak a többi államból, de egész
Európából is vonzza a főleg szakmabeli
érdeklődőket. Az őszi fesztivált a rövid
műfajoknak, a tavaszit az egész estét
betöltő újdonságok-nak szentelik, s a mai
amerikai dráma jó néhány országos nagy
sikere e fesztiválokról indult el. (D. L.
Coburn: Kopogósrömi, Marsba Norman:
Kíjutni, Beth Henley: A szív bűnei, John
Pielmeier: Ágnes, Isten lánya stb.)

A kiállítás további, hasonlóan eredeti
elgondolása, hogy az ily módon fókuszba
állított színház gyakorlati kóstolót is adjon
munkásságából, művészetéből. Az ötlet
kitűnő, a megvalósítás kevésbé. Az
eszményi persze az lett volna, ha egy
„komplett" produkciót láthatunk,
mondjuk, a fent említett reprezentatív
bemutatók közül, erre azonban nyilván-
valóan nem volt lehetőség - amellett a
kiállításon belül ez nem is lett volna
megoldható. Így aztán egy e célra ügyesen
berendezett kis sátorszínházban kaptunk
három, egyenként mintegy negyvenperces
programot, ízelítőt a kedvelt rövid
műfajokból. Az első program egy
monodráma volt, Ken Jenkins Rupert
születésnapja című írása, Jon Jory
rendezésében; a másodikban egyfelvo-
násost láthattunk, Kent Broadhurst A
szemlélő szeme című művét, Steven D.
Albrezzi rendezésében, a három szerep
egyikében a monodráma szerzőjével, Ken
Jenkinsszel, míg a harmadik program há-
rom jelenetet egyesített, az immár harma-
dik funkciójában megismert Ken Jenkins
rendezésében: Jane Martin Tizenöt percét,
valamint John Pielmeier és az író-ként is
ténykedő Jon Jory „Mogyoró" lebukása,
illetve Cervelles au beurre noir (vagyis
Borjúvelő barna vajjal) című műveit.
Mondjuk, hogy jelentéktelen írásokkal
ismerkedhettünk meg, igen átlagos, bár
profi megvalósításban; a mű-sorok
elsősorban az angol nyelv barátainak és
tanulóinak szereztek kellemes élményt, s
mindenesetre különleges szín-foltot
képviseltek a múzeumlátogatók
rutinjában. Kivétel egy volt: a mono-
dráma alakítója, a színes bőrű Isabel
Monk igazi „force de nature", akinek
pórusaiból is színház csöpög. Igaz, a né-
gerekkel kicsit úgy vagyunk, mint az
olaszokkal: számunkra ők a magánélet-
ben, utcán, házban, kertben is színházat
játszanak, s aligha vagyunk hivatottak
megkülönböztetni e természetes komé-
diázást a hivatásszerűen űzöttől. Isabel
Monknak bármit elhittünk volna; ha azt
állítja, valóban ő volt az a tizen-három
éves kislány, akit egy éjszaka a farmon
hármas élmény ért: a házban anyja
vajúdott egy nehéz szüléssel, neki megjött
az első havivérzése, és közben, maga is
váratlanul az anyaságra megérve, világra
segítette kínlódó tehenük Rupert nevű
borját - eszünkbe se jutott volna
kételkedni; az átlagos naturalista mo-
nológot épp az hitelesítette, hogy egy
számunkra érdekessé vált ember saját
élményeként éltük meg. A többire bo

ruljon inkább fátyol. Kabarészintű
szkeccsecskék elvált házastársak, illetve
rivális piktorok torzsalkodásáról, a hajdani
női sérelmeit megtorló emancipált
hivatalfőnöknő egy sikeres bosszúakció-
járól, és - ez a Tizenöt perc - sután érzelmes
kis incselkedés, kontaktuskeresés címén, a
Nagyérdeművel, amely nyilván minden
alkalommal zavart feszengéssel fogadja a
színésznő privátnak színlelt barátkozási
kísérletét, amely egy percig sem hat
őszintének. E szerény munkák nyilván
jócskán alatta állnak az ATL legjobb
átlagszínvonalának; bizalmunkat fejezzük
ki azzal, hogy nem boncolgatjuk őket
tovább.

Hallgassuk meg inkább az igazgató-
főrendező, rendező-író Jon Joryt, aki öt
napra a vendégünk volt. Ez a szakállas,
mosolygós, nyílt és nyitott férfi szerencsés
embernek: bölcsnek látszik, aki dönteni
tudott élete felől, s azóta döntése szerint
él.

*

- A kiállítás látogatói számára - akik-nek
többsége nyilván színház iránt érdeklődő ember
- mostantól fogva a mai amerikai színház
elsősorban az ATL-ben testesül meg. De vajon
így van-e ez magában Amerikában is?
Bizonyára feltette magának a kérdést: miért
esett az ottani kulturális hatóságok választása
éppen önökre? Megfelel-e a választás
tevékenységük országos hatósugarának?

- A hízelgő választásnak két oka lehetett.
Az egyik, hogy a magunk szűkebb
közösségében, Louisville-ben nagyon
népszerűek vagyunk, a másik, hogy -
szerénytelenség nélkül állíthatom - nálunk
többet senki nem tesz a mai amerikai
drámáért. Ami országos ható-sugarunkat
illeti, ha az USA méreteit tekintetbe
vesszük, erre nem egyszerű a válasz.
Előadásainkat nyilván kevés más
állambeli néző látja, bár az ország minden
tájáról rendszeresen hozzánk látogató
kritikusok informálják őket. Viszont ami
adott esetben lényegesebb - és egyben
ismertté válásunk legposszibilisebb útja -,
évi harminc-negyven amerikai
ősbemutatónk legjavát országszer-te
játsszák, igen sok közülük nyomtatásban
is megjelenik, és a plakátokon,
könyvborítókon mindig ott szerepel az
ATL, mint az adott mű bölcsője. Persze
azért nem mondunk le színpadi munkánk
megismertetéséről sem; jövő-re ezért is
indulunk országos turnéra.

- Önök, úgy tetszik, felírhatják színhá-



zuk homlokzatára múlt századi klasszikus
költőnk, Vörösmarty Mihály nálunk gyakran
idézett mondását: az eredeti dráma a nemzeti
színjátszás lelke. Nálunk e mottót a hazai
dráma alapvető missziója: a nemzeti identitás
megtalálása és hirdetése is sugallta. 'Vajon
szüksége van-e Amerikának is identitása
proklamálására? Más szóval: voltaképp miért
döntött ezelőtt tizennégy évvel úgy, hogy
színháza tevékenységének középpontjába az
amerikai dráma kultuszát helyezi?

- Először is: nézetem szerint Ameriká-
nak igenis szüksége van rá, hogy
identitását a színház is kutassa és kife-
jezze. Más kérdés, hogy bemutatott
drámáink erre persze nem egyformán
alkalmasak, bár szerencsére e téren ha-
tározott fejlődésről beszélhetünk. Az első
években nem volt rá módunk, hogy a
kéziratok között saját politikai és tár-
sadalmi elveink szerint válogassunk. Mi-
vel az országos műsoron az idősebb ge-
nerációk művei domináltak, mi pedig a
fiatalokat akartuk fórumhoz juttatni, cé-
lunk eleinte egyszerűen csak az lehetett,
hogy a jelentkezők előtt vendégszerető
kapukat tárjunk. Aztán kibontakoztak a
máig tartó viták: őrizzük-e meg ezt a
teljes nyitottságot vagy pedig alakítsunk
ki a drámai repertoár terén saját szem-
léletet és stílust. Persze még ez utóbbi
álláspont képviselői is tudják, hogy ez
mégsem jelentheti egyetlen szemlélet,
egyetlen stílus teljes hegemóniáját, mert
az amerikai színház nagyon változatos, a
fiatal írók pedig igen sokféle filozófiát és
áramlatot képviselnek; magunkat
csonkítanánk meg, ha erről nem vennénk
tudomást. Másfelől most sem játszunk el
mindent ami túl mélyen sérti saját
meggyőződésünket, azt elhárítjuk vagy
továbbküldjük. Ha például a benyújtott
darab éppúgy színre kerülhetne a
kommersz színházban is, eljuttatjuk a
megfelelő ügynökséghez.

- Tehát akkor hol tart most a vita? Áh-
szolút nyitottság vagy elindulás egy meg-
határozott irányban?

A vita egy kompromisszumnál tart,
amit azonban én üdvösnek és sokat ígé-
rőnek tartok. Jövőre színházunkon belül
valamiféle fiókszínházat akarunk nyitni, a
társulat legjobb tagjaiból, az ATL
tulajdonképpeni magvából. Itt
megpróbálnánk kifejleszteni saját házi
stílusunkat, hosszú próbaidő alatt ki-
bontakozó, rögtönzéssel kombinált kol-
lektív munkával, amelynek végén jön-
nének létre a kész szövegek. Ezek kö-

zött bizonyára sok lesz a politikai jelle-
gű. És ha már itt tartunk: több beszél-
getés nyomán úgy látom, önöket nem
elégíti ki darabjaink tematikája, konf-
liktusfelvetése. Hadd tegyek egy merész
javaslatot. Írják meg nekünk, milyen té-
mák izgatnák önöket a mai amerikai
élettel kapcsolatosan, és mi feldobjuk
ezeket a témákat szerzőinknek. Biztos
vagyok benne, hogy rövid időn belül
több darabot is küldhetünk önöknek!

Vagyis ön hisz a felülről rendelt és mégis
ihletett alkotásokban?

- Miért ne? Nálunk ez, főleg kezdő írók
esetében, jól bevált gyakorlat. A szerző
úgyis csak azt a témát írja meg,
amelyikről van mondanivalója. Persze
azt nem garantálom, hogy a művek
zseniálisak lesznek. De a drámaírást nem
szabad fetisizálni. Szerintem a géniusz
nagyszerű dolog, de ha nincs, a dráma-
írásról akkor sem szabad lemondani. Jó
szándék, kemény munka és jó közösségi
szellem a színházban: ha ez megvan,
akkor lesznek új drámák. Mi például ma
már mintegy száz szerzővel tartunk
kapcsolatot, és évente mintegy négyezer
kéziratot kapunk. Írnak az ATL tagjai is;
tavaly színházon belül hirdettünk da-
rabpályázatot, amelyre harminchét mű
érkezett be! A nyári szünetben pedig csak
dramaturgiai munkával foglalkozunk.
Azén nyári penzumom például körülbelül
százhúsz darab elolvasása; ezeket a dra-
maturgia szabja ki rám, az általuk elvég-
zett előzetes rostálás után. Ha szabad öt-
letet adnom: valamelyik vidéki városban
önök is létrehozhatnának egy hason-ló,
csak hazai drámák megíratására és
bemutatására specializált színházat; azt
hiszem, kiderülne, hogy igazam van.

Mr. Jory, őszinte teszek. Ön a szakma

előtt tartott előadásán a II. világháború utáni
drámaírás három nemzedékéről be-szélt. A z
e/sőt képviselik az egyetemes köz-kinccsé vált
nagy mesterek: Miller, Williams, Inge, sőt, a
fiatalabb Albee is. A hatvanas években s a
hetvenes évek első felében őket követte egy
olyan nemzedék, melynek ön által említett
képviselőit: Lanford Wilsont, Arthur Kopitot,
David Rabe-et, David Mametet, John Guare-t,
Ed Bullinst, Sam Shepardot, Megan Terryt,
Jean-Claude Van Itallie-t névről s egy-egy
művük kiadásából-előadásából ismerjük
ugyan, de koránt-sem értékeljük őket oly
magasra, mint elődeiket. Ön most egy
harmadik generációról beszélt, melynek tagjai
a hetvenes évek második felében indultak,
közülük jó néhányan épp az önök színpadáról.
Egyik legutóbbi nagy sikerük azóta a
Broadwayn is telt házakat vonz: John
Pielmeier misztikus drámája, az Ágnes,
Isten lánya. De vajon ön szerint a saját
szeplőtelen megtermékenyüléséről
meggyőződött, eksztázisában csecse-
mőgyilkossá vált kis apáca kifejezi-e Amerikát
olyan szinten és olyan általános ér-vénnyel,
ahogy hitünk szerint Willy Loman kifejezte?

Azt hiszem, ilyen igényt még önma-
gunknak sem merhetünk bevallani.
Ágnes ugyan figuráját most szimboliku-
san értelmezve - talán többet reprezen-
tál, mint első látásra kitetszenék, de
Willy Loman óta túl sok változás történt,
és pillanatnyilag nem tudok elképzelni
olyan darabot, amely e változásokat kö-
zös művészi nevezőre hozhatná. Ameri-
ka túl nagy, túl heterogén ország. Az
utas sok azonos elemet lát: mindenütt
azonos reklámok villognak, hatalmas
sztrádák szövik át egyhangúan az or-
szágot, a keleti parttól a nyugatiig azo-
nos vendéglők invitálnak azonos cégé-
rekkel, s az utas már-már azt hiszi: azo-

Jon Jory a louisville-i Actors Theatre épülete előtt



nosak a magatartásformák is. De épp a mi
íróink is jelzik, hogy ez mennyire nincs
így. A kis közösségeknek - s szerzőink
zöme ilyenekből jön - egész mások a
problémáik, mint a metropolisok-nak. S
mégis, az utóbbiaknak is fontos lehet,
amit az előbbiekről megtudnak.
Bizonyság rá, hogy a Broadwayn jelenleg
futó négy komoly darab közül kettő a mi
műhelyünkből került ki (új programunk
tíz éve alatt egyébként tizenkét
bemutatónk ment át a Broadwayre).

- Vagyi s önben sem él elképzelés arról,
hogy milyen lehetne a harmadik nemzedék
nagy formátumú nemzeti drámája?

- Hadd ne feleljek most erre. Én az írót
akarom szolgálni, és nem kívánom
megmondani neki, hogy mit gondoljon;
isten őrizz attól, hogy az írók az én gon-
dolataimat gondolják, hátha azok nem is
olyan fontosak. Mégis az az érzésem,
hogy ez ki fog alakulni, s legközelebbi
találkozásunkkor e tárgyban már többet
mondhatok. Egy biztos: szilárd meggyő-
ződésem, hogy Miller és Williams, az
aranykor óta most indul útjára a legiz-
galmasabb drámaírói nemzedék. De ezt
nem deklarációkkal akarom bebizonyí-
tani, hanem az ő műveiken át. Az írók
dolga, hogy megírják darabjaikat, a
miénk az, hogy dolgozzunk velük és be-
mutassuk a kész műveket, akár jók, akár
kevésbé jók.

- Önök - az eddigiek értelmében igen lo-
gikusan - nagy teret biztosítanak az egyfel-
vonásosoknak, sőt, a rövid jeleneteknek is. Mit
szól ehhez a közönség, amely legalábbis
nálunk nem nagy híve e mi/fajoknak? Es
másfelől: nem érzik-e e kis műfajok korlátait,
a bennük tükröződő világkép szükségszerű
töredékességét, kényszerű lekerekítettségét ?
Hiszen a Budapestre e/hozott öt jelenet, illetve
egyfelvonásos között - ugye ki-

mondhatom? - sem igen akadt mestermű-nek
nevezhető.

- Budapesti műsorkínálatunk korlátaival
nagyon is tisztában vagyok. Válasz-
tásunkat egyfelől műszaki és káderokok
szabták meg, másfelől a kiállítást finan-
szírozó állami szerveknek is volt bele-
szólásuk; ők pedig nem óhajtották, hogy
az USA-ról kedvezőtlen, az ellentmondá-
sokat hangsúlyozó kép alakuljon ki, hol-
ott műsorunkon amúgy az ilyen művek
igen jelentős helyet foglalnak el. Az is
igaz, amit a közönségről mond, bizony
nekünk is stratégiát kellett kidolgoznunk
a rövid műfajok elfogadtatására; általában
nagyon népszerű, biztos sikerű
produkciók közé iktattuk őket. Később
aztán segített az országos elismerés; a
helyi közönség fantáziáját is fel-piszkálta,
hogy ugyan mitől vagyunk mi olyan
híresek.

Ám ami a műfaj korlátait illeti, ál-
talánosságban nem hiszek bennük. Ha
elismerjük a novella, az elbeszélés, a kar-
colat jogosultságát, miért tagadnók ezek
színpadi életképességét? Sokszor elég az
emberi élet egyetlen fordulópontját áb-
rázolni, az előzmények és következmé-
nyek már nem érdekesek. Vagy itt van a
színpadi karcolat műfaja. Megfigyeltem:
az amerikai drámaíróknak, mint
meghatározott speciesnek, az a szokása,
hogy időnként leállítják a cselekményt:
hadd mesélje el valamelyik szereplő,
milyen megrázó élményben volt része tíz-
esztendős fejjel, az észak-dakotai Bis-
marckban. Nos, nálam kiélhetik ezt a
hajlamukat, anélkül, hogy mindenáron
egész estét betöltő drámát kelljen ka-
nyarítaniok a számukra fontos mozzanat
köré .. .

Egyfelől igaz, hogy a rövid műfajok a
kezdő íróknak nyújtanak ideális gya-
korlóterepet, s mi ezért is vállaljuk fel

őket; másfelől viszont befutott, sikeres
szerzőktől, egész estés drámák mestereitől
is gyakran rendelünk egyfelvonásost,
jelenetet, s kiderül, hogy mindig van ilyen
lélegzetű mondanivalójuk - szerintem az
érett írónak mindkét formát rendszeresen
gyakorolnia kellene. S még mindig jobb
egy tömör egyfelvonásos egy túlírt
háromfelvonásosnál, amely olyan, mintha
a hamburgerbe hús helyett zabpelyhet
töltenének.

- Mr. Jory, ön elsősorban rendező; az írás,
úgy érzem, csak „részfoglalkozása". A rendezői
színházról bizonyára önöknél is vitatkoznak.
Nem érezte-e soha, hogy midőn rendezői
tevékenységét új, sokszor bizony ki-érleletlen,
cseppet sem tökéletes művek be-mutatásának
szenteli, áldozatot hoz, le-mond saját rendezői
tehetségének kibontakoztatásáról és
érvényesítéséről?

- Nos igen, az én munkámban nem lehet
rendezőként csillogni. De talán én nem is
vagyok rá alkalmas; nem hiszem, hogy
Shakespeare-ből vagy Büchnerből
világszínvonalú, újszerű előadásokat
tudnék létrehozni. Csodálom a rendezői
színház nagy alkotásait, néha, nem
tagadom, irigylem is létrehozóikat, de
nekem nem ez a dolgom. Vállalom, hogy
az ATL ilyen szempontból konzervatív
színháznak számít, és ismerem a saját
határaimat. Tájékozott, jó szakember
vagyok, de nem több, mint ács, aki
megvalósítja az építész vagyis az író el-
képzeléseit. Persze az épület terveibe az
ács is beleszólhat, esetleg meg is tudja
győzni az építészt, de ha nem, neki kell
engednie; nálunk vitás kérdésekben végső
soron az író álláspontja érvénye-sül.
Ugyanakkor az író rám van utalva,
nélkülem, amit tervezett, soha nem ölte-ne
formát. Így tehát én jól érzem magam, és
önszeretetem is kielégül; azt a fajta
sikerélményt kapom, amelyet kívánok s
amelynek kivívására képes és alkalmas
vagyok, sőt, bizonyos szempontból
kivételes, országszerte elismert pozíciót és
tekintélyt élvezek, szóval igazán nem
önzetlenségből vagy aszkézisből adtam
oda magam egy ügynek. Végzem a
dolgomat, hiszek benne, az eredmények
igazolnak; ennyi az egész.

Budapesti színházi élményeim közül - a
Sirály t láttam még, a Kőműves Kelement
meg a Csiksomlyói passiót - nekem Csurka
István Házmestersiratója tetszett legjobban,
a darab is és a stílusához és
mondanivalójához tökéletesen adekvát
előadás is. Ez a fajta színház az én esz-
ményképem,

Jelenet a louisville-i társulat egyik budapesti előadásából (Kent Broadhurst: A szemlélő szeme)


