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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)
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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-
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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:


