
Aranytallér, Brauszevics-Karnauhova:
Mese a bíborszínű virágról, Marton Lili:
Fordított világ, Angel Cârstea: A gyufa-
árus kislány, Benedek Elek: Többsincs
királyfi. Fontos és egyre fontosabb a gye-
rekek színházhoz - és anyanyelvi kultú-
rához való szoktatása, hisz a nyolcvanas
évek román kultúrpolitikája mindenki
számára ismeretes.

A reménybeli résztvevők nagy várako-
zással tekintenek az 1982-ben esedékes
újabb kollokvium elébe. A rendezvényt
azonban bizonytalan időre - majd mind-
örökre - elhalasztják.

1983 februárjában Nyikolaj Erdman Az
öngyilkos című drámája van műsoron,
Seprődi Kiss Attila rendezésében. Egyik
este a közönség hiába várja az előadás
kezdetét. A darab főszereplőjét, Visky
Árpádot a román állambiztonsági szerv
letartóztatta. A művészt ötévi börtönre
ítélik. Másfél év múlva szabadul, de szín-
padra többé nem állhat.

1983. október 15. A magyarországi
napilapok közzéteszik a sepsiszentgyörgyi
színház soron következő vendégjátékának
műsorát. Egy nap múlva kiderül, hogy a
turné elmarad. Betiltották.

A romániai magyar irodalom lassacskán
országszerte kiszorul a nagyszínpadokról.
De értékes pódiumműsorok születnek.
Nászta Katalin, a szentgyörgyi színház
művésznője bemutatja Kányádi Sándor
verseiből készült összeállítását, a
Kenyérmadárt. Nemes Levente elkészül
Bajorunk van című egyéni produkciójával,
de a bemutatóra nem kerülhet sor.

Sylvester Lajos igazgató A hét hasáb-
jain megjelent nyilatkozata szerint a tár-
sulat az etikai-erkölcsi eszmények bemu-
tatását, a hazafias öntudatra való neve-lést
tekinti feladatának. Énnek szellemé-ben
mutatják be Sylvester Gyanú című
kétrészes színművét, mely egy mai faluban
játszódik, és pozitív emberi eszmény-képet
állít a közönség elé. Ezt követően
nagyszabású ünnepi műsort mutatnak be a
Megéneklünk, Románia fesztivál kere-
tében.

1984 májusában megjelenik Sylvester
Csókák a kéményben című írása A hét-ben.
A színidirektor aggodalommal - és némi
iróniával - a falusi kultúrotthonok szomorú
sorsáról elmélkedik. A cikket később
felsőbb szervek „nemzetgyalázásnak"
minősítik.

Bemutatják A néma leventét. Beppó
Zsoldos Árpád, a produkció ifjú Ziliája a
friss diplomás Incze Ildikó (azóta már
magyarországi lakos). Az előadás hirtelen
kerül le a műsorról, éppen úgy, mint
Csurka Házmestersiratója vagy Bródy
Sándor Tanítónője.

1984 októberében Dehel Gábor Az ár

tatlan című politikai drámáját tűzik mű-
sorra - a Román Kommunista Párt XIII.
kongresszusának tiszteletére.

1985-ben leváltják Sylvester Lajos
igazgatót - minden indok nélkül. A szín-
ház új direktora Dali Sándor.

Letiltják a Boldog nyárfalevél című új
Tamási-produkciót.

Völgyesi András nyugdíjba vonul.
Seprődi Kiss Attila Magyarországra
települ.

Kitelepülési kérelmének engedélyezé-
sére vár Visky Árpád, akit 1986 január-
jában a város melletti erdőségben holtan
találnak. A hatóságok öngyilkosságnak
minősítik az esetet.

Közben játszanak, amit még lehet: Ile-
ana Vulpescu-Ion Banica A társalgás
művészete című aktuális témájú munká-
jának színpadi feldolgozását, Vörösmar-
tytól A fátyol titkait, Móricztól a Kerek
Ferkót és Békeffy István Janikáját.

A színház „önellátóvá" válik, miközben
műsorpolitikája kötött. Gazdasági helyzete
egyre kétségbeejtőbb, annak el-lenére,
hogy eredeti tizennyolc bérletét az adott
politikai és műsorpolitikai körülmények
között is huszonkettőre növeli.

1987. április 12. Ünnepélyes keretek
között felavatják az intézmény újonnan
létesült román tagozatát. A színház neve
ezentúl Sepsiszentgyörgyi Állami Szín-
ház - magyar tagozat. (Megjegyzendő,
hogy a város lakosságának még mindig
mintegy nyolcvan-kilencven százaléka
magyar ajkú.) A román tagozat vezetője
Constantin Codrescu, népszerű bukaresti
színész-rendező. Az újonnan létesült tár-
sulat bemutatkozó előadásként Elena és
Nicolae Rosu A cselekmény napjainkban
játszódik (Actiunea se petrece in zilele
noastre) című politikai drámáját viszi
színre ősbemutatóként. A magyar tagozat
művészei E. Busuioceanu Kor és valóság
(Timp si adevar) című drámájának
előadásával köszöntik az új együttest.
Rangos fővárosi művészek „hazafias lel-
kesedés légkörében" adják elő A haza ta-
vasza című versösszeállítást.

1988 októberében megrendezik a Sep-
siszentgyörgyi Színházi Napok elnevezésű
fesztivált. Nem, nem a rövid életű kol-
lokvium támadt fel hamvaiból. A rendez-
vényen a sepsiszentgyörgyi román és ma-
gyar tagozat, a brassói román színház, a
bukaresti Nemzeti, valamint a nagyváradi
és marosvásárhelyi színházak magyar
tagozata vesz részt, összesen tíz előadás-
sal, melyből öt román, öt magyar nyelvű.
Játszanak két Shakespeare-drámát,
ezenkívül Arbuzovot, Tudor Popescut,
Mazilut, Dohotarut és Karácsony Benő
Rút kiskacsáját.

Itt tartunk.

TATÁR ESZTER

Londoni mozaik

Nagy nevek nyomában

Rex Harrison, Sir Alec Guinness, Dame
Wendy Hiller, Edward Fox, Mickey
Rooney...

Ma is sztárok, még akkor is, ha megje-
lenésükben már csak emlékeztetnek korai
ragyogásukra. Bizony szomorú, hogy a
Pygmalion délceg Higgins professzora,
Rex Harrison ma már egy igen-igen öreg
úr, akit J. M. Barrie The Admirable
Crichtonjában, a Royal Haymarket szín-
padán kézről kézre adogattak partnerei,
egy olyan színdarabban, amelyet átlagban
tízévenként felújítanak. Amolyan ju-
talomjáték, valamelyik, még életben lévő
hírneves öreg színész kedvéért. Filmen is
vagy öt változatban aratott már sikert; leg-
utóbb tán Kenneth Moore-t láthatták a
főszerepben a magyar tévénézők, néhány
évvel ezelőtt. A címszereplő, „a Csodála-
tos Crichton" ezúttal Edward Fox, A sakál
napja bérgyilkosaként megismert ki-váló
színész.

A történet egy, az osztályok egyenran-
gúságát hirdető idős lord és a szolgálatá-
ban álló lakáj kapcsolatáról szól, az első
világháború előtti évek Angliájából. Az
idős lord elhatározza, hogy népes cseléd-
ségét embernek tekinti. Ezért a hó egy ki-
jelölt napján vendégül látja őket ötórai
teára. Ezen a délutánon a lordok és a ladyk
szolgálják fel a teát a mintegy húszfőnyi
személyzetnek, lovászfiúknak, konyha- és
szobalányoknak, szakácsnak stb. A dolog
azonban Crichton, a lakáj roszszallását
igazolja. A cselédség nem hajlandó
keveredni. Osztály-előítélettel telten,
öntudatosan egymás után felmondanak, a
teát követő másfél órán belül. A lord (Rex
Harrison) három leányával és azok
jövendőbelijeivel, no meg a meg-maradt
kétfőnyi személyzettel, a bámulatra méltó
Crichtonnal (Edward Fox) és a belé
szerelmes konyhalánnyal, yachttúrára
indul. Hajótörést szenvednek, s el-
vetődnek egy lakatlan szigetre. Most derül
ki, hogy a bámulatra méltó Crichton az
egyetlen férfi, aki ura a helyzetnek. A
sziget kormányzójaként megtanítja a
ladyket a napi teendőkre: halászatra, va-
dászatra, favágásra és házépítésre, míg a
kemény, férfias munkára alkalmatlan
lordok a konyhalánynak segítenek a ta-
karításban és a házimunkákban. Az öreg
lord igen ügyesen fonja a pálmaleveleket,
az ifjú lordok pedig a vízhordásban és
mosogatásban mutatnak jeles készséget.
Természetesen a hagyományokat és a



formát megőrző Crichtonba lesz szerel-
mes a sziget egész női lakossága, míg a
férfiak a konyhalányhól lett házvezető-
nőbe mint az igazi asszony megtestesítő-
jébe szeretnek bele. Békében és boldog-
ságban múlik az idő, mígnem egy arra ve-
tődő hajó véget vet az idilli állapotoknak.
Londonba mentik a hajótörötteket, ahol
helyreáll az előző rend. Mindenki vissza-
kerül a maga társadalmi osztályába, és ez
végső soron oly megnyugtató!

A vígjáték, szellemes részletei ellené-
re, nagyon porosnak ható előadásban ke-
rült színre; az egész olyan, mintha az öt-
venes évek elején megállt volna a színpa-
di idő. A díszletek szupernaturálisak, ami
a londoni arisztokrataház szobáinál még
eléggé érdekes, de a szigeten a rengeteg
műnád, műpálmalevél és műdzsungel in-
kább unalmas, mintsem hatásos.

Dame Wendy Hiller játssza a londoni
Apollo Theatre színpadán Alfred Uhry
Pulitzer-díjas színművében (Miss Daisy
sofőrje voltam) Miss Daisyt. A cselek-
mény egy különös barátság létrejöttét,
örömeit, bosszúságait mutatja be egy idős
zsidó hölgy és néger sofőrje között.

A női lovag címét viselő „Dáma", azaz
Wendy Hiller utolsó képviselője annak a
realista szín játszásnak, amelyben kortár-
sai Katherine Hepburn, Ingrid Bergman,
Olivia de Haviland, hogy csak a legna-
gyobbakat említsem. Hihetetlenül fiata-
los, mozgásában, hanghordozásában,
szellemiségében egyaránt. Mesterművet
hozott létre magából. Mellette alig rúg
labdába a két férfi szereplő, a különben
igen jó Clarke Peters a néger sofőr szere-
pében és a Miss Daisy fiát játszó Barry
Foster.

Leo Blessing Erdei s é t á j a ( A Walk in
the Woods) a legfrissebb kétszereplős
darab Londonban; a Comedy Theatre
játssza. A fegyverkorlátozási tárgyalások
ismert epizódját megelevenítő mű egy
idős szovjet és egy fiatal amerikai diplo-
matát mutat be, amint „hivatali időn ki-
vüli" genfi sétáik alkalmával megbeszélik
a politikai élet nagy és kis problémáit. A
szovjet partnert alakító Alec Guinness
estéről estére példát mutat, hogyan lehet
egy kommersz darabba életet lehelni; tö-
kéletes profizmussal és eredetiséggel
emeli irodalmi színvonalra a napi politika
apróhirdetéseit.

Cukorbabák (Sugar Babies) - Mickey
Rooney a Savoy revüszínpadán. Eartha
Kitt a Shaftesbury Theatre-ben, egy Lau-
rence Olivier-díjjal jutalmazott musical-
ben, a Folliesban. Mindketten tudják, mit
kell csinálni ahhoz, hogy a nézőket a
kisujjuk köré csavarják. Mickey Rooney
még mindig fürgén táncol és énekel, ha-
bár a pocakos kis öregúrban alig ismerni

fel a Judy Garland-filmek énekes-táncos
kamasz zsenijét. Eartha Kitt viszont
szebb, mint valaha, amikor, még a hatva-
nas évek elején, akkora sztár volt, mint
most Whitney Houston és Madonna
együttvéve sem. Mindkét show a nagy
Broadway-revük csillogó girl- és hódító
frakkos férfitánckarával dúsított.

Szeget szeggel

Akik nyáron, kora ősszel nem látják a
stratford-upon-avoni Shakespeare Me-
morial Theatre előadásait, azok ősszel és
télen Londonban a Barbican Központban
nézhetik meg a Royal Shakespeare
Company legsikeresebb produkcióit. Így
most a S z e g e t s z e g g e l t .

A színmű története olyan, mint egy
Grimm-mese az álruhás hercegről, halá-
los veszedelmekről, szerelmekről es hap-
py endről. Ez az előadás azonban nem
mese, hanem vígjátéki karakterekkel és
szituációkkal teli fanyar dráma.

A leleményes rendező, Nicholas Hytner
a hitleri Németország Bécsébe helyezi a
cselekményt. SA-egyenruhákra em-
lékeztető viseletben biciklis rendőrőrjá-
rat cirkál a züllött, mocskos városban,
ahol tenyész a bűn és az aberráció. Kábí-
tószerüzérek üzletelnek, bűz és nedves
pára száll fel a csatornákból. Bordélyhá-
zak örömlányai lesik a kuncsaftokat.
Punkbandák fosztogatnak. Nyilvános
férfivécében zajlanak a homoszexuális
játékok. A Herceg aktahegyek tömegei
közt, kimerülten, magába roskadva, tom-
pultan ül. Riadt miniszterei sorában ma-
gabiztosan áll a makulátlan Angelo, még
semmit sem sejtve sorsáról.

A díszlet is a harmincas évek giganti-
kus középületeit idézi. Fő eleme két ti-
zenkét méter magas, három-négy méter

átmérőjű oszlop, amely egyszerre felhő-
karcoló, majd elfordulva emeletes bor-
délyház, míg másik oldala hősi emlékmű
vagy hajórakodó daru; később emeletes
börtönfolyosókká válnak, míg más része-
ik templombelsőt, tárgyalótermet, város-
kaput idéznek. A Barbican színpadtech-
nikája felvonultatja összes patronját. A
színpadsík kétoldalt lesüllyed, így lesz
belőle nyilvános rácsos WC. A másik ol-
dalon lesüllyed a hercegi kabinetiroda,
hogy helyére feljöjjön a tárgyalóterem,
ahol az egymásba rakott csőszékeket
unott bírósági szolgák szedik szét. A te-
rembe beszállingóznak a melegedni vá-
gyó csavargók, egy részeges némber, az
elfogott Claudiót kísérő haverok meg a
hozzájuk csapódott, botrányszagra
összegyűlt punkcsapat. Minden nagyon
mai, nagyvárosi, vagyis szürke, rideg,
embertelen. Tolószinpadon jönnek be
azok a díszletelemek, amelyekből létre-
jön a hőt-tán orvosi szobája, a porkoláb
irodája és a Herceg szerzetesi kuckója.
Végül a zsinórpadlásról lassan leereszke-
dik a hatalmas zsilipként működő, vasból
készült városkapu. Aztán szétnyílik,
hogy mögötte feltáruljon egy, a legszebb
Dali-festményekre emlékeztető, pers-
pektivikus mélységbe eltűnő jegenyefa-
sor. A szabad, végtelen kék ég és a zöld
mező. Onnan, a szabadságból jön vissza a
Herceg ebbe a börtönállamba, hogy az-
tán a „szellem napvilága" az utolsó jele-
netben beragyogja a kinyíló, üres térré
változó színpadot.

A rendező Nichulas Hytner és a terve-
ző Mark Thompson szoros együttműkö-

dése hozta létre ezt a látványban is pon-
tos előadást. A Herceg és a miniszterei
mai szürke zakót, mellényt, keménygal-
lért és nyakkendőt viselnek. Pantallójuk
térdnél végződik, hosszú térdharisnya

Roger Allam (Vincentio) és Hakeem Kae Kazim (Claudio) a Szeget szeggel című Shakespeare-előadásban



zárja, lábuk mai félcipőbe bújtatott. Az
ifjak, Claudio, Lucio, Pompeius stb. tor-
nacipős, Michael Jackson-díszegyenruhás,
bíbor T-shirtös csapat. A börtöncellák
rabjai a német fogolytáborokból is-mert
fekete-szürke csíkos zsákszövet öl-
tözékben várnak ítéletre, halálra vagy
szabadulásra.

A börtön „humánus"; állandó az orvosi
felügyelet. A foglyokat spanyolfalak
mögött alaposan „szemügyre veszik".
Különösen nemi betegségre gyanakodva
kukucskálnak be - a közönség nem kis
mulatságára - a rejtett nyílásokba. Ezt
Tekeriné vihogva, Pompeius méltatlan-
kodva fogadja. A börtönben mozgó-
könyvtár is van. Itt is Pompeius talál po-
tyamunkát: ő lesz a könyvtáros. Társai
vödrökkel, kefékkel felszerelve mossák-
súrolják a börtön kockaköveit. Ebédosz-
tásra szépen felsorakoznak; mai, több-
mélyedésű tálcákon kapják a hitvány
rabkosztot.

A városkapu előtt a tömeges érdeklő-
désre számító rendőrség hordozható vas-
korlátokat helyez el, majd szép piros fo-
gadószőnyeget terítenek le a Herceg tisz-
teletére. A reprezentációs bizottság fekete
cilinderben, esernyősen várakozik a
fényképészek, rádióriporterek tömegé-ben,
akik Il. világháború előtti fotómasináikkal,
kerek mikrofonokkal vannak felszerelve.

A szereplők között nagyon sok a színes
bőrű, mint ahogy London színpadain
amúgy is igen sok néger színész látható.
Ez a musicalekben már természetes, hi-
szen köztudott, hogy a színes bőrűekből
kerülnek ki a legjobb énekesek, táncosok.
Az sem meglepő, hogy az új darabokban
egyre gyakoribbak a róluk szóló, nekik írt
szerepek. Azt azonban sohasem gondoltam
volna, hogy a Viharban és a Szeget
szeggelben ennyi négerek által is
eljátszható szerep akadhat. Például: Iza-
bella - a szép Josette Simon - néger. Így
természetesen bátyja, Claudio: Hakeem
Kae Kazim is az, valamint azok a börtön-
társak, akiknek feje a Claudióé helyett
levágható; így a pompás humorú, hatalmas
termetű Bernát is, akinek fejét egy fekete
műanyag fólia kukás zacskóban
undorodva viszi Angelónak a börtönőr. A
prostik és buzik közt is akad néger
mindkét nemből, de a Herceg elé panasz-
ra felsorakozók közül a rendőrség elza-
varja a négereket; csak Izabella marad-hat
ott, ő is csak azért, mert apáca.

A négerség a darabon belül többszörös
büntetésben részesül. Igy például Claudio
vétke - Júliával való szerelmi kapcsolata -
a fajelmélet szemszögéből nézve is halálos
bűn, hiszen a leány fehér bőrű. Angel()
feltörő vágyában nagy szerepet

kap Izabella néger mivolta; a törékeny
testű, ám idomaiban szembeszökően asz-
szonyos Izabella teste érthető vágyakat és
kíváncsi izgalmat kelt benne. Alakító-ja,
John Shrapnel külsejével is a kont-
raszthatást szolgálja: igen fehér bőrű, ko-
paszodó, vörös hajú, korpulens-zömök
férfi, duzzadó mellkassal és karizmokkal.
Amikor, Izabellával való első találkozá-
sukkor, felgyűrt ingujjas karjához ér a
lány könyörgésre kinyújtott karcsú, hosz-
szú kézfeje, mintha elektromos áramütés
érte volna, úgy pattan fel, míg másik ke-
zével elkapja a lány kezét, és tenyerébe
temetve arcát vallja be vágyait.

Vincentio: Roger Allam. Jó megjele-
nésű, magas, szépen beszélő, humorér-
zékkel megáldott művész. Színes alakítá-
sában a szerzetesfigura eleven és minden
bölcsessége ellenére is mulatságos, kivált
Izabellával való jeleneteiben. öntudatla-
nul magához vonja, simogatja, aztán hir-
telen észbe kapva riadtan menekül a gya-
nútlan, „atyai" érzelmeit azonnal viszo-
nozni kész lány elől.

Az Izabellát alakító Josette Simon fan-
tasztikusan jó színésznő. Nagyon szépen
beszél, és magától értetődő helyzeteket
tud teremteni maga körül. Nincsenek tet-
ten érhető gyenge pillanatai. Jól használ-
ja határozott sex appealjét. A Claudiót
játszó Hakeem Kae Kazim viszont csaló-
dást kelt, meglehetősen egysíkú.

Vihar

1988 telén a Vihar három londoni szín-
házban is siker.

A Donmar Warehouse Theatre - nevéhez
híven - raktárból átalakított szín-
házhelyiség. Itt Declan Donellan rendez-te
a darabot fiatal társulatával. A Nemzeti
Színház Olivier-színpadán Peter Hall vitte
színre, Prosperóként Michael Bryanttal, a
társulat egyik vezető művészével. A
harmadik Vihar az Old Vicben lát-ható, a
világhírű svéd színész, Max von Sydow
varázslatos alakításával, Jonathan Miller
rendezésében. Ez utóbbit volt alkalmam
látni.

Szeretet, szerelem, szánalom - íme
Miller rendezésének három pillére. Meg-
ható, mulatságos és mozgalmas minden
jelenete és színpadképe. Szereposztása
csupa telitalálat.

Richard Hudson díszlete nagyon egy-
szerű, mégis tud lenni fenségesen tragikus
és látványosan vidám, mindig ott és
aszerint, amikor erre szükség van. Az in-
dító kép, az égig felcsapó hullámok közt
vergődő, árbocrúdra kapaszkodott em-
berek kétségbeesett riadalma, maga a vi-
har - fenséges. Vaksötét van, iszonyatos
az elemek háborúja, az orkán, a villám-

lás, a tenger dühöngése már-már elvisel-
hetetlen. Aztán váratlanul csendesedik a
zaj, de a vizuális hatás fokozódik azért,
hogy így a szöveg, a halálra készülő em-
berek egymástól való búcsúja, imája ért-
hető legyen. Az is. Először hallottam tisz-
tán, hogy: „Isten irgalmazzon! Asszony,
gyermekeim, isten veletek! Isten veled,
testvér! Hát süllyedjünk el mind a király-
lyal. Búcsúzzunk." Nem is hinné az em-
ber, hogy gonosztevők, árulók vannak
közöttük - megnemesednek a végső, halál
előtti pillanatban. Aztán a vihar, ahogy
feltámadt, hirtelen le is csendesedik. Az
az eddig nagyszerűen szereplő fekete
selyemernyő, amely betöltötte az Old Vic
egész színpadi szélességét, mélységét és
magasságát, most egy kis lyukon a nézőtér
felé „lecsurog".

A vakítóan kisütő nap már az emlékét is
eltörli az imént látott pokoli küzdelem-
nek. Sárga homokszigeten vagyunk: la-
kóit a tengertől rozsdabarnára égetett
szikla partszegély választja el. Jobb hátul
egy szerény, hófehér, nyitott falú kalyiba
Prospero és Miranda lakhelye, benne
mindössze egy távcső, egy-két hatalmas
könyv látható.

Ettől kezdve ez a végleges színpadkép.
Ide jönnek - innen mennek a szereplők. A
kis, egy négyzetméteres süllyesztő
azonban, ahová a tenger „felszívódott",
nyitott marad. Ez válik Caliban odújává.
E körül táncolnak majd akrobatikus
ügyességgel az életben maradást ünneplő
részeg szolgák. Innen varázsolódnak elő a
szigetlakó szellemek ajándékai, és ide is
tűnnek el.

Prospero házikójának minden oldala és
teteje is jól kihasználható mindenféle
játékra. Kezdéskor a tetőn ül, kaméleoni
fehérségében a házzal szinte eggyé olvad-
va, ahhoz idomulva Ariel, a légies szel-
lemszolga. Cyril Nri alakítja: törékeny
testű fiatal néger színész. Meztelen testét
mészfehérre festette (csak kis ágyékkötőt
visel), még rövidre nyírt dús, göndör ha-
ját is, kivéve egy vékony fekete kereszt-
csíkot. Cyril Nri szénfekete, hatalmas
szempárja valósággal süt ebből a hónál is
fehérebb fehérségből. A művész légies
mozgását még egy balett-táncos is elis-
meréssel nézhetné, ahogy jár, száll, lebeg,
ki és be szökell a színre, egyetlen kelléke:
egy hosszú bot segítségével. Ez a bot nem
emlékeztet Prospero kicsit görcsös, rövid,
vaskosabb varázspálcájára, amely
határozottan egy fiatal fa ágát idézi. Ariel
botja hol fúvócső, amelyből álmot hozó
kis tüskéket fúj ki a tündér szellem, hol
hangszer, hol szárny, hol támaszul
szolgáló bot és még számtalan egyéb.

Ariel a szeretet tündére. Nem lázong
szabadságáért, nem elszakadni akar



fórum

Prosperótól, csak épp függetlenül, csak
belső parancsból szeretné kiszolgálni. A
szeretet sugárzik gesztusaiból, alakjából,
tekintetéből, hangjából. Amikor végtelenül
kedves gyöngédséggel kérdezi Prosperót:
„Uram, szeretsz te engem?", az itt is
zsúfolásig telt nézőtér hirtelen úgy
elcsendesedett, hogy a mellettem ülő
szívdobogását is hallottam a magamé
mellett. Vártuk a választ, lassan elszoruló
torokkal, bepárásodó szemmel, s boldogan
hallottuk Max von Sydow szépen zengő
orgánumán a lágy viszontvallomást:
„Drágám, gyengéd Arielem..."

Max von Sydow - abszolút sztár. Pros-
perója testben, lélekben, gondolatban
egyaránt rendkívül szép. Magas és karcsú;
ezüst csillogású ősz haja és szakálla van és
nagyon tiszta tekintete. Széles regiszterű
az orgánuma, amit filmjei ismeretében fel
is tételeztem, de „élőben" hallani mégis
nagy élmény volt. Zeng a színpad, amikor
hangosan Calibant szid-ja. Suttogó
kedvességű szavai altatják el az aggódó
Mirandát - nagyon halkan és mégis
érthetően. Von Sydow Prosperója bölcs,
szomorúság és mélabú nélkül. Fájdalmas
gondolatai sem csüggesztik el soha. Utolsó
pillanataiban is aktív. Még nem fejeződött
be az élete, amikor eltöri a varázspálcát.
Csupán a feladatát teljesí-tette. Ez a
feladat pedig annak az igének a hirdetése
volt, amely így hangzik: „Szeressétek
egymást, emberek."

Miranda Rudi Davies. A színésznő első
pillanatban csalódást kelt megjelenésével.
De ez csak látszat. Megszépíti az a
rendíthetetlen őszinteség, amellyel ját-
szik, illetve él a színpadon. Egyetlen ha-
mis hang sem csúszik he. Vörösesszőke
haja, szeplős fehér bőre a szerelemtől
egyszer csak csillogni kezd, és tágra nyílt
kék szemének belső izzásától gyönyörü
lesz. Teljesen indokolt Ferdinánd iránta
érzett szerelme.

Alan Gilett Ferdinánd. Elkényezte-tett
úrifiúból lesz küzdelemre, munkára, harcra
képes férfi. Nagydarab kamasz, akiben
most először támad érdeklődés a másik
nem iránt; könnyen megsértődik, de
Prospero „nevelő-javító fizikai mun-
katerápiájának" súlya alatt felnőtté válik.

Az előadás teljességéhez tartozik, hogy
a többnyire mindenestül meghúzott
szövegű alakok, a szigetlakó szellemek itt
hiánytalanul színpadra kerültek. Négy
néger énekesnő mesés álarcokban, fejdí-
szekkel és gyékényszoknyácskákban da-
lolja végig, ahol csak lehet, a színdarabot.
Távolról sem primitívek, sőt különbek az
idevetődött alattomos fehér embereknél.

Az előadás méltó Jonathan Miller leg-
jobb Shakespeare-rendezéseihez.

KISS PÉNTEK JÓZSEF

A dráma életlehetőségei

,,...a dráma, bármi nagy költői becs
mellett is, színi hatás nélkül nem tö-
kéletes mű."

Vörösmarty Mihály

A drámai szöveg kétszer születik meg.
Egyszer, amikor megírták, amikor a szer-
zőnek sikerül végleges (?) formába önte-
nie, ötvöznie üzenetét, s a dialógusok,
helyzetek, melyeket a szerző kitalált, a
szövegben kiteljesedő-rejtezkedő figurák,
személyek, személyiségek, jellemek vagy
típusok egysége drámává kerekedett.
Ebben a formában kerül a mű az olvasók
és a színházi alkotók elé. Másodszor akkor
és annyiszor születik újra a dráma, amikor
és ahányszor eljátsszák. Ha egy színház
műsorára tűz valamely drámai szöveget,
akkor azt élő, érző emberek (művészek),
gondolkodó és (újra-) teremtő
munkájukkal, a szerző gondola-tát a
sajátjukkal konfrontálva, új minőség
(színház) formájában jelenítik meg a
színpadon.

A drámai szöveget a színházi megjele-
nítés törvényszerűen leszűkíti egy bizo-
nyos konkrét értelmezésre. Ugyanakkor
tudjuk, hogy egy drámai szöveg olvasata
minden egyes befogadó (olvasó) számára
mást jelent: másképpen jelennek meg az
olvasó képzeletében a figurák, a színek, a
helyszínek, a hangok. Az olvasás mindig
nagyobb képzeletbeli szabadságot kínál,
mint a konkrétan megjelenített drámai
szöveg. Ez természetes. A színpadi meg-
jelenítésnek (egyebek mellett) éppen az is
a küldetése, hogy a dráma erkölcsi üze-
netét mintegy kiemelje, aláhúzza. Ez az
értelmezés a rendezői-dramaturgiai üze-
net. A megjelenítés - képi és szóbeli jel-
rendszer - egy konkrét olvasat, értelmezés
irányába tereli a nézőt. A dráma szín-padi
adaptációja arra szolgál, hogy a szín-padi
változatot kivitelező társulat kifejezze s a
néző számára meggyőző erővel
tolmácsolja saját véleményét a műről. E
saját vélemény ábrázolásának „karnagya"
a rendező, aki a dramaturgiai koncepció
(mint eszmei alap) követelményeire építve
elgondolja és a színészek segítségével
megkomponálja az előadást.
Helyzetekből, típusokból, jellemekből,
képzőművészeti elemekből olyan színpadi
játékot kell létrehoznia, amely új, szu-
verén életet élő műalkotás lesz. Ez magá-
ban foglalja az írói szöveg, a dramaturgiai
elképzelés, a rendezői stílus, a színészi ki-
fejezőerő és mozgás, valamint a jelmezek
és díszletek segítségével életre hívott

képzőművészeti hatás egységét. A szín-
házi előadás akkor minősíthető jó műal-
kotásnak, ha ezek az összetevők minden
irányban egymásba kapcsolódnak, egy-
mást kiegészítik, erősítik, és az előadás-
ban mindvégig kapcsolódnak ahhoz a
szellemi-erkölcsi tartalomhoz, amelyet
mondanivalónak szokás nevezni. Minél
zavartalanabb ez az egység, annál erő-
sebb az előadás művészi hatóereje, üze-
nete.

Ez - amint már utaltunk rá - nem azonos
a drámai szöveg betűhű értelmezésével.
Elengedhetetlen azonban, hogy a színpadi
megvalósítás - formai jegyektől
függetlenül vagy éppen ezek segítségével -
az író mondanivalóját is képviselje, ma-
gában hordozza. Ugyanakkor művésziet-
len az az előadás, amely csak a szövegben
első síkon fellelhető ideológiát képes
közvetíteni, reprodukálni.

A színháznak mint specifikus ábrázo-
lóművészetnek alapvető kötelessége,
hogy a létrejött előadásban megjelenjék
az alkotók személyisége is.

Hogyan lehetséges eljutni egy olyan al-
kotói szintézisig, amelyen belül a pro-
dukcióban részt vevő alkotók (dramaturg,
rendező, díszlet- és jelmeztervező,
zeneszerző vagy a zene összeállítója és a
színészek) azonos eszmét képviselnek?
Annyi bizonyos: a dramaturg, a zenei
munkatárs és a díszlettervező közvetve, a
többiek közvetlenül hozzák létre ezt a
szintézist.

A dramaturg a drámai szövegből ké-
szülő színpadi műnek eszmei szülője. En-
nek érdekében végzi alkotótevékenysé-
gét, amely egészen odáig hathat, hogy
húzásokat, javításokat (kiigazításokat) is
végezhet a szövegben annak érdekében,
hogy a hangsúly arra helyeződjék, amiről
a darab adott színpadi előadása szól majd.
A díszlettervező és a kosztümök
megalkotója azért számít közvetett alko-
tónak, mert a rendes színházi gyakorlat
szerint a képzőművészeti terveket a mű-
szaki gyártás valósítja meg. A kivitelezés
minősége határozza majd meg - a gyak-
ran jelentkező anyagi és mesterségbeli
gondok ellenére is - a díszlettervező el-
képzelésének megvalósulását.

A színháztörténetben ez nem mindig
volt így. Századunkban is előfordult,
hogy neves képzőművészek -- Picasso,
Chagall, Juan Miro, Salvador Dali és má-
sok - maguk készítették cl az általuk ter-
vezett díszletelemeket, előfüggönyöket.
Gyakran előfordul, hogy a tervezőmű-
vész által megalkotott díszlet- és jelmez-
terveket a gyártók halványra, durvára és
fantáziátlanra fakítják. A kosztümnél elég
egy rossz minőség anyag, egy korból és
helyzetből kilógó díszítés, egy „ké-


