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ót, sistergő ujjhegyeivel, unottan vadítja meg
eljes férfikörnyezetét. Játék. Egy összevillanó
ekintet az oldalt ülő, kopottas fiatalemberrel -
berfrank Pál -, s élednek a mozdulatok, szen-
edélyesen csapódnak a testek, dobálják, cibál-
ák a párt a nekik támadók - egy rongybabaként
sszecsuklott, összezúzott Eszenyi a parketten.
ráma. És a választott nyelven, táncban elbe-
zélve.

Egy másik csúcspont egy színházi metafora:
956-ban járunk, már előállt a teherautó, a me-
ekülők még késlekednek, széket tornyoznak
zékre, asztalra, egymást taposva kapaszkodnak
ölfelé: kapkodnak a remény elérhetetlen zöld
éggömbje után - s zuhannak vissza újra és újra.

indez dübörgő Beethovenre, mely kiemeli a
elenetet a társastáncok áradatából.

Súlyos össznépi társadalomtörténetet sza-
ontáncokká komponálni - úgy, hogy az igazán
okat mondó, egyéni „táncmozdulatok" hiányoz-
ak - nehéz. Az Össztánc jó vágásokkal is ritmi-
ált jelenetei megragadják a mindenkori társa-
almi közérzetet - felületesen, élvezetesen.
ényszeredett, világháború felé sodró körtánc,
ssznépi diszkóba bőrminiben berobbanó Coca-
ola-érzés, agresszív tülekedésre emlékez-tető
laktalan rángatózás legvégül, ez a jelenkor -

átványos, mutatós. Mélyenszántó történe-
emelemzés? Csupa jól ismert motívum köszön
issza. A történelem süllyesztőiben eltűnő töme-
ek - láttuk már. Békés polgári körbe betoppanó
arszalagos katona - klisé. Fontos elvtárs
osolyától olvadozók hurráoptimizmusa- hány
unkásoperettben szerepelt, és egyáltalán. A
ár említett Coca-Cola.-mámor jelenet kedves
mlék a Gothár-filmből, s lám, már fel is csendül
dal: Megáll az idő. Visszamerengünk hát, és
egborzongunk az ismerős dallamoktól, ritmu-

októl és közös történelmünk mára ismerőssé
zelídített-csépelt képeitől. Jóleső-kesernyésen,
omolykásan. Diszkréten elmerengve az
ssznépi magány szomorkás záróképén. Aztán,
zínészek, nézők, fel a színpadra. A nagy gene-
áció mulatni akart? Mulassunk mi is. Csak azért
s: rock and roll.

ssztánc (Vígszínház)
Théâtre du Compagnol A bál című előadásának

tletéből írta: Békés Pál. Az eredeti produkciót
endezte: Jean-Claude Penchenat. Díszlet: Khell
sörsz. Jel-mez: Jánoskuti Márta. Koreográfus:

mre Zoltán. Zenéjét összeállította: Jeney Erzsébet.
ramaturg: Upor László. Rendezte: Marton
ászló.
zereplők: Balázs Péter, Borbiczki Ferenc, Gesztesi
ároly, Harkányi Endre, Hegedűs D. Géza, Kálid Artúr,
irály Attila, Méhes László, Oberfrank Pál, Sipos And-

ás, Anger Zsolt f. h., SzélesTamás f. h., Szalay
iktor, Eszenyi Enikő, Halász Judit, Hullan Zsuzsa,

gó Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Murányi Tünde, Pápai
rika, Szabó Gabi, Szegedi Erika, Gregor Bernadett

. h., Kéri Kitty f. h., Karikó Tímea f. h.

budapesti Francia Intézet részt vállalt az
Össztánc előadásának létrejöttében. Erről
az együttműködésről kérdeztem Jean-Luc
Soulé igazgatót.
- Amikor tavaly júniusban Budapest-

re jöttem, már tudtam a Théâtre Compagnol és a
Vígszínház kapcsolatáról. Azt akartam, hogy ez
az együttműködés minél hamarabb realizálódjék
és példát mutasson. Ennek érdekében az intézet
mindenekelőtt a Compagnol társulatának buda-
pesti tartózkodását és a Vígszínház együttesé-
nek franciaországi tanulmányútját támogatta
anyagilag. Szerződést kötöttünk Marton László
igazgatóval, amelyben rögzítettük, hogy köl-
csönösen mit várunk el egymástól, az anyagiak
és a szervezés tekintetében. Művészeti kérdé-
sekbe természetesen nem szóltunk bele; épp az
volt a célunk, hogy a művészek kizárólag az alko-
tómunkára koncentrálhassanak.

 Milyen távolabbi tervei vannak a színház-
kultúra támogatására?

 Háromféle tervet dolgozunk ki. Az első a
színházi kapcsolatokra, a kölcsönös együttmű-
ködésre és cserékre terjed ki. Ez vonatkozhat
teljes társulatokra is; a Compagnolon kívül a pá-
rizsi Odéon és a lyoni Théâtre de la Cité mutat ér-
deklődést Magyarország iránt. Előrehaladott tár-
gyalásokat folytatunk Ariane Mnouchkine-nal is
társulatának vendégszerepléséről. Közismertek a
Jel Színház magyarországi kapcsolódásai.
Magyarországról a Vígszínházat és a Katona
együttesét fogadnák szívesen nálunk. A második
terv a kortárs drámatermés kölcsönös bemu-
tatására, a harmadik az újító törekvések támoga-
tására vonatkozik. Ez úgy működik, hogy egy-
egy bizottság alakul a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó darabok számbavételére és lefor

dítására, illetve a pályázati úton benyújtott alko-
tói tervek elbírálására. Az utóbbiaknál előnyben
részesülnek azok, akik valóban újszerű, kísérleti
munkákkal, esetleg francia témához kapcsolódó
projektekkel pályáznak, és valamilyen technikai
alappal, például előadásra alkalmas teremmel
rendelkeznek. Remélhetőleg gyors döntések
születnek a pályázatokat illetően, s az év első
harmadának végére már produkciók is létrejö-
hetnek.
 Művészek tanulmányútjai nem szerepel-

nek a programban?
 De igen. Például, ha sikerül olyan mai ma-

gyar drámát találni, amely fölkelti valamelyik
francia színház érdeklődését, akkor támogat-
nánk a színpadra állításban segítséget nyújtó
művészek kiutazását, mondjuk, évente egyszer.
Ez persze kétirányú utca; a francia fél fogadásá-
ban számítunk a Színházi Intézet és a Művelődé-
si Minisztérium segítségére.
 Milyen benyomásokat szerzett a magyar

színházról ?
 Csak rövid ideje vagyok itt, és igyekszem

minél többet elsajátítani a magyar nyelvből. Két
előadás hatott rám különösen, az Új Színház
Csongor és Tündéje, valamint a Szentivánéji
álom a Katonában. Különösen Vörösmarty költői
műve ragadott meg. Anélkül, hogy értettem vol-
na a szöveget, megéreztem a nyelv dallamát, és
azt, hogy a darab univerzális érzelmekről szól.
Csodálatos a díszlet és a rendezés. Egy ba-
rátommal láttam, aki annyit sem tud magyarul,
mint én, a magyar kultúrához sincs köze, és neki
is ugyanúgy tetszett. Azt hiszem, ez például
olyan darab, amely le tudná dönteni a nyelvi gá-
takat.

Koltai Tamás

illendően középszerű kezdetektől viszonylag ha-
mar felívelt a csúcsokig, megírja a XX. század
maradandó örökségének néhány remekét, hogy
aztán lassú, de biztos hanyatlásnak induljon, s
az utóbbi évtizedekben gyenge darabokat
váltson fel időnként igen-igen rosszakkal.

Mindennek elemzése kötetet kívánna (s alig-

AFRANCIAKAPCSOLAT

SZÁN T Ó J U DIT

EGY JÓ Ü Z L E T
ARTHUR MILLER: ALKU

nyolcvanesztendős Arthur Miller, a főfog-
lalkozású drámaírók mind veszélyeztetet-
tebb, már-már kihalófélben lévő fajának
jelenlegi doyenje már csak hosszú és lé-
nyegében folyamatos, legföljebb átmeneti

hallgatásokkal megszakított működése miatt is
ritka változatos pályaképet mondhat magáénak:
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hanem érdemelne is), egy átlagon felülinek álta-

lában nem nevezhető budapesti felújítás kap-

csán pedig még borzolása is túldimenzionált len-

ne. Elég annyi, hogy mint századunk annyi más

jelenségét (többek között néhány millió magyar

sorsát), a milleri pályát is elsősorban a baloldal

válsága törte ketté. A feltétlenül elkötelezett,

idealista-humanista baloldali tudat szárnyain

emelkedett az író a nagy drámákig, a még mutáló

Édes fiaimtól A salemi boszorkányokig, a
Pillanatásig (a „hídról" továbbragozásával nem

boldogulok) s a valószínű remekműig, Az ügynök
haláláig. (Többre osztályos társainak, Dürren-

Egri Márta (Esther), Nemcsák Károly (Victor) és
Rátóti Zoltán (Walter)

mattnak, Sartre-nak, Frischnek, a másodunoka-

fivér Tennessee Williamsnek, az öcskös-Albee-

nak sem futotta, az unokaöcskös dühös fiatal-

embereknek még ennyire sem.) Nagy korszaká-

ban Miller erejéből még arra is tellett, hogy saját

legprivátabb magánügyét is közügyperspektívá-

ba helyezze, a Bűnbeesésben (a duplázott tol-

dalék itt is kifog rajtam). Ezt a nagy korszakot a

Közjáték Vichyben zárja le, amely - talán nem

véletlenül - már a Hitler-fasizmushoz menekül

vissza érvényes metaforáért.

A nagy korszak és az unalmas, darabosan

précieux atmoszféra- és hangulatdrámák, a

remek-műveket követő, mindmáig nyúló

(valóban, nyúlósan nyúló) triviális szatírjáték-

sorozat között áll, mintegy a lejtőhöz vezető

átmenetként, az

1968-ban, a prágai tavasz fagyba dermesztésé-

nek évében bemutatott Alku. A forma, a

kulisszák még szinte megtévesztően a régiek: a

Miller által olyannyira kedvelt zárt ibseni dráma

többféle élethazugságokkal, a múlt kísérteteivel

való viaskodás, az apa árnyékában élő,

gyökeresen különböző, de egyaránt

megnyomorított két fiú-testvérnek Az ügynök
halálában oly jól bevált szembeállítása.

Csakhogy Willy Loman helyett itt megkapjuk

Gregory Solomont, a mitikus korú zsidó becsüst

(nyolcvankilenc évesen egy drámai figura már

eo ipso inkább szimbólum, mint hús-vér ember).

Mit keres voltaképpen a drámában, amelynek

meséje akár az ő kihagyásával is elmondható? A

régi értékek felmérőjeként akaratlanul is

megteremti az alkalmat a két fivér

konfrontációjához? Kevés - és szinte kínos,

ahogy a konfrontáció kibontakozásához mind-

untalan meg kell szabadulni tőle, s rosszullét cí-

mén vagy cím nélkül is kipakolni a színről. Az

apafigura képviseletében, szellemének szelle-

meként van jelen? Ha igen, a két fiú ezt nem veszi

észre, sőt, atyáskodó érzelmeiből sem kér. Kép-

visel, a fivérekhez képest, valami mást, netán va-

lami jobbat, valami többet, a pusztán sikerre ori-

entált amerikai életforma derűs (kelet-)európai

ellenpólusaként, afféle kedélyesen rezignált

Tevjeként? Ebben már van valami, noha ez az

asszociáció is csak a néző tudatában, a színpadi

történések kényszeres meghosszabbításaként

jön létre; amellett némi cinizmussal az is elmond-

ható, hogy nyolcvankilenc évesen már viszony-

lag könnyű felülemelkedni a földi hívságokon

(bár azért a jó öreg a zöldhasút sem veti meg).
Ami Solomon nélkül történik, abban még buj-

kál egy utóíze az igazi millerinek: két testvér őrlő-
dik a fogyasztói társadalom ördögmalmában,
ahol a nyertes is csak vesztes lehet. Kár, hogy a
szóban forgó testvérek elég fád fickók; Miller ek-
korára már elveszítette azt a bűvös receptet
(vagy nevezzük belső biztonságnak?), amellyel
Eddie Carbonét, Willy Lomant, sőt, bizonyos fo-
kig még a Loman fiúkat is kisszerű sorsuk
kisszerű hordozása közepette óriásokká - vagy
ha úgy tetszik: drámai típusokká - tudta
növeszteni. Victor és Walter Franz sorsa senkit
nem borzongat meg a tragédia fenséges, fagyos
és forró leheletével, és nem azért, mert itt a
múltat nem idézik fel flashbackek, mint az

Ügynökben, csak jelen időben elbeszélik- az

Oidipusz sem alkalmaz flashbacktechnikát.
Nem, a hiba a szóban forgó múlt hordozóiban
van, akiknek balsorsa legföljebb pech -
megengedem: hosszúra nyújtott, valószínűleg
életfogytiglani pech - marad, a mű pedig, a
maga zsánerképszerűségében epika - novella,
legföljebb kisregény - után ki-ált, ahol
részletfinomságai sokkal inkább kibon-
takozhatnának és érvényesülhetnének.

És ebben a feltételezett epikai műben teljes

balzaci pompájában tündökölhetne fel Solomon
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alakja, kitüntetett epizódfiguraként. Az Alku fura
paradoxona, hogy igazából mégis ezért a katali-
zátor funkciójú epizódfiguráért érdemes meg-
nézni, és nem a sótlan Franz fiúkért vagy
egyikük még sótlanabb hitveséért. (Miller amúgy
is meg-érdemelné, hogy drámaíróként a
feministák feketelistára tegyék.) A két fiú
múltjáról és jelenéről számos részletet
megtudunk, Solomonéról jó-formán semmi t -
mégis ő az egyetlen, akinek dimenziója van.
Konkrét - és szűkös - drámabeli funkcióján túl
őbelé Miller életet lopott, s így ráruházhatta az
élet örök folytonosságának, napi konfliktusokon
túli, öntörvényű, kifürkészhetetlen, mégis
megnyugtató lényegének képviseletét. Úgy is
lehet mondani: a drámailag funkciótlan Solomon
a drámaíró Miller utolsó jelentékeny alkotása.
Az, hogy egy jelentéktelen színműbe csöppent,
nem annyira Solomon, mint inkább Miller
balszerencséje. (Az előbbié csak annyiban,
hogy egymaga mégsem tudván felröptetni a
drámát, azzal együtt süllyed a pokol tornácára.)

Solomon... Az ő alakítójának méltatásával
kezdi minden Alku-kritikus, mint ahogy a hajdani
vígszínházi bemutatót is az első magyar Solo-
mon, Básti Lajos vitte széles, daliás vállán. Honi
viszonyaink közepette kevés színész éli meg
munkára fogható állapotban a solomoni (vigyá-
zat, szójáték) kort (noha a szerep eljátszásához
korántsem szükséges a naturális nyolcvankilenc
esztendő). A kevesek egyike, Szabó Sándor ki-
dőlt a próbák során. A rendező, Ruszt József
nem törte más megoldáson a fejét: beugrott So-
lomonnak a kamasz ötvenhét évével ő maga.

Milyen színész Ruszt József, akit magam még
soha nem láttam játszani (még előjátszani is rit-
kán)? Nos, nem mondható, hogy jó, közepes
vagy rossz. Ruszt József mindenekelőtt nem-szí-
nész - és éppoly mindenekelőtt Ruszt József.
Egyetlen percre sem volt az az érzésem, hogy
Gregory Solomont (ő egyébként s-sel mondja, a
többiek sz-szel) látom a színpadon. Mindvégig
Rusztot láttam, aki mindent, az égvilágon min-
dent (jó rendezőként az írónál is többet) tud
Solomonról, és ezt meg is mutatja, bölcsen,
humorral, emberséggel, lenyűgöző
gyengédséggel és intelligenciával - de nem
játssza el, divatos szóval nem vetíti ki: részben
megmutatja, részben éli. Ruszt Józsefet láttam,
a rendezőt és az embert. Akinek pályáját éppúgy
ketté- (mit ketté? legalább tízszer ketté-) törték
rossz köz- és magánéleti csillagállások, mint
Gellért Endrétől - vagy akár Hevesi Sándortól --
kezdve jó néhány más jelentős magyar
rendezőét - a kevés ilyen közül sokét,
fájdalmasan sokét, és ki tudja, mit felelne a
capitoliumi jós azoknak, akik még azt hiszik,
március idusán délben nyugszik le a nap. Ruszt
belemutatja a múlttalan Solomonba ezt a
tengernyi szenvedést, hányódást, fel-felszikrázó
reményt és törvényszerű csalódást is, és a
meg-mutatás itt, Rusztba átcsapva, brechtiből

már líraivá válik; és mire az előadásnak vége, és
Ruszt, mindent tudó csendes kis mosollyal, ott ül
egymagában a fotelben, térdén a múlt foszlá-
nyait jelképező estélyi ruhával, már azt is tudjuk,
hogy Rusztot, a művészt s még inkább az embert
nem sikerült megtörni. Átvészelte hősi álmainak,
derékbatört nagy kalandjainak elsiratását, átvé-
szelt botrányt, betegséget. Kis távolságot tart tő-
lünk, de szeret bennünket. És még van - még
mindig van - adnivalója.

Ehhez képest jóformán mellékes hogy Nem-
csák Károly - akinek igéretesen indult pályája
valahol, valamiért megrekedt - feszengőn szür-
ke, időnként modoros Victor, Egri Márta pedig
még inkább kioldja Esther amúgy is fakó
figurájából a színeket; bár az azért csöppet sem
mellékes, hogy a bonvivánkülsejével oly
hősiesen megharcolt Rátóti Zoltán (Walter)
ismét bebizonyítja, micsoda jelentékeny,
gondolkodó, karakteres karakterszínésszé
érett. Nem fogom elfe-

lejteni azt a pillanatot, amikor mondókájába be-
lekezdve, egyszer csak megakad a szeme
öccsének az asztalon heverő rendőrsapkáján,
s minden dolgáról, a félbehagyott mondatról is
megfeledkezve, megigézetten nézi; a rossz lel-
kiismeretű sikerember egész drámája exponáló-
dik ebben a pillantásban. Rátóti színpadi jelenlé-
tének olyan súlya van, hogy most már megbo-
csáthat magárnak, amiért olyan jóképű. Azt hi-
szem, kimondható: ebben az előadásban ő
nyújtja a színészetet.

A főszereplő, Ruszt József azonban valami
mást nyújt, s ezúttal ez a színészetnél is több.
Egy közepes Miller-dráma apropóján vele volt
találkozásom az Asbóth utcában - és azt hi-
szem, ebben meg is alkudhatom Arthur Millerrel.
Nem kötöttem rossz üzletet.

Arthur Miller: Alku (Budapesti Kamaraszínház Shure

Stúdiója)

Fordította: Vajda Miklós. Rendezés-látvány: Ruszt Jó-

zsef.

Szereplők: Ruszt József, Nemcsák Károly, Egri Márta,

Rátóti Zoltán.

Solomon: Ruszt József
(Koncz Zsuzsa felvételei)


