
szemle
Vojnovićnak meg Krležának s a számos
dubrovniki helyszínen abszolút természe-
tességgel jelen lévő Shakespeare-nek az
otthona, de ez elég szűk skálának tűnik, ha
valóban nemzetközi jellegűnek akarják
megőrizni a fesztivált. És akkor még nem
is szóltunk az egyre égetőbb szükségként
jelentkező külföldi vendég-játékokról.
Tudomásom szerint történt tájékozódás, a
fesztivál színházi programját színesítendő,
magyar együttesek irányában is. De hát
sajnos mi sem nagyon vagyunk -
pénzügyileg - export-képesek, s a
költségeket egy magyar társulat esetében
is ki kell valakinek fizet-ni. Szóba
jöhetnének magyar előadómű-vészek,
énekesek, talán teljes operaelőadások is (a
szentendrei Szerelmi bájital, talán úgy,
ahogy van, helyet kaphatna a Gundulić
téren), de az volt a be-nyomásom mind a
két nyáron, hogy a fesztivál vezetői a
lehetséges magyar kínálatokat nem is
ismerik, vagy nem számolnak velük. Hogy
ez csak az ő hibájuk-e, azt nem állítanám.

Mindenesetre: szomorú tény, hogy
Európa egyik legnagyobb múltú s talán a
legideálisabb helyszíneket kínáló nyári
fesztiválja évről évre nehezebb helyzetbe
kerül. Ez a nehéz helyzet sok minden-nek
a függvénye és következménye.
Valószínűleg sokkal mélyebb strukturális
okai is vannak, mint a puszta anyagiak. De
ezekről elmélkedni már nem e hasábokra
kívánkozó feladat.

ANTAL GÁBOR

Benedek András:
Színházi műhelytitkok

„Gellért Endrével nagyon szerettem együtt
dolgozni, mert túl a barátságon ízlésünk,
gondolkozásmódunk is hason-ló volt. Fél
szóból megértettük és tudtuk
továbbgombolyítani egymás ötleteit, ami
különösen az új, színpadon még ki nem
próbált magyar drámáknál bizonyult igen
hasznosnak."

Benedek András írja ezt a Fáklyaláng
kapcsán 1982-ben született dolgozatában.
Gellért „Bandi"-t Benedek még a
harmincas évek közepéről, ÁDOB-os
(állástalan diplomás) korából ismerte,
majd mint Schöpflin Gyulával együtt -
Csokonai Tempefőijének átdolgozója Hont
Ferenc Független Színpada számára. (Itt
Hont Erzsébet volt Rozália, Gellért pedig
Tempefői. Serteperti báró - aki a rendező
ötletéből egy rokokó jojóval jött be a
színpadra - Kozák László. Tempefői
szerepére különben --emlékezik a szerző -
egyszer még Illyés Gyula is ajánlkozott.)

Még nem szabadult fel Budapest,
amikor a szerző - e sorok írója (akkoriban
ifjú hírlapíró a debreceni Néplap-nál) is
emlékszik rá - jelentkezett az újjáéledő
debreceni Csokonai Színház-ban, s ahogy
írja, ott érte a villámcsapás. „Mindaz, amit
idáig elméletileg tanultam, a színház
gyakorlatában minőségileg más." Pedig
hát Benedek András fia -- és fordítótársa -
volt Benedek Marcellnak, és nemcsak a
Tempefői egyik átdolgozója, írt ő saját
drámát is, nagyon érdekeset méghozzá.
De mert nem sokkal Budapest
felszabadulása után több mint
negyedszázadon át a Nemzeti dramaturgja
lett, az önálló drámaírót mintha eltemette
volna. Mások - nem utolsósorban Illyés
Gyula, Németh László, Karinthy Ferenc -
drámáit gondozta, Mikszáth-kisregényeket
vitt színre Karinthyval együtt, s csak az
elmúlt évek-ben kezdtek feltűnni a
folyóiratokban írásai a dramaturgiáról és
egyáltalán a színházról. Ebben a kötetében
hat foglalatban ad ízelítőt - döntően az
elmúlt években született tanulmányok és
cikkek segítségével - pályájáról, amellyel
a budapesti Nemzeti Színházat szolgálta,
akkor is, ha nem minden mű, amellyel

foglalkozott, került színre - legalábbis
nem rögtön - a címlapon látható Blaha
Lujza téri, majd a Hevesi Sándor téri
épületben.

Benedek András - akinek leírásából. (és
dokumentumaiból) a Németh László-i
Galilei története hitelesebben áll előttünk,
mint akár szerzőjének lírai vallomásaiból
- minden becsülése mellett is hitelesen
állítja elénk a Németh László-i
dramaturgia gyengébb pontjait. És
Illyésről - aki Benedeket nemcsak jó
barátjának, hanem belső munkatársának
is tekintette - megállapította (a Különc
című, Teleki Lászlóról írt darab pompás
szerkesztése kapcsán), hogy „korábbi
darabjaiban sokszor zavart, hogy a gon-
dolatok rapszodikus áradata felborította a
szerkezet logikus rendjét". Benedeknek
olyan Németh László-, illetve Illyés-
színművek kapcsán is, amiket nem a
Nemzeti Színházban mutattak be, fontos
szerepe volt az alkotások „színi alkalma-
zásá"-val kapcsolatban. (Ezt bizonyítja
például, hogy a Fáklyaláng nyomtatott
formájában - a színpadon a dramaturg
kihúzta az utalást - Kossuth szeretettel
emlékezik meg „volt professzoráról"

Andreas Benedekről.) Benedek András
szerepe - Gellért Endre aktív segítségé-
vel, majd a kiváló rendező 1960-ban
bekövetkezett öngyilkossága után is -
Illyés és Németh László drámaírói mun-
kásságában feltétlenül tekintélyes. Meg-
értjük, hogy ez a különben több mint
szerény, saját drámaírói munkásságáról
hallgató szerzőt örömmel és elégtétellel
tölti el. Ám azért túlzásnak kell tarta-
nunk, amikor - Illyés színpadi nyelvé-nek
gazdagságával kapcsolatban - azt állítja,
hogy „maradandó prózát a magyar
drámairodalomban Móricz Zsigmondig
hiába keresünk, s őutána is csak egy-egy
műben csillan fel a kérész-életű színpadi
művek csevegési nyelvét meghaladó
stiláris igény". És Füst Milán? -
kérdezhetjük például, hogy olyan
drámaírót említsünk, akit a Nemzeti
Színház sem a „Benedek-korszak"-ban,
sem azóta nem mutatott be? De hogy
olyan kiváló írókat is említsünk, akiknek
műveit akkor adták elő, amikor Benedek
volt a Nemzeti vezető dramaturgja, Déry
Tiborról vagy Háy Gyuláról sem
állíthatjuk, hogy színpadi műveikben ne
lett volna meg a „kérészéletű színpadi
művek csevegési nyelvét meg-haladó
stiláris igény". (És hozzátennénk, hogy
abban az időben, amikor Benedek a
Nemzeti fődramaturgja, majd 1962-től
Osváth Béla beosztottja volt, nem. ját-
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zották a színházban Molnár Ferenc
zínpadi műveit. Nem mérjük Molnárt

óricz Zsigmondhoz - sőt drámai érte-
emben Háy Gyulához sem - de bizonyos,
ogy az ő „csevegési nyelve" nemcsak
érészéletű színpadi művekben szerepel. .
)

Ami a mai fiatal - mondjuk, negyven év
elé járó - magyar színpadi írókat illeti,
enedek érthetően nem foglalkozik velük.
gyanakkor például A közönség szerepe

ímű - 1984-ben született - nagyobb
anulmányában, ahol sok jogos
enntartását is hangoztatja a szerző a
rendezői színház" néhány mai túlzásával
apcsolatban, elítéli például Brook Szent-

vánéji álom-rendezését is, amelyre szerinte
z jellemző, hogy csak az „akrobatikus
utatványok" kapnak tapsot. Ez az

avantgarde-ellenesség" nyilatkozik meg
bban is, hogy szava sincs olyan - az
llyés-Németh nemzedékhez korban kö-
elálló - kiváló magyar színházi írókról,
int Weöres Sándor vagy Remenyik
sigmond. Utóbbi arról „nevezetes", hogy

gyengébb vagy nem „igazán igazi"

arabjait bemutatták, ám olyan
esterműve, mint a Blőse úrék . . . ma is

pihen". Benedek András, a kiváló
ramaturg mintha nemcsak saját dráma-
rói termését „temette" volna el, hanem
öbb olyan - nála idősebb - kortársáét is,
kiknek művét bizonyosan ismeri.

Kiválóak azonban a könyvben szereplő
zínészportrék. Például Az utolsó európai
ölény című Somlay Artúr-arckép-nek
agy érdeme, hogy miközben felvázolja
zt az embert is, aki számára „egy
yaralóvendégekkel telezsúfolt eszpresszó
gyonhajszolt pincérének késlekedése,
dahaza pedig a folyton el-romló
ízvezeték képviselték az emberi nem
onoszságainak csapásait",, nem-csak
egor Bulicsovot, a Leart vagy az Úri muri

1928-ban Szakmáry Zoltán-ját, húsz
vvel később pedig zsellyei Balogh Ábel
zredesét állítja szembe a szeszélyes,
ühösködő magánemberrel. Hanem a
endezőt, a versmondót, a színházról
ikkezőt és nyilatkozót is. Egy nagy
ádában - „mennyi szépség és mennyi
ölcsesség koporsója ez a nagy láda!",
egyzi meg Benedek - bukkant rá például
omlaynak egy cikkére, amely 1939

avaszán a Magyar Nemzet-ben jelent
eg. „Irányítható művészet nincs -

llapította meg, többek között, ebben az
rásában Somlay. - Hamarabb irányítható a
ap, semmint a művészet. A legbiztosabb,

élegyenesen haladó művész is abban a
illanatban, amint csak

megkísérlik irányítani, meginog, tétova
lesz, eltéved, végül elvész és meghal."

Találó írás szól Apáthi Imréről is. A
mintegy harmincéves koráig a szín-padon
fiatalembereket, sőt fiúkat játszó színész -
mutat rá Benedek - „jó előre fölkészült a
fordulatra, amely a naivák életében annyi
szerencsétlenséget szokott hozni, amikor
kivénülnek szerep-körükből". Apáthi
kitűnő játékmester, sőt rendező is lett, s
amikor nem sokkal Budapest
felszabadulása után Várkonyi Zoltán
megszervezte a Művész Színházat, mint
Várkonyi helyettese - és „mellékesen"
mint kitűnő jellemszínész - élete talán
legjelesebb négy esztendejét töltötte ott.
(Várkonyiról nem olvashatunk külön
portrét a könyvben, de több helyütt is szó
esik róla, például mint a Németh László
írta A két Bolyai rendkívül sikeres és az írót
is mozgósítani képes rendezőjéről.) Igen
találó a Shakespeare-szerepek című írás,
amelynek alcíme: Mészáros Ági mondta.
Vagyis Mészáros Ági vallomását
olvashatjuk itt - Benedek „hangszerelésé"-
ben - arról a négy Shakespeare-szerepről,
Puckról, Violáról, Rosalindáról és
Beatricéről, amit a Nemzetiben játszott.
(Egy este ínszalagszakadással kellett
játszania Puckot. „Ezen az estén jöttem rá,
hogy Puck ugyanolyan élőlény, mint én. Ő
is meg-rándíthatja bokáját, miközben
Oberon utasítására benyargalja az erdőt, s
ettől a kis balesettől azért ő lélekben
ugyan-olyan fürge kisfiú marad. Biceg
ugyan, de villámgyorsan biceg... Ebben a
szerepben talán ezen az estén volt a
legnagyobb sikerem.")

Ennek a résznek - és talán az egész
könyvnek - legsikerültebb része azonban
az az 1969-ben született írás, amely
Bessenyei Ferencet mutatja be Kossuth,
Görgey és Széchenyi szerepében. „Besse-
nyei szuggesztivitásának hatására el-
hiszem - olvassuk itt -, hogy Görgey ép
hadával még mindig ki lehetne törni az
ellenség gyűrűjéből, kihúzni az őszt, a
telet, majd a valóban fölszabadított nép
hadba indításával reményt keltő
ellentámadást lehetne megkísérelni.
Kossuth tudja magáról, hogy »diabolikus
szónok«, ám a hang, amelyet a a politikus
és a színész egyforma művészi
tudatossággal használ, most már kevés, s
mikor a retorikus rutin elragadná,
Bessenyei bocsánatkérő mosollyal vált
ridegebb, tárgyilagosabb hangra." Az
árulóban - Németh László „ellen-darabjá"-
ban - Kossuth csak szellemileg van jelen,
és Bessenyei Görgeyje „nem

az ország élén álló hadvezért mutatja be,
hanem a magánembert, az űzött vadat, a
szeretett és körülajnározott, gondos férjet,
a baráti és rokoni vigaszra szoruló,
szerencsétlen áldozatot. . ." Ám aki,
gyötrődések után, mégis rádöbben arra: „a
nemzet önérzetének szüksége van arra,
hogy Görgeyt árulónak tarthassa."

Es Széchenyi? Benedek András alap-
vető - Bessenyeinek a Németh László
drámáját kitágító színpadi jelenlétére utaló
- megállapítása, hogy míg az ön-
gyilkosság eszméje Kossuth és Görgey
esetében írói fikció volt, Széchenyi István
esetében tény. „Az író pontosan
megrajzolta az egyre szűkülő örvényt, de a
vergődő embert, aki egy kedvezően is
magyarázható újsághír vagy egy sakk-
játszma ómenjéhez kapkodva szeretne
kikecmeregni belőle, testi mivoltában
Bessenyei állította a néző elé." Ebből az
írásból kitűnik, hogy ha Benedek lát is
jövőt az értekezésben említett darabok-nak
- elsősorban is a Széchenyinek -,
Bessenyei Ferenc említett alakításai
hosszú időre meghatározták e színművek
sorsát. (Mint ahogy e darabok Bessenyei
színészetét is.)

Bár Benedek Andrásnak igaza van,
amikor A közönség szerepe című „üzeneté"-
ben azt állítja, hogy „átmenetileg sok kárt
okoznak a föltűnni vágyó, kezdő
rendezők, valamint a gyöngébb tehet-
séggel megáldott epigonok, akik ugyan-
olyan diktatorikus hatalmat kaptak ke-
zükbe, mint kimagasló kortársaik", nem
érthetünk egyet vele, amikor a legújabb
színházban nem veszi észre a rendező
megnövekedett szerepét. A „gyöngébb
tehetséggel megáldott epigonok" - bár
tudnak ártani - előbb-utóbb letűnnek. De a
színielőadásnak a film, a tévé - és még egy
sor újfajta „berendezkedés" - korában
éppen azért van szüksége a tegnapinál
pregnánsabb rendezőre, hogy továbbra is
hatékony színház szülessen. (Magvető.)
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Göcseji Hamlet


