
lágyi Enikő, Fülöp Sándor, Tóth Páll
Miklós, Bálint Márta, Parászka Miklós,
Győri András, Hajdú Géza, Szabó Zol-
tán, Dobos Imre, Győrffy András, Bölöni
Klára és a többiek (akiket meg sem tudok
említeni, mert ha mindazokat felsorol-
nám, akik ismert színészegyéniségekké
váltak, a névsor olyan hosszú lenne, hogy
az Igaz Szó sohasem közölné cikkemet).

A sokoldalú színészképzésre való tö-
rekvés sikerét látom a filmművészettel
kapcsolatos viszonyunk alakulásában is.
Míg a hatvanas években Széles Anna,
Lohinszky Loránd, Csorba András, Csi-
ky András, Farkas Ibolya, Aurel Giuru-
mia, Teofil Vilcu, Szabó Lajos, Fábián
Ferenc, Ferenczy István, Sinka Károly,
Török István tűntek fel a filmvásznon,
addig a hetvenes években Szilágyi Enikő,
Ádám Erzsébet, Gabriela Cuc, Nicolae
Virtan, Dan Glasu és sokan mások arat-
tak ezen a téren is babérokat.

Színészi sokoldalúságra való nevelés,
minél nagyobb műfaji-stílusbeli változa-
tosságra való törekvés, a legkülönfélébb
dramaturgiai és rendezői irányzatoknak a
megismertetése, megszerettetése, ez a
Csorba András által vezetett intézetnek
egyik fő alapelve.

Az évek azonban nagyon gyorsan
szállnak. Stúdió Színházunk is nemso-
kára negyedszázados lesz. Es az a 458444
néző, aki előadásainkat megtekintette,
tanúja annak a nemes törekvésnek, hogy
ez a kis színpad valóban kultúrateremtő
közeggé igyekezett válni; százhuszonhét
bemutatójával, melyet 2622 estén ját-
szott, a hazai és az egyetemes drámairo-
dalom sok-sok értékes művével ismer-
tette meg a közönséget.

Szeretem a stúdiót, az intézetet, hisz
életem jelentős részét ennek falai között
töltöttem. Ha a múltra gondolok, oly sok
fiatal arc, annyi emlék, annyi hang, annyi
gesztus és olyan sok pályakép tűnik fel
előttem. A legfiatalabb - a nyolcvanas
években végzett - nemzedéké, Fábián
Enikő, Szentmiklósi József, Darkó Éva,
Incze Ildikó, István Márta, Panek Kati,
Tatai Sándor, Meleg Vilmos, Ander Zol-
tán, Rekita Rozália, Salat Lehel, Lőrincz
Ágnes, Keresztes Sándor, Molnár Júlia,
Kőrösi Csaba, Bíró József, Csapó Gyuri,
Meggyesfalvi Sándor, Monica Ristea,
Cristina Pardanschi, Dan Glasu, Cornel
Ráilean, Daniel Vulcu, Maria Teslaru,
Kilyén László, Nagy István és a többiek
képe élesebben, a másoké - akiket ritkáb-
ban látok színpadjainkon - halványabban.

... mert sajnos olyanok is akadnak,
akik még nem bizonyíthattak, a színház

nem adott erre lehetőséget. Bizonyos
szerepek elkerülték őket, vagy talán a
talentumok körül hibádzik valami?

Szerteágazó, bonyolult kérdések ezek,
melyekre csak a tények alapos ismereté-
ben lehet felelősségteljes választ adni,
mert az már kevésbé köztudomású, hogy
a színészet nagyon veszélyes pálya. Aki
helyben topog és nem fejlődik, aki nem
képes művészi kifejezési eszközeinek
szüntelen megújítására, az menthetetle-
nül visszaesik, majd elnyeli az a bizonyos
„süllyesztő", amelyből nagyon nehéz ki-
kászálódni.

Ezeknek az arca is fel-feltűnik előttem,
néha emlékeimben, néha a valóságban, a
színpadon, valamelyik társulatunk
vendégjátéka alkalmából. De néha egye-
sek olyan alakításokat is nyújtanak, ame-
lyek láttán a nézőtőren le kell sütnöm a
szememet, bár jól tudom, hogy a fény
mellett ott az árnyék, a tehetség mellett
a . . (de ezt nem is kell már leírni).

Annyi bizonyos, hogy nincs a világon
olyan színiakadémia, amely csak tehet-
ségeket bocsátana erre a pályára. A rizi-
kófaktor sokféleképpen nyilvánul meg,
és sokfajta szerepet játszik.

Évről évre új, ifjú színészjelöltarcok
tűnnek fel, más és más a közönség, de
változnak a tanárok művészettel, okta-
tással, repertoárral kapcsolatos nézetei
is. A nézők egyre gyakrabban láthatják a
fiatalabb rendezőnemzedék, Kincses
Elemér, Tompa Gábor eredeti hangvé-
telű előadásait is. A mai fiatal nemzedék
művészettel kapcsolatos elvárásai ter-
mészetesen mindannyiunkat elgondol-
koztatnak, és a mi munkánkra is hatást
gyakorolnak.

Célunk, hogy a színésznevelői célkitű-
zések valóra váltása mellett a közönség
minden rétegét meghódítsuk, és hogy a
színházak, nézők elvárásainak minél
nagyobb mértékben eleget tegyünk.

FÖLDES ANNA

Csoportkép - sztárokkal

Londoni levél

Annak, aki egyetlen hetet tölt London-
ban, riasztó olvasmány a heti műsor-
kalauz, az aktuális What's On. Lévén,
hogy egy hétnek csak hét - a hagyomá-
nyos vasárnapi szünnapot figyelembe
véve: csak hat - estéje van, míg a heti,
What's On (ottjártamkor) százhúsz szín-
házi ajánlattal kecsegtet.

Érdekesség kedvéért a kínálat, műfaji
bontásban: tizenkét színmű, harmincegy
komédia és musical, négy thriller. A
Fringe gyűjtőcím alatt ezúttal harminc-
egy ajánlat sorakozott, s a széles választé-
kot felölelő lista az Othellótól a Bernarda
h á z á i g , népszerű tévékomédiától rituális
mesemondók montázsműsoráig ívelt.
Igaz, a hét jelen idejű választékát a
műsorlapban huszonkét előre jelzett pre-
mier, illetőleg preview (előbemutató) is
gazdagítja.

Okolhatnám a véletlent is, a magam
balszerencsés választását, amiért ezúttal
nem sikerült Londonban reveláció jel-
legű, egész életre szóló nagy színházi
élményhez jutnom. De valójában - angol
kollégák szerint - az idén az esztendő
majd minden hete hasonló képet mutatott
volna. Sok az érdekes, szakmailag
igényes vagy széles visszhangot kiváltó,
de kevés a jelentékeny, a felejthetetlen
előadás.

Ennek az információnak a birtokában a
választásnál ugyanaz a szempont veze-
tett, ami az átlagnál csak egy kicsit is
érdeklődőbb turistát: megpróbáltam biz-
tosra menni. Nem tagadom: vonzottak a
nagy nevek, a kritika által is hitelesített
sikerek. (Amelyek természetesen Lon-
donban sem azonosak a bevételi rekor-
dokat megdöntő gigantikus szériákkal, a
csúcsprodukciókkal, amelyek közül
egyik-másik, például Agatha Christie
harmincnégy éve játszott Egérfogója iga-
zából már nemis színházi, hanem inkább
turistalátványosság, mint Mme. Tussaud
panoptikuma. . .) Tudomásul vettem azt
is, hogy a hetekre előre betáblázott musi-
calekhez sajtójegyet szerezni akkora
feladat, hogy az erőfeszítés többnyire
nem áll arányban az eredménnyel. Igy
azután a legnépszerűbb műfajról és a leg-
hangosabb sikerekről - az Operaházfan-
tomjától a Nyomorultakig - eleve le-



mondtam. Igyekeztem viszont úgy össze-
állítani színházi programomat, hogy min-
den előadás kínáljon valami sajátos szak-
mai, művészi pluszt, amiért már átlagos
szintű produkció esetén is érdemes meg-
nézni, és talán érdemes róla beszámolni
is. Így választottam Miller 1980-as drá-
máját, Az amerikai órát, a budapesti pre-
mier időpontjában londoni sikerdarab-nak
is számító Veszedelmes viszonyokat, az
éles vitákat kiváltó, érzékenységeket sértő
nemzeti színházi Pravdát. Örültem annak,
hogy végre nemcsak a film vásznán,
hanem a színpadon is láthatom Vanessa
Redgrave-et, és megcsodálhatom a nagy
tragikus hős, Paul Scofield
komédiázókedvét.. .

Alvingné: Vanessa Redgrave

Őszintén szólva meglepett, hogy a Young
Vic színház Ibsen-előadása a műsorfüzet-
ben a perem szóval jelzett és a peremszín-
házra utaló „Fringe" rovatban szerepel.
Hiszen a Young Vic, bár régóta a maga
önálló útján jár, mégis csak a National
Theatre 1970-ben született édesgyermeke,
a Kísértetek előadását pedig - jellegét, rang-
ját tekintve - inkább West End-produkció-
nak gondolnám. Már a Young Vic vörös
bársony széksorokkal keretezett körszín-
háza sem kelti fringe színház benyomását;
a klasszikus szerző sokak által porosnak
ítélt darabjáról, a Kísértetekről nem is
szólva. Meg azután a legközelebbi múlt-
ban inkább a West End színházai hivalkod-
tak egy-egy olyan rangú híres sztár vendég-
játékával, mint Vanessa Redgrave. Az ő
személye természetesen több, mint
reklám. Alvingnéja eseménnyé avatta a
Young Vic Ibsen-előadását.

David Thackert, aki 1984 óta vezeti a
Young Vic színházat, semmi forradalmian
újat, publicisztikai értelemben vett
aktualitást nem fedezett fel a százöt évvel
ezelőtt megbotránkoztató, skandináv
színpadon csak a chicagói ősbemutató
után játszott Kísértetekben. Egyszerűen
eljátszatta a darabot úgy, ahogy ez ma
Angliában eljátszható: tárgyilagosan,
pontosan, az emberek egymás közti kap-
csolataira figyelve. A körszínház első
percekben még irritált is. Bár előzetes
információkra támaszkodva előnyös he-
lyet választottam, mégis tartottam tőle, és
néha bosszantott is, hogy túl sokat
veszítek a színészi arcjátékból. De ahogy
a színpadi figurák fokozatosan betöltötték
szerepük kereteit, egyre kevésbé gon-
doltam erre. Mert a színészek mind-
egyike, de különösen Vanessa Redgrave -
a hátával is játszott.. .

A játék kerete is a lehető legegysze-
rűbb: néhány nehéz, faragott bútor, puri-
tán világítás, korhűnek tűnő, de nem
hivalkodóan ódon és (amennyire meg
tudom ítélni) nem is jellegzetesen skan-
dináv kosztümök. Alvingné barnás, Re-
gina kékes ruhái alig észrevehetően
simulnak bele a képbe. A letompított
színskálát egyetlen harsány színfolt rob-
bantotta: Alvingnénak a karszék támláján
felejtett, időnként élesen megvilágított
vörös sálja égő, vérző sebet ütött a képen.
Mintha a halott apa keze nyomát, eleven
emberek kiontott vérét jelképezné a
színpadon.

Kit érdekel 1986-ban az élveteg öreg
Alving vérbaja, a fiára örökített (hajdan)
gyógyíthatatlan kór, a két szerelmes -
Oswald és Regina - nem sejtett testvéri
kapcsolata? David Thackert sem ezt
kívánta megjeleníteni. Inkább Alvingné
megnyomorított, hazug életének kudarcát,
a magára erőltetett, látszatokból kovácsolt
páncél szorítását és a belé nevelt és
természetévé lett tulajdonságok
(fegyelem, kötelességtudat, asszonyi
alárendeltség, a ház jó hírének minden-
áron való védelme), a kegyetlenül elné-
mított érzelmek (kiábrándulás, fájdalom,
gyűlölet és fel-feltörő szenvedély)
konfliktusát. Vanessa Redgrave alakítá-
sában a színháztörténeti hagyomány sze-
rint inkább szikár, túlságosan is kemény,
alig-alig asszonyi figura egyszer csak gaz-
dag érzelmi töltést kap.

Vanessa Redgrave valószínűleg a hírét
sem hallotta Jászai Marinak, de nekem
alakításuk egy rokon vonására kell gon-
dolnom. Arra, hogy Jászai Mari (már
1909-ben) azért tiltakozott Alvingné
fehér parókája ellen, mert lényegesnek
tartotta, hogy a szerencsétlen özvegy még
nő, aki erőnek erejével fojtotta el
magában a test és a lélek kívánságait.
Vanessa Redgrave Alvingnéja az élet
delén túl még mindig vonzó asszony, aki
csak a közelgő tragédia árnyékában
veszíti el megjelenésének és viselkedésé-
nek gráciáját. A történet kezdetén, a fia
hazatérésekor rátörő öröm olyan óriási
szeretettartalékokat, vehemens gyen-
gédséget hív elő belőle, amely talán nem-
csak a környezetét, őt magát is meglepi.
Még a férfi nélkül élő asszony szenvedé-
lyének árnya is érződik. Amikor felnőtt,
komor tekintetű, szenvedésre ítéltetett fiát
elveszett és megkerült gyermekként
igyekszik körülölelni a maga szertelen
anyai szeretetével, valósággal visszafia-
talodik. De aggodalmában, féltésében és
féltékenységében - hogy vajon mi az

az életmentő segítség, támasz, amit he-
lyette csak a szépséges Regina adhat meg a
fiának? - kezdettől jelen van valamiféle
rendhagyó, titokzatos és tragédiát sejtető
felhang. Az anya áradó adakozókedve,
mindenáron viszonzást követelő gyen-
gédsége mögött a rettegés, az elkerülhe-
tetlen tragédia tudatalatti tudása, de
ugyanakkor - milyen ismerős, gyakori
lélektani görcs! - a magányos anyák áldo-
zatukért elégtételt követelő önzése is.
Vanessa Redgrave összetett alakításában
a keménység és a lágyság, a tiszteletes
iránt érzett elfojtott szenvedély és az anya
kifosztottsága nem szakad a szituációk
rendjében szegmentumokra; éppen olyan
elválaszthatatlanok, mint az élet-ben.
Ugyanakkor a színésznő jelenetről
jelenetre hihetetlen gazdagsággal érzé-
kelteti azt a lelki folyamatot, amely az
elfojtott, vibráló idegességtől az elfojtha-
tatlan dühkitörésig vezet. A kulcsával
babráló, kézimunkával fékezett, fonallal
gúzsba kötött kéz nyugalmától a fiát a
végzet útján erőszakkal visszatartani pró-
báló anya hisztérikus, görcsös-karmos
kapaszkodásáig. Alvingné önmagával ví-
vott küzdelméről először csak a csendek,
ideges szemrebbenések vallanak, de a
fiával - fiáért - vívott harcban már lemez-
telenedett lélekkel látjuk.

A Kísértetek akkor is izgalmas színházi
este lenne, ha lényegében egyszemélyes
produkcióként élveztük volna végig. De
David Thackert megtalálta az ideális
Reginát is. Eve Matheson a vörös hajerde-
jének varázserejében bízó, vadmacska-
természetű szolgálólány szerepében is
erős akaratú személyiség. Később, sorsa
titkának ismeretében még inkább azzá
válik. Frappánsak és leleplezők a váltásai:
ahogy (vélt és megvetett) apjával, a
mindenki által tisztelt pappal vagy a sze-
relmen túl még érvényesülést, jólétet is
ígérő Oswalddal beszél... Romlatlanul
romlandó teremtés, aki Thackeray Becky
Sharpjának elszántságával indul harcba -
önmagáért! - a hiúság vásárán. Nem
(csupán) jelmeze, modora, egész egyéni-
sége érzékelteti a jellemrajz modern,
kortársi töltetét. Még kirívóbban huszadik
századi Oswald szerepének külső
megjelenítése és dramaturgiai felfogása.
A festőnek készülő, génjeiben rontást
hordozó szerencsétlen fiú a Montmartre
lépcsőjén vagy a Fiatal Művészek Klub-
jában sem rína ki a dekadenciát hival-
kodva, pajzsként viselő kortársai közül.
Adrian Dunbar vállalja ezt a rendezői
koncepciót, de játékában megőriz vala-
mit az északi hős merevségéből is. Fel-



tételezhetően a rendező Oswald figurájá-
nak feltűnő áthangolásával kívánja alátá-
masztani azt az előadás műsorfüzetében
is kiemelt gondolatot, amely szerint Ib-
sennek ez a darabja legfőképpen a múlt
zsarnoksága ellen lázadó fiatalság drá-
mája; az élet és a szerelem lázadása az
öröklött konvenciók és hazug erkölcsök
ellen.

Kétségtelen, hogy a dráma mélyréte-
gében ez is benne van. Az előadás azon-
ban - megítélésem szerint - nem annyira
ezt a gondolatot, inkább a magányra ítél-
tetett, megmerevedett hazugságok rab-
ságában élő asszony felelősségét és tra-
gédiáját fogalmazza meg - mesterien.

Szakmai berkekben voltak, akik nem
érezték eléggé ibseninek, eléggé skandi-
návnak az előadást, és olyanok is, akik
valamiféle meghökkentőbben merész mo-
dernséget kértek számon a rendezőn és a
társulaton. Ugyanakkor például Martin
Esslin, aki igazán nem vádolható konzer-
vativizmussal, elragadtatva élvezte a já-
ték bensőségét, árnyaltságát. Meggyőző-
désem, hogy neki volt igaza.

Furcsa pár: Paul Scofield
és Howard Rollins

Félreértések elkerülése végett, a cím
másként értendő, mint Neil Simonnál. Itt
kizárólag egy színpadi páros remekléséről
van szó. A szerző egyébként a
Broadway-sikerek nagymesterének nem-
csak honfitársa, de fogékony tanítványa
is. Herb Gardner csak nálunk ismeretlen.
New Yorkban sikeres és népszerű, osztá-
lyon felüli árut előállító drámaiparos. Új
műve, az Én nem vagyok Rappaport sem
irodalmi remekmű, de szellemes, ha-
tásos, kitűnően megírt komédia. S mivel
napjainkban feltétlenül fokozza a szín-
padi árucikkek kelendőségét némi köny-
nyen emészthető filozófia, általános
egyetértésre számot tartó társadalombí-
rálat és lebegő poézis, Gardner mind-
ezekkel feldúsítja a színpadi matériát.
Nyilván ennek is köszönhető, hogy a
dráma irodalmi elismerésben is része-
sült, s a közönség is tódul, hogy meg-
nézze.

Két öreg beszélget a Central Parkban.
Egyik nap, másik nap, minden áldott
napon. Mert már másuk sincs, mint ez a
különös barátság, a gondolatok kicsit
akadozó, többnyire egyenlőtlen cseréje.
Kettőjük között Nat az intellektuel, vagy
legalábbis ő az, aki annak óhajt látszani.
Személyazonosságáról a legfontosabb,
amit kétségtelen bizonyossággal meg-

tudunk, hogy ő nem Rappaport. Talán
csak annak hitte, pontosabban hazudta
magát! Mint ahogy volt (képzeletben)
komoly tudós is, kubai kém, befolyásos
ügyvéd, még dr. Engels is. A valóságban
pedig egy ősz öreg litván-zsidó beván-
dorló, egykori forradalmár vagy leg-
alábbis forradalmi eszmékkel kacérkodó
mozgalmár; egy felnőtt leány saját füg-
getlenségéhez ragaszkodó, bár lassan-
ként már-már gondoskodásra szoruló
apja, aki ifjabb éveiben valószínűleg soha
nem választotta volna barátjának Midge-t,
ezt a naiv és tudatlan, félvak néger por-
tást. De az élet, az öregkori magány
mégis egymás mellé sodorta őket, s most
nap mint nap együtt hányják-vetik meg a
világ dolgát. Nem Hacsek és Sajó mód-
jára, kívülről szemlélve az élet folyását,
hanem megszenvedve a maguk sorsát, az
öregkor közös megpróbáltatásait, ame-
lyeket Nat szerepjátszó hazugságokkal,
Midge pedig beletörődő közönnyel pró-
bál elviselni.

Az esendő kisemberről mintázott fi-
gurák jók, de nem éppen eredetiek. Még
az öreg hazudozó is csak egy-egy ötleté-
vel kápráztat el. A darab cselekménye
alig több a semminél. De az Apolló
Színházban látott előadást színházi él-
ménnyé avatja Paul Scofield és Howard
Rollins játéka. A barett sapkában, drót-
keretes szemüvegben színpadra lépő
kecskeszakállas öregúrban semmi sincs
Thomas Becket és Lear király korábbi
méltóságából, Hamlet érzékenységéből,
Macbeth hatalomvágyából, Othello szen-
vedélyéből. Ez a Scofield egy saját fantá-
ziájának megtépett birodalmába mene-
külő, fecsegő, fáradt öregúr, aki olyan
merészen egyensúlyoz az igazság és
hazugság között, hogy mi nézők is érte
drukkolunk. Játékának legnagyobb bra-
vúrja, ahogy a nemes szándékok, segítő
jóakarat által vezérelve szinte igazat
hazudik. A szemében felvillanó kópés
fény nekünk, a szöveg a partnereknek
szól. Es legszívesebben mi is minden
képtelenséget elhinnénk az öregnek. Már
csak azért is, hogy ne szomorítsuk meg
elviselhetetlen józanságunkkal. . .

Howard Rollinsról, megvallom, az elő-
adás félidejéig csak azt tudtam: valahol
már találkoztunk. A műsorfüzet mankó-
ja kellett hozzá, hogy rávezessen, a Rag-
time című film jóképű, karakán fekete
hősét látom. Aki partnere oldalán most
szinte eggyé válik a nehezen mozgó,
gyengén látó, apjakorú figurával, és -
ennél több aligha mondható játékáról -
megállja a helyét Paul Scofield mellett.

Diktátor a szerkesztőségben

Howard Brenton és David Hare kirob-
banó sikerű komédiájáról, a Pravdáról az
1985. májusi ősbemutató óta már több
ízben is beszámolt a magyar sajtó. (Lásd:
J. C. Trewin, angol kritikus londoni szín-
házi levelét a Nagyvilág 1986. 5. számá-
ban, Barabás Tamás cikkét a november
10-i Új Tükörben.) Szállongó hírek sze-
rint magyar színház is érdeklődik a Fleet
Street-i komédiának nevezett, nagyon
angol, de nem is csak angol sajtókarika-
túra iránt. Ezért is tartotta eddig minden
recenzens szükségesnek hangsúlyozni: a
„Pravda" cím pusztán figyelemfelkeltő
színházi fogás, az igazságra vonatkozik
és nem a szovjet párt lapjára. Mert a
dráma, ha egyáltalában kulcsdarabnak
tekinthető, valóban a Times körüli bo-
nyodalmakra, Ruppert Murdoch laptu-
lajdonos és trösztvezér hatalomátvételére
utal. Igaz, a darabban szereplő laptu-
lajdonos, Le Roux dél-afrikai eredetű,
nem pedig ausztráliai, Lambertnek hív-
ják és nem Robertnek. Eszközei sem fe-
lelnek meg „egy az egyben" az angol sajtó
mozgását korlátozó financiális, hatalmi
présnek... De tény, hogy eredetileg a
Fleet Street új ura is garantálta a szer-
kesztés szabadságát, mint színpadi rep-
rezentánsa. Az angol újságíró, akivel
együtt láttam az Olivier Színház elő-
adását, bennfentesként egész sor szto-
rira, figurára ráismert, s olyan poénekhez
is rendelkezett kulccsal, amelyeken én el
sem tudtam mosolyodni. Szakmán kívü-
liek, mint hallom, sommásan „az olvasók
bosszújának" is emlegették a darabot.
Ám az Observer kritikusa szerint a darab
arról szól, hogy ha nem tudjuk meg-
védeni a sajtószabadságot, nem is érde-
meljük meg.

Érthető, hogy a szerzők (még a műsor-
füzetben is) hevesen tagadják darabjuk
dokumentumjellegét: az angol sajtó ut-
cája, a Fleet Street csupán metafora, az
ötletet és ihletet pedig részben Arnold
Wesker Utazás a sajtó berkeibe című
művéből és az angol sajtó hat teljes
hónapjának gondosan feldolgozott lap-
példányaiból merítették. Ezen kívül ter-
mészetesen (és bevallottan) maguk is
végeztek némi felderítő-, kutatómunkát
a szakmájukról mindig szívesen beszélő
újságírók körében.

A szerzők, nyilatkozatuk szerint, ma-
guk sem álmodták, hogy az atelier-darab-
nak tekintett Pravda levehetetlen műsor-
darabja lesz a londoni Nemzeti Színház-
nak. Remekművet írtak volna? Ha nem,
akkor mással kell a National Theatre



életében szokatlan méretű és hőfokú si-
kert magyarázni. Mert tény, hogy a Nem-
zeti Színház tízéves működése alatt ez a
második legnagyobb kasszasiker. Ami-
nek a forrása nyilvánvalóan nem az előre
sejthető kimenetelű történet, nem a darab
társadalombírálatának mélysége, irodalmi
értéke, és nem is a karikaturisztikus
jellemrajzok eredetisége. Sokkal inkább
az a tény, hogy a Pravda pontosan
beletalált a közvéleményt foglalkoztató
gubanc közepébe, és sikerült a felmutatott
- közismert, de ritkán megfogalmazott -
igazságokat szikrázóan szellemes
dialógusokban prezentálni.

Mi történik, ha az újságot csak profit-
termelő (vagy éppen veszteséggel fenye-
gető) vállalkozásnak tekintő tulajdonos
egyszer csak áruba bocsátja a lapot és
vele együtt a szerkesztőséget is? Ha je-
löltje egy a sajtóvilágtól, a lapot készítő
és olvasó közösségtől is távol álló, idegen
fickó - történetesen egy dél-afrikai hotel-
gazda és sportszergyáron? Hogyan állják
a fordulat által rájuk kényszerített vizsgát
az újságírók? Mi az erősebb, az érdek
vagy a becsület parancsa? Hogy kereke-
dik felül a gyenge lábakon álló tisztessé-
gen a tömegkommunikáció berkeiben
különösen kísértő karrierizmus? Kiélezett
konfliktushelyzetben mi előbbre való, a
kormányzat vagy a lap érdeke?

A felsorolt kérdésekből s az ezekre
adott - nem is mindig eléggé motivált -
válaszokból jó szándékú, ám érdektelen
tanmese is születhetett volna. De a két
szerzőt tapasztalata és ötletgazdagsága
többnyire megóvta a kérdésekben és fe-
leletekben rejlő banalitástól. Sikerült a
morális közhelypetárdákat is frappáns
helyzetekben, nemegyszer váratlanul rob-
bantani. (Kivétel persze itt is akad: a sze-
relmi szál és a szerkesztő baloldali fe-
leségének tiszteletet parancsoló helytál-
lása eléggé halovány és sematikus.)

Volt kritikus, aki szóvá tette; ha nem a
szerzők egyike rendezi a darabot, bizo-
nyára sor került volna némi (célszerű)
rövidítésre is. Es ebben van igazság.
Mégis, ezúttal szerencsésnek érzem, hogy
a darabot az író, David Hare belül-ről
rendezte meg. Neki bizonyára könnyebb
volt megtalálni és megőrizni a hitelesség
és a túlzás közti kényes egyen-súlyt,
elkerülni a karikaturisztikus ábrázolás
mértéktelenségét és kialakítani az egyes
jelenetekhez legjobban illő, eltérő és
mégis egységessé szervülő stílust.
Frappánsak a sokszor filmszerű vágások
és a tágas, ámde puritánul berendezett -
néha szinte üresnek ható - színpadot

mozgásba lendítő világítási effektusok is.
Az újságárusok narrátorkórusának song-
jaiból jómagam sajnos (nyelvi okokból)
sokat vesztettem, de a taps ezt a nem túl-
ságosan eredeti dramaturgiai fogást is
minden alkalommal visszaigazolta.

A Pravda - sokszereplős darab, de két-
ségtelenül egyetlen szereplő, a Lambert
Le Roux-t megjelenítő Anthony Hopkins
jutalomjátéka. Hopkins tizenkét
esztendős távollét, látványos filmsztár-
karrier után erre a szerepre tért haza az
USA-ból a londoni Nemzeti Színházba.
Nyilatkozatában - a szerzők állásfoglalá-
sához csatlakozva - ő is megerősítette:
alakítása, akárcsak a darab, nemcsak egy
újságkirályról szól. Hanem a hatalomról,
a skrupulus nélküli vezetőkről, gátlásta-
lan törtetőkről, a piti-diktátorokról és egy
fenyegető politikai klímáról. A figurát
sem egyetlen emberről, hanem egy
embertípus közismert példányairól, a
többi között Sztálinról és saját iskolai
tanítóiról mintázta.

És nem is akárhogyan: Anthony Hop-
kins játékáról az angol sajtó is csak szu-
perlatívuszokban írt. Még akinek nem
anyanyelve az angol, az is megcsodálja a
drágán vett brit útlevéllel hivalkodó afri-
kai Le Roux különös hanghordozását,
dialektusát, stílusát. Az uborkafára ka-
paszkodott parvenü megmosolyogtatóan
primitív hivataloskodását, a civilizációs
máz alól kitüremlő, már-már ősemberi
bárdolatlanságát. Ez az az ember, akinek
ezer könyve van, de egyet sem olvas, aki-
nek az újság éppen olyan áru, minta
boksz-kesztyű, aki laptulajdonosként
fennen hirdeti, hogy felesleges jó lapot
csinálni, amikor rosszat könnyebb, és a
rossz lap még kelendőbb is.

Anthony Hopkins színpadra lépése
pillanatától kezdve mindvégig jellegzetes,
különös figura, de „hazai pályán", saját
vízparti palotájában, furcsa dzsudó-
öltözékében - egyenesen zseniális. Tar-
tása, mozgása, öltözködése éppen az
összhang teljes hiánya által válik karak-
terisztikussá. Hisztérikus kitörései ko-
mikusak ugyan, de az általa kiváltott
nevetés mélyén, akárcsak a színpadon, a
nézőtéren is felüti a fejét a félelem.
Diktátorok nemcsak a sajtóbirodalomban
léteznek.

A szerep és a színész eszményi találko-
zása ugyanakkor, több kritikus számára
gondot is okozott. A rendező szemére
vetették, hogy Lambert Le Roux zsenia-
litásával - pontosabban Anthony Hopkins
emberábrázoló tehetsége által -

egyedül uralja a darabot és a játékot, mi-
után sem az író, sem a rendező nem gon-
doskodott számára megfelelő ellenfélről.

(Újabb) leszámolás
az amerikai álommal

Vannak szerzők, akiknek a gyengébb
műve is jelentősebb, fontosabb, mint
mások chef d'oeuvre-je. Arthur Miller
neve is nagyobb vonzerőt jelent szá-
momra, semminthogy hagyjam magam
lebeszélni legújabb (immár ötéves), so-
kakban csalódást ébresztő, a kritika által
udvarias elmarasztalásban részesült da-
rabjáról, Az amerikai óráról. (Hátha a mi
budapesti Világirodalmi Tájékoztatónk-
nak van igaza, amikor amerikai forrás
alapján Arthur Miller legjobb darabjai
közé sorolja.)

Érdekesnek ígérkezett számomra az is,
hogy a dráma nyilvánvalóan önélet-rajzi
ihletésű, hogy Arthur Miller -
sokadszorra rugaszkodik neki az élet-mű
fő témájának, az amerikai álommal való
leszámolás drámai megjelenítésének.

A cselekmény 1929-ben kezdődik, a
nagy gazdasági válság idején. Az ame-
rikai történelem nemzeti katasztrófája
Millert évtizedek óta foglalkoztatja.
1958-ban egy színházi gyűlésen munka-
társainak mondotta: „Rengeteget mesél-
hetnék arról az időről, de talán elég, ha
egyetlen esetet felidézek. 1929-ig abban a
hiszemben voltam, hogy szilárd talaj van
a lábunk alatt. Ahogy a legtöbb amerikai,
én is úgy gondoltam, tartja valaki a gyep-
lőt. Azt ugyan pontosan nem tudtam,
kicsoda, de nyilván valami üzletember,
gondoltam én, komoly, realista, gyakor-
latias férfiú, aki becsületes, és van benne
kellő felelősségérzet. 1929-ben aztán ki-
derült, hogy mindez illúzió. Megdöb-
bentő élmény volt. A bankok bizonytalan
időre bezártak. Az egyikben ráadásul
nekem is volt tizenkét dollárom, ponto-
sabban akkor már nem volt, mert egy
nappal azelőtt, hogy a Bank ofthe United
States (az amerikai Nemzeti Bank) be-
zárt, kivettem a tizenkét dolláromat, hogy
megvegyem a barátom megunt ver-
senybiciklijét. Azon a bizonyos napon,
mikor arra kerékpároztam, láttam, hogy
óriási tömeg áll a bank rácsos kapuja
előtt. Az ő pénzük bent maradt, már nem
juthattak hozzá. Soha nem is kapták
vissza. Akkor úgy éreztem, rájuk vertem.
Aztán egy hétre rá bementem a házba,
hogy igyak egy pohár tejet, és mire kijöt-
tem, a biciklim eltűnt. Ellopták. Ez jó
lecke volt: megtanultam, hogy ezt a
katasztrófát senki sem vészelheti át.



Akkoriban nem sok könyvet olvastam.
Az én irodalmam a gazdasági válság volt.
Évek múltán aztán letisztult mindaz, ami
akkor még csak érzések, benyomások
kuszasága volt bennem. Úgy éreztem,
minden kiszárad. Mintha láthatatlan
sáskák raja falta volna fel a pénzt, mielőtt
az ember utána nyúlhatott volna.
Bölcsész-doktornak kellett lenni ahhoz,
hogy valaki állást kaphasson a Macy
Áruházban. Ügyvédek nyakkendőt
árultak. Mindenki el akart adni
mindent, mindenki-nek. Az értéktőzsde
volt elnökét lecsukták, mert
elsikkasztotta a cég pénzét. Szökött
bankárokat hajhásztak Európa-és Dél-
Amerika-szerte. Amit az emberek 1929
előtt tettek vagy mondtak, mind csalásnak
bizonyult. Kiderült, hogy a gyeplőt
senki sem tartotta.

Most utólag azt hiszem, a kor nagy
élménye az volt számomra, hogy fel-
fedeztem egy láthatatlan világot. A való-
ság a maga rejtett törvényei szerint szép
lassan felhalmozódott a színfalak mö-
gött, hogy megfelelő pillanatban minden
illuziót a levegőbe röpítsen." (Az Istenek
árnyéka.)

A hosszú vallomást voltaképpen a
dráma szinopszisa helyett idéztem. Mert
nemcsak a fejtegetésben érzékeltetett
megdöbbenés, de még a biciklihistória is
megjelenik a húsz évvel később felidé-
zett színpadi vízióban. Az élmény és a
gondolat szinte kora ifjúságától kifeje-
zésre készen élt az íróban, a dráma mégis
nehezen, fájdalmakkal született. Először
1973-ban olvashattunk róla: az író, aki
akkoriban a michigani egyetemen taní-
tott, hozzájárul, hogy tanítványai részle-
teket adjanak elő befejezetlen drámájából.
Amelyről akkor úgy érzi, torzó, és most
már az is marad. Azután az évtized
végére mégiscsak befejezi. 1980-ban a
spoletói fesztiválon (USA) bemutatják

Az amerikai óra című drámát, és a követ-
kező évadban színre kerül a Broadwayn,
ahol rekordgyorsasággal megbukik. Ame-
rikai kritikusok szerint ez nemcsak a drá-
mán, de a szórakozni vágyó Broadway-
közönség ellenállásán is múlott. Mert
azért akadnak, akik részleteiben vagy
egészében dicsérik a darabot. S bár a csa-
lódás eléggé általános, Miller neve és a
dráma egy-egy motívuma elég vonzerő
ahhoz, hogy Az amerikai óra külföldre is
eljusson. Birminghamban a magyar szár-
mazású Peter Farago állította színpad-ra,
meglehetős sikerrel. Baselben ezzel
szemben a premier kritikusa elkesere-
detten számol be élményéről, s nem is
tagadja, hogy majdnem végig unatko-
zott . . . Ugyanakkor, hogy a skála teljes
legyen, a dráma az NSZK-ban határozott
sikert aratott. A német fordítás (illetve
előadás) címe - A nagy depresszió - talán
hívebben is tükrözi a dráma lényegét,
mint az eredeti. De minden valószínűség
szerint nem a cím, hanem a téma volt az,
ami könnyebben utat talált ahhoz a
közönséghez, amely még nem unta a vál-
ság témáját, vagy amelynek zsigereiben
ott élt egy esetleges későbbi válságtól
való félelem.

Ami a darab címét illeti, a könyör-
telenül ketyegő amerikai óra kimondva-
kimondatlan a közvéleményben és Mil-
ler mitológiájában is bent élő amerikai
álommal polemizál. De talán még pon-
tosabban fedezné a dráma szellemét,
szerkezetét, ha Miller darabja címében
Amerikai naptárról szólna: az egyes jele-
netek ugyanis az amerikai történelem
különböző esztendeit idézik. Ezeket a
jeleneteket, esztendőket 1929-től 1969-ig
- az előadásban vetített évszámok vá-
lasztják el. Egy-egy vetített évszám ter-
mészetesen lehetne pusztán tájékoztató
jellegű adat, a közönség eligazítása. A

Cottesloe Színház előadásában azonban
az egész teret betöltik a vibráló, kavargó
számok. Amíg a jelenetek után s előtt a
közzene szól, a néző saját történelmi
asszociációval is kiegészítheti a dátumot,
és lélekben felkészülhet arra, amit 1929,
1930, 1944, 1956 jelent.

Ettől eltekintve az előadásban kevés a
látványos elem, a hivalkodó kellék. A
tágas színpad hátterében többszínű, tér-
hatású fal. Annak idején a földrajzórákra
gipszből készítettünk hasonló techniká-
val terepasztalokat. Itt mosta kék ég alatt
mintha hófedte csúcsokat jelezne a fehér,
alatta egy élénkvörös csík pedig csak arra
szolgál, hogy kiemelje a láthatár
nagyobbik, alul feketéllő részét. Ez a
fekete fal - gigantikus kollázs. Összepré-
selt gépek, ócskavassá zúzott alkatré-
szek, kipukkant autókerekek, fényüket
vesztett bicikliküllők és törött rácsok
alkotják azt a Léger képeit is idéző
embertelen csendéletet, amely a maga
kaotikus rendjében stílusos keretét al-
kotja a század Amerikában (odáig) leg-
súlyosabb megrázkódtatását megjelenítő
drámának. (Díszlettervező: Timothy
O'Brien.)

Ez a háttér eléggé dekoratív és eléggé
szuggesztív ahhoz, hogy ezen kívül már
csak egy-egy, a játékhoz elengedhetetlen
beredezési tárgyat, bútordarabot - zon-
gorát, heverőt, íróasztalt - toljanak be a
tátongóan üres színpadra.

A dráma cselekménye voltaképpen
elmesélhetetlen. Rengeteg önálló jele-
netre tagozódik, mint Brecht Rettegés és
nyomorúság a Harmadik Birodalomban
című darabja, de míg abban minden jele-
net marokba szorított, megkomponált
dráma, itt a színpadi képek egy része
valóban csak láncszeme a történetnek és a
történelemnek. Vannak egymáshoz
kapcsolódó s egymástól teljességgel füg-
getlen képek is. Először az 1929-es általá-
nos gazdasági földcsuszamlás tüneteit és
következményét látjuk. A híres tőzsde-
krachot, és hogy egyes emberek - kistő-
kések és nagykereskedők - hogyan pró-
bálnak megszabadulni részvényeiktől. A
prosperitás idején még a cipőtisztító is
igyekezett befektetni, amit keresett, a
krach napjaiban mindenki csak eladni
próbál. Ám ritka az olyan kivételes szi-
matú üzletember, mint a darabban fon-
tos, időnként narrátorszerepet is betöltő
Mr. Morgan, akinek spekulációval sike-
rül a nehéz időkben megtöbbszörözni
vagyonát. A csőd kit nyomorúságba, kit
öngyilkosságba hajszol.

Adrian Dunbar (Oswald) és Vanessa Redgrave (Alvingné)
Ibsen Kísértetek című drámájában (Young Vic)



A Miller saját családjáról mintázott
brooklyni zsidó família - Baumék -
ugyancsak elveszti egzisztenciáját. A drá-
ma jelenetsorában az ő sorsuknak van
egyedül személyes és érzelmi töltete. A
zongorája mellől felállított naiv és derék
családanyával, a munkanélkülivé lett
apával, a továbbtanulás lehetőségétől
megfosztott fiúval egy-egy szituációban
azonosuló nézőket azonban minduntalan
kizökkenti a narrátor vagy a következő,
Baumék életútjától teljesen függet-len
jelenet. Mégis, ezen a szálon érződik
leginkább Miller írói kéznyoma. Amikor
az egzisztenciájával együtt biztonságát,
tartását is vesztett üzletember munkássá
lett fiától kér villamospénzt, egy pilla-
natra a régi Arthur Miller szituációte-
remtő erejét, a személyes sorsban a törté-
nelmet felvillantani képes író tehetségét
érezzük. Még Miller humora, a gro-
teszkre való hajlandósága is meg-meg-
csillan, például amikor a főhős zenei
pályára készülő unokaöccsének félresik-
lott karriertörténetét idézi.

Mindez azonban kevés a színpadi üd-
vösséghez. Túlságosan sok a darabban a
történelmi illusztráció és a színpadi üresjá-
rat, az - esetenként megzenésített - didak-
tikus, sok dogmatikus magyarázat.

Unatkozni azonban egyetlen percig
sem unatkoztunk. Részben azért, mert az
előadás lényegesen jobb a darabnál. Pe-
ter Wood rendező nem próbálta összera-
gasztani a drámacserepeket, ellenkező-
leg, önálló zenés, táncos, vetített képpel,
dátummal hangsúlyossá tett elválasztó
elemekkel keretezte őket. Nem erőltette a
stílusegységet: vállalta a jól pergő elő-
adás ritmusának zaklatottságát, a törté-
nelmi revüképek és családi drámatöredé-
kek eltérő, nagyon is különböző hangu-
latát, tempóját. Ugyanakkor az epikus
dráma dinamikus előadása megkövetelte,
hogy a színészek is rendkívül kon-
centráltan játsszanak, nemegyszer né-
hány percbe sűrítsék a drámai összecsa-
pások szenvedélyét, a komédia humorát,
a jelenet követelte szükséges, hiteles
lélekállapotot. Mivel Miller több mint
negyven szerepet oszt a darabban, a leg-
több társulatban - így a londoniban is -
egy-egy színészre több feladat hárul.
Nekik is köszönhető, hogy az előadás -
mint Martin Crapper, a The Times kriti-
kusa írta - színház és nem történelemóra.

Budapesttel egyidőben -
Veszedelmes viszonyok

Évtizedes késéseinkhez hasonlítva, ez-
úttal valóban friss volt a Pesti Színház.

Christopher Hamptonnak Choderlos de
Laclos XVIII. századi levélregényéből
írott darabját egy esztendővel a stratfordi
ősbemutató után a dráma londoni siker-
szériájának tartama alatt mutatta be.

Megfogalmazásom mégsem erre a di-
cséretes gyorsaságra utal, hanem arra a
véletlenre, hogy egy héttel londoni utam
előtt együtt láttam a darab budapesti vál-
tozatát egy némileg csalódott londoni
kritikussal, Clare Colvinnal. Clare röpté-
ben felvilágosított: bezzeg a londoni
elő-adás! Színészeinket udvariasan
dicsérte ugyan, de meggyőzően
fejtegette, hogy csak a Howard Davies
rendezte előadásból világlik ki, miért is
vállalkozott Hampton a hajdan pikáns
levélregény fel-támasztására, mit akart
mondani vele saját korának. Az omló
függönyös, lágy, rózsaszínű budapesti
koncepcióval szem-ben a londoni
előadás kemény, szikár. Nem
gyönyörködik a dekadenciában, hanem
leleplezi. Merteuil márkiné és a
Vicomte párharca majdhogynem femi-
nista következtetéseket sugall. Mind-
erről természetesen magam is meggyő-
ződhetek, feltéve, hogy sikerül London-
ban jegyet szereznem az évad egyik leg-
népszerűbb sikerdarabjához.. .

Nem könnyen, de sikerült. Az eredeti-
leg a Barbican legkisebb, legintimebb
színházában, a Pitben bemutatott pro-
dukció az idei évadban már a West
Enden, az Ambassador Színházban lát-
ható. A siker továbbra is óriási. Monda-
nom sem kell, hogy ezek után felcsigá-
zott érdeklődéssel vártam - a különbsé-
get. Látványos ellentétre, a hazainál
sokkal izgalmasabban aktuális előadásra
számítottam. Ehelyett láttam egy csak-
nem hibátlan, a budapestinél talán
árnyaltabb, ízlésesebb, ámde hasonló-
képpen keveset mondó, színészi tehetsé-
gekben gazdag, gondolatokban eléggé
szegény produkciót. Csalódásom nagyobb
volt, ám a különbség sokkal kisebb, mint
gondoltam.

A színpadkép színhatása kétségkívül
más. Az Ambassador Színházban a fe-
hértől az elefántcsontszínen és a drap-
pon át a barnáig ível a skála; a
színpadkép keretét omló függönyök
helyett keményebb, zsalukkal tagolt
faburkolat adja. A szobában a kerevet
mellett egy aránytalanul nagy, kissé
ormótlan, sokfiókos világos kredenc
vonja magára a tekintetet, amelynek
legalább egy fiókja mindig nyitva van. A
félig kihúzott fiókokból kikandikáló
ruhadarabok kusza összeviszszasága
alighanem az érzelmek zűrzavarát
jelképezi. A függöny ezen a színpa-

don is lágy, de nem dominál a képen, és
csak a végső párbaj előtt látjuk, amint
egy vörös drapériával együtt lehull egyik
szárnya a színpad közepére.

A leglényegesebb látható különbség,
ami valóban az angol változat javára szol-
gál, hogy a hatalmas paróka révén is
marionettfigurákká törpülő, merevedő
szereplők helyett valódi emberek mo-
zogtak a színen. A Vicomte (Alan Rick-
man) valamivel idősebb is, cinizmusa
nem rideg póz, hanem az élet és a szere-
lem iskolájában mesterfokon elsajátított
tapasztalat. Nagyszerű színész, aki a csá-
bítás minden trükkjét, mozzanatát más-
más színnel jeleníti meg. De a nagy
érzelmi fordulatot, a Tourvelné iránt fel-
ébredt szenvedély valódiságát neki sem
sikerül elhitetnie. S akárcsak Budapes-
ten, Londonban is kizökkentett az ironi-
kus dialógusok közegéből a hős utolsó,
romantikus és romantikusan is ábrázolt
párbaja.

Annál érdekesebb viszont a márkiné
csatavesztésének ábrázolása: Lindsay
Duncan játékában élesen elválik és még-
is elválaszthatatlanul összefonódik a sze-
rep és a megélt csalódás. Még gőgös,
fölényes és magabiztos, még nem adja
meg magát a szerelmi csatában, de a lelke
mélyén már érzi, tudja, hogy hatalma
megingott. Hogy hajdani kedvese ment-
hetetlenül beleszeretett a még csak
vetélytársnak sem tekintett fiatal Tour-
velnéba. Lindsay Duncan szerepfelfo-
gásában egyébként is mindvégig előtér-
ben van az elszánt győzni akarás. A sze-
relmi játék ennek az asszonynak csak
félig élvezet, nagyobbrészt küzdelem,
amelyben csak az a nő győzhet, aki tuda-
tában van a maga hátrányos helyzetének,
kiszolgáltatottságának, de érzéki hatal-
mának, kevéske előnyének is; aki képes a
természet minden ajándékát fegyverként
forgatni. Aki tudja, hogy mivel nőnek
született, nincs választása. Önmagát csak
a férfiak elleni küzdelemben valósíthatja
meg, s ebben a harcban a tét győzelem
vagy halál. Kétségtelen, hogy ezek a
nemek harcára utaló mondatok az angol
előadásban lényegesen nagyobb hang-
súlyt kapnak, mint a magyarban. De kér-
dés, hogy ezáltal aktuálisabb lesz-e maga
a dráma?

Utólag beleolvastam a londoni premiert
követő, elragadtatott kritikákba. Ezekből
legfeljebb azt sikerült leszűrnöm, amit
Peter Brook már sokkal korábban
megfogalmazott, hogy ha egy elő-
adásban húsz közül egyetlenegy szerep-
lőt lecserélnek, az az előadás többé nem



lesz ugyanaz. Az Ambassador Színházban
a főszereplők ugyan azonosak, ám a sze-
reposztás több lényeges ponton változott.
Es ami ennél is lényegesebb: a költözés
által megváltoztak az előadás dimenziói. A
kisebb színpad és kisebb nézőtér intimi-
tása, a szereplők és nézők közvetlen
közelsége alighanem szerves komponense
lehetett az eredeti előadás
atmoszférájának, s ennek hiányát a
tágasabb Ambassador Színházban nem
sikerült feledtetni.

Másrészt viszont elgondolkodtam azon,
nem lehetséges-e, hogy ami hazai készü-
lékünkben van a hiba. Hogy mást - töb-
bet, közvetlenebb hatást vagy aktualitást
- vártunk Christopher Hampton feldol-
gozásától, mint az angolok, és nem ér-
tékeltük eléggé a márkiné és a Vicomte
macska-egér harcának fojtott feszültsé-
gét, a romlottság megértő, cinkos és
mégis leleplező kritikáját, a párbeszédek
iróniáját? Csakhogy ebben azért a pesti
színházi bábjáték stilizált mesterkéltsége
is ludas! Az is hozzájárulhatott, hogy az
Ambassador Színház közönségének nagy
részével ellentétben engem Londonban
sem ragadott el igazán a játék heve, nem
indított meg a hősök sorsa.

Végezetül még egy megjegyzés: Lon-
donban úgy látszik meztelenség tekinte-

tében sem kívántak Pesttel versenyezni!
Az előadás erotikája nem a pőre testek
látványában, hanem a szereplők közti
áramkör feszültségében érzékelhető. Az
egyetlen meztelen jelenet - amikor a
Vicomte szeretkezés után egy kurtizán
hátát használja íróasztalnak - ugyancsak
esztétikusabb, finomabb, ha úgy tetszik,
tartózkodóbb, mint a Váci utcában.

II. Richárd szupersztár

Nem lehet teljes az a (mégoly vázlatos)
angliai színházi beszámoló, amelyben
nem szerepel Shakespeare. Ám a jelen-
tős londoni Shakespeare-premierekre -
David Hare készülő Lear királyára
(főszerepben Anthony Hopkinsszal), a
National Theatre meghirdetett Julius
Caesarjára - csak hetekkel, hónapokkal
látogatásom után kerül majd sor. Lelkem
mélyén meglepett és némi csalódást is
okozott, hogy Londonban, egy nemzet-
közi Shakespeare-konferencia hetében
mindössze két, kevéssé ismert városszéli
színházban találkozhatnak az agg Wil-
liamsszel azok, akik választ keresnek arra
a kérdésre; vajon kortársunk-e még
Shakespeare? Persze felelet az is, hogy az
angol Nemzeti Színháznak változatlanul
Shakespeare a legtöbbször játszott szer-

zője. Az első, most lezárult évtized alatt
tizenkét darabját mutatták be. De az ada-
tok jobbára Budapesten is hozzáférhe-
tők. Én előadást szerettem volna látni .. .

Szerencsére a konferencia rendezői
lehetővé tették számomra, hogy hiány-
érzetemet Shakespeare városában orvo-
soljam. Stratford-on-Avon változatlanul,
szezonon kívül is Shakespeare-ből él:
nemcsak szülőházához, sírjához, fele-
sége otthonához szerveznek gyors za-
rándokutakat, de nevével hivalkodik a
Shakespeare Hotel, és arcképe látható -
ó, giccsek giccse! - a pólótrikókon is. De
ami a nemzeti és nemzetközi kultusz
vadhajtásainál fontosabb: időről időre itt
találkoznak a Shakespeare-kutató filo-
lógusok, Shakespeare-t tanító hazai és
külföldi pedagógusok, és a nemzetközi
Shakespeare-irodalom teljes választéka
megtalálható a Shakespeare-könyvtár-
ban. A kutatóközpontban Shakespeare-t
ábrázoló modern képzőművészeti alko-
tások, szobrok, a könyvtár előcsarnoká-
ban a BBC Shakespeare-ciklusában fel-
használt jelmezek láthatók.

De természetesen minden csak járulék,
keret. Shakespeare életművét, kultuszát
Stratfordban estéről estére a színpadon
szolgálják.

A II. Richárd napjainkban népszerűbb,
mint valaha. Es ezt nemcsak a hazai
repertoár igazolja, az a tény, hogy egy
időben két színházunk is játszotta a Lan-
caster-tetralógia nyitódarabját. A világ-
színházban a dráma politikumán, törté-
nelmi tanulságán túl, alighanem a fősze-
rep kínálta különös komédiáslehetőség
jelentette és jelenti a vonzerőt.

A Royal Shakespeare Company II. Ri-
chárd át a kezdet kezdetén illendő áhítat-
tal, hidegen figyeltem. Gyönyörködtem
a napjainkban meglehetősen ritka, pom-
pásan esztétikus, dekoratív díszletkép-
ben. Hogy a felhőtlen kék ég alatt, a vár-
kastély illúzióját keltő térben, gazdagon
dekorált gót torony magasodik, s az épí-
tészet e pompája - nem véletlenül - vala-
miféle templomi monstranciára emlé-
keztet. A falon indázó, kúszó növényzet.
A nagyon is dekoratív látvány színpadias-
ságát hangsúlyozza a teret lezáró, zodiá-
kusjelekkel ékített ív és egy archaikus
óra. A pasztellszínek harmóniáját lobogó
zászlók tarkasága élénkíti. A színpadi
szimmetria nemcsak a holt tárgyak vilá-
gát tagolja: a szemben álló történelmi
erők, pártok képviselői is következetesen
a „saját térfelükön" s legfeljebb a színpad
előterében lévő gyepen mozognak. A
kép, amely a játék kezdetén mozdíthatat-

Jeremy Irons mint II. Richárd a Royal Shakespeare Színház előadásában



lanul statikusnak tűnik, később elmozdul.
A színpad közepén álló építmény
egyszerre oszlop, emelvény, trónus, bör-
tön és süllyesztő is.

Mintha túlságosan szép lenne ez a tra-
dicionálisan teátrális világ... Vagy még-
sem? Lehet, hogy a látvány harmonikus
szépsége csak keret, amelyet a rendező
új, disszonánsabb, éppen ezért izgalma-
sabb tartalommal tölt meg? Az első és
még nem különösebben nagy meglepetés
akkor ér, amikor az udvar urai és hölgyei
váratlanul a palota gyepére telepszenek.
Ez a majálishangulat sehogy sem illik az
általam várt hagyományos-historikus
stílusba. De még sokkal jobban meglep
Richárd király külső megjelenése. A
fiatal férfi hosszú haja, szárnyas ujjú
fehér köntöse egyszerre idézi az olaj-
nyomatok Krisztus-figuráját és egy an-
gyalnak öltözött mai beatzenészt. Később
ez a kettősség elhalványul. A rendező
egyre nagyobb hangsúlyt ad a kezdetben
frivolnak tűnő Krisztus-analógiá-nak, és
Richárd király glória nélküli
Krisztusként járja végig a maga kálváriá-
ját. Ellenfele, Bolingbroke herceg ezzel
szemben inkább csak egy erőszakos pol-
gár benyomását kelti. Még a trónra
kapaszkodva is csak igazgatói tekintélyt
képvisel, nem pedig királyi hatalmat.

A hatalmi harc (látszólag) nem olyan
könyörtelen, kegyetlen és leplezetlen,
mint a Várszínházban. Ugyanakkor Barry
Kyle rendezésében - főként az előadás
dinamikusabb második részében - nyoma
sincs a történelmi drámák historizáló
ünnepélyességének sem. A szereplők
magatartásformái nem nagyon térnek el a
mai emberekétől. Szenvedélyük, hata-
lomvágyuk egyaránt a lélek mélyéről
fakad, természetes lélektani reakció. A
pózolás pedig az önmagát hiába kereső,
gyenge ember ingatag menedéke, a ku-
darcok leple. A hiteles, reális jellemábrá-
zolás az előadásban remekül összefér a
metaforikus színpadi nyelv használatá-
val. A hervadó, dúlt kert - az angliai álla-
potok tükre. A királynő ölében szirmokra
bontott rózsa egyszerre utal a Rózsák
háborújára és a fehér selymet szennyező
vérfoltokra.

A realista Shakespeare-stílus inkább a
fiatalabb évjáratú színészek színpadi
anyanyelve. De az idősek közül is többen
maradéktalanul elsajátították, elsősorban
az epizodisták. Kár, hogy mások, például
a York hercegét és hitvesét alakító
színészpáros, nem tudtak elszakadni a
romantikus hagyományoktól, és megőriz-
ték a retorikus, deklamáló iskola külsősé-

geit, és ez a cselekmény legdrámaibb pont-
jain (például amikor az atya feljelenti, az
anya pedig menti fiát) disszonáns hatást,
itt-ott nevetést vált ki a közönség körében.
Úgy látszik, egy ilyen sokszereplős dara-
bot, mint a II. Richárd, még Stratfordban
sem sikerül tökéletesen kiosztani.. .

II. Richárd (Jeremy Irons) viszont jele-
netről jelenetre meggyőzőbb. Amikor
lábát keresztbe vetve a trónra ül, ez a
minden királyi méltóságot nélkülöző,
„Bicska Maxi-s" póz a jellem és a szituáció
végletes ellentétét tükrözi. Ám alakításá-
nak csúcspontja csak ezután következik.
A szónál fontosabb a gesztus: amikor
Richárd úgy adja át Bolingbroke-nak a
koronát, hogy rá sem néz. Mint aki lélek-
ben jelen sincs sorsa fordulópontján. A
másodperc, amíg amaz töpreng, hogy
megragadja-e a hatalom jelvényét, végte-
lenre nyúlik: a korona gazdátlansága a
gazdátlan országot fenyegető tragédiák
árnyékát veti a színpadra.

S amikor a király önnön bukását
siratva tükröt kér, a szembenézés saját
koronátlan arcával - szánalmas és hát-
borzongató egyszerre. Az ezt követő
dühkitörés, amikor tükrét földhöz vágja,
már nem is a hatalma vesztett király,
hanem csak egy végsőkig elkeseredett,
bukott ember csődje. Ez a Richárd kor-
társunk, közeli ismerősünk, saját lemez-
telenített énünk is lehetne. Ám amikor
Bolingbroke a Towerbe küldi, és a szeme
sem rebben, úgy áll a végzet elébe - újra
felmagasodik, újra királyi. Richárd bú-
csúcsókja, amellyel hitvesétől elválik,
nem formális gesztus, mint ahogy azt a
királydrámák történelmi tablóin meg-
szoktuk, hanem a fájdalom, a férfiszen-
vedély kifejezése. Ezáltal megint csak a
történelmi alak időtlenül emberi arculata
teljesedik ki.

Richárd komédiásszerep, de Jeremy
Irons nem játssza, hanem éli - a szemé-
vel, a vállával, a tartásával is. Hős és
bohóc, ahogy a sors ráméri. Utolsó
monológja a várbörtönben - leszámolás
és hamleti meditáció. A színész tökéletes
dikciója, a szavakat, a sorokat és a hős
zaklatott lélekállapotának hullámverését
is tökéletesen érzékelteti. „Így játszom
több alakot egy személyben, / S egyik se
nyugtat." Ahogy életének állomásait s
ezzel együtt énje alakváltásait is felidézi,
a gondolat felülkerekedik a történeten és
a történelmen. A király krisztusi figurája
már nem a reneszánsz képek Megváltó-
ját, hanem az ember fiát idézi, akit csak
a végső elszámolás döbbent rá az élet
mulandóságára:

„Időm elvertem én, most ő ver engem.
Most órájává tett meg az idő..."

És a szó egyszer csak újra összetalálko-
zik a képpel: tekintetünk megakad a szín-
pad feletti órán. Shakespeare tragédiája
már régen nem a Rózsák háborújáról és
nemis csak a hatalom mechanizmusának
működéséről, hanem az emberi identi-
tásról, az elvesztegetett életről és az idő-
ben korlátozott létről szól. Ha a kétnapos
konferencia nem győzött volna meg
arról, hogy Shakespeare még mindig kor-
társunk, a Barry Kyle rendezte, minden
erőltetett modernkedést nélkülöző, jelen-
idejű II. Richárd mindenesetre nyomaté-
kos érv lenne a vitában.

Hat előadás tapasztalata kevés ahhoz,
hogy bármiféle következtetéssel zárjam
színházi levelem. Mondhatnám azt, hogy
Londonban sem minden rendező Peter
Brook, és nem minden színész Paul Sco-
field. De ezt alighanem mindenki tudja.
Sőt azt is, hogy Brook már régóta nem
saját hazájában prófétáskodik, s ennek is
bizonyára megvolt a jó oka. De tény,
hogy amit legutóbb, öt évvel ezelőtt a
londoni színház hétköznapjairól, az át-
lagelőadások szakmai igényességéről,
profizmusáról, a közreműködő nagy te-
hetségek húzóerejéről tanulságként le-
szűrtem - azóta is érvényes. Hogy a lon-
doni átlag is érdemes hazai és külföldi
népszerűségére, szakmai hírnevére, világ-
színházi rangjára.


