
ARTHUR MILLER-DAVID THACKER

KÖZÖS LÁTOMÁSOK
rthur Miller Amerika legnagyobb élő drá-
maírója. Több mint félszáz év óta tárja fel
az amerikai élet visszásságait olyan szé-
les skálán, amely A salemi boszorkányok
nagyívű, epikus lendületétől Az ügynök
halálának egyetlen családra szűkített,

feszes drámaiságáig terjed.
Miller most mintha ifjabb, ugyancsak alkotói

erővel megáldott rokonára lelt volna egy kis dél-
londoni színház, a Young Vic művészeti
vezetőjének személyében. Kettejük alkotói
kapcsolatát működésben is láthatjuk a Nemzeti
Színház Lyttelton-termében, Miller legújabb
drámájának, az Üvegcserepeknek (Broken
Glass) angliai be-mutatóján. A drámát a
Kristályéjszaka ihlette - az az iszonyatos
támadás, amelyet a háború előtti
Németországban a zsidók ellen intéztek. Az
egyik próbaszünetben Miller reményeiről és
aggályairól ad számot, és elmondja, miféle mun-

Margot Leicester az Üvegcserepek londoni
előadásában

kakapcsolat fűzi David Thackerhez, aki minden
más rendezőnél többet tett azért, hogy drámái az
angol nyelvű színjátszás előterében maradja-
nak.

Thacker: Én úgy érzem, mintha Arthur Miller-
rel először a yorki Theatre Royalban találkoztam
volna, ahol ő maga ugyan soha nem járt, én vi-
szont ott láttam életem első Miller-darabját, a Pil-
lantás a hídrólt. Fantasztikus élmény volt, rész-
ben, mert még soha nem láttam hasonló típusú
színművet ilyen jellegű színházi térben. Elsősor-
ban az hatott rám, ahogy egy, a szövegre
alapozott alkotás egyszerre tudja ötvözni a
lélektant, a filozófiát, az érzelmi töltést, a
politikumot és a mese sodró erejét; azt hiszem,
ez a kombináció fölöttébb ritkán valósul meg.
Aztán, amikor a Young Vichez kerültem, már az
első évadban megcsináltuk a Pillantást, és a
rendező meg én félórára meglátogattuk Arthurt a
szálloda halljában.

Miller: Ez komoly?
Thacker: Úgy bizony. Te még meg is kérdez-

ted: „Tulajdonképpen milyen öregek ezek az ifjú
Vicesek?" Aztán a harmadik darab, amit előad

tunk tőle, A nép ellensége volt, ahol egy gyakor-
lati problémába ütköztünk: Arthur az lbsen-drá-
mát dolgozta fel a maga módján, de nem angol,
hanem amerikai nyelven. A műről folytatott első
beszélgetésünk során én mindenekelőtt elma-
gyaráztam: képtelenség lenne megkísérelni,
hogy a darabot amerikai akcentussal adjuk elő.
Te meg azt mondtad erre: „Nem is tudtam, hogy
ennyire amerikai volna."

Miller: Aha. Én tudniillik azt hittem, norvég.
Thacker: A Young Vic szegény színház volt,

és mindez még a fax előtti korszakban történt, így
aztán sorozatban érték egymást a telefonbe-
szélgetések az általunk tervbe vett változtatá-
sokról. Az előadásnak nagy sikere lett, és átke-
rült a West Endre, így hát tervezni kezdtük a Ket-
tős tükör bemutatását. Ekképp lehetővé vált,
hogy Arthur átjöjjön, megnézze egyik darabját a
West Enden, s közben egy héten át velünk dol-
gozzon a Kettős tükrön.

Ekkor aztán kiderült: ez korántsem az eszmé-
nyi módja, hogy Arthurnak hasznát vehessük,
mert amíg a színészek nem igazán urai a gondo-
latoknak, addig nem lehet az egésszel zöld ágra
vergődni. Sokkal hasznosabb, ha telefonbeszél-
getések révén felvisszük az előadást egy bizo-
nyos szintre, s onnantól már van értelme, hogy
Arthur átjöjjön, és elmondja a véleményét, mert
ezen a ponton a megjegyzéseit már gyorsan és
hatékonyan be tudjuk dolgozni a kompozícióba.

Miller: Az angol színészeknek van egy hatal-
mas előnyük. Míg amerikai kollégáik munka
szempontjából ki vannak éheztetve, ők már
annyiféle darabon dolgoztak, hogy szélsebesen
tudnak irányt váltani, anélkül, hogy az addig fel-
épített munka szétesnék. Amellett sokkal inkább
megszokták, hogy szövegekkel dolgozzanak,
sokkal járatosabbak a nyelvben. Azén tanácsom
általában úgy hangzik: bízzanak a szövegben,
hagyják, hogy megtegye, amire képes.

Thacker: A minap azt mondta a színészek-
nek: „Ne gondolkozzanak mélyebben, mint a
szöveg." Arthur a próbamunka során úgy mű-
ködik, mint egyfajta hazugságdetektor; testes-
től-lelkestől az igazságra van ráhangolva. Az
Üvegcserepeken végzett közös munkánk a
legalaposabb eddigi együttműködésünk
történeté-ben.

Miller: New Yorkban már színre vittem ezt a
darabot; ám az itteni előadáshoz beleírtam egy
új jelenetet, amely az ottani változatból hiány-
zott. David addig gyötört érte, míg végre megír-
tam, csak hogy betömjem a száját. Én tudniillik
megbízom Davidban: hiszem, hogy megérti,
amit írtam, követi a témát, és nem kér olyasmit,
ami ne volna szükséges.

Adott esetben történetesen az utolsó előtti je-
lenetről volt szó, amelynek megírása igazi örö-
met szerzett, csendes, mulatságos, retrospektív
szakasz volt, és én az élet olyan szaka-



s
l
k
i

Y
H
l

e
k

ü
s
t
f
s
b
l
s
l
e
a
m

é
a
a
a
e
m
s
h
é
l
z
b

m
i
k
v
k
p
s
c
m
k
m
z

o
a
c

s
b
a
n

 INTERJÚ 

zába jutottam, amikor az ember szeret ilyen stí-
usban dolgozni. Mindösszesen másfél órámba
erült a megírása, ami arra vall, hogy a szándék
s, az eredmény is életképes.

Thacker: Hiába adták már a darabot New
orkban - szerintem csak most vált teljessé.
osszú fejlődési folyamaton ment át, de ez álta-

ában sem ritkaság Arthur pályáján.
Miller: Ez így van. A Pillantása hídról

redetileg egyfelvonásos volt; később bővítettem
i két-részessé.

Thacker: Nem akarom felfújni ezt az átírási
gyet, mert amikor a darab a levélrésen át az elő-
zobaszőnyegemre hullott, rögtön megkérdez-
em: mennyi időbe telt a megírása, te pedig azt
elelted: „Körülbelül negyven évbe". Manapság
okszor emlegetik, hogy Arthur újabb munkáinak
eszűkült a skálájuk - hiányzik belőlük az a szé-

es érdeklődési kör, amely például A salemi bo-
zorkányokat jellemezte. De ami ezt a darabot il-
eti, egyenesen belecsöppenünk a nagy hord-
rejű eszmék kellős közepébe. Ha egy színdarab
Kristályéjszakáról szól, jóllehet közvetett for-
ában, ahhoz senki sem nyúlhat könnyű kézzel.

Miller: Azt hiszem, most olyan időszakot
lünk, amikor ismét feltámad bennünk a vágy az
risztotelészi érzelmek után. Az úgynevezett
bsztrakt színház csak annyiban absztrakt, hogy
metaforát játsszák el benne. Én nem követem

zt a módszert. Ha élek is a metaforával, azt a
agatartásokból, az események összefüggé-

eiből származtatom. Az egészben az a különös,
ogy a dramatikus művészetek legelterjedtebb
s talán legéleterősebb válfaja, a film, amely a

egnagyobb témákhoz nyúl és a legnagyobb kö-
önségtábort vonzza, többnyire mindig az em-
eri magatartásokkal foglalkozik.

Az Üvegcserepeknek erős meséje van, de
ost már úgy látom, nem „sült át" teljesen. Az

gazán jó előadás mindig az, amely mintegy re-
apitulálja a drámaíró alkotási folyamatát, újra
égigmegy rajta; a drámaíró ugyanis általában
idolgoz valamilyen képet, amelynek teljes és
ontos jelentésével maga sincs tisztában. A vég-
ő tisztázás a rendezőre és a színészekre vár;
sak éppen megvan azaz előnyük, hogy az épít-
ény vázlata a rendelkezésükre áll. A rendezők-

el ott kezdődik a baj, hogy ők viszont ellenépít-
ényt próbálnak emelni, valami hasonló szerke-

etet, amely a darabról eszükbe jut.
David alkatában az irodalmi fogékonyság

lyanfajta fanatikus tökélykultusszal egyesül,
mely egyszerre kelt bennem kétségbeesést és
sodálatot.

Thacker: Lappang egyfajta mítosz, amely
zerint Arthur munkássága népszerűbb Angliá-
an, mint az Egyesült Államokban. Szerintem
zonban a lényeg egyszerűen abban rejlik, hogy
álunk létezik szubvencionált színház.

Miller: Az Egyesült Államokban O'Neillt sem

játsszák. Fogalmazzunk így: manapság senki
sem írhatná meg A salemi boszorkányokat ab-
ban a reményben, hogy az a kommerciális szín-
házban színre kerülhet. Angliában viszont ez
lehetséges, mert itt több a színház. Képzeljék
csak el, mi lenne, ha Angliában nem volnának
színházak a West Enden kívül. Márpedig nekünk
Amerikában csak ilyen színházunk van. Az
Üvegcserepek bemutatója idején ez volt az
egyetlen darab a Broadwayn, amely ott is
született. Számos ok következményeképpen
elvesztettünk egy bizonyos közönséget.
Gyanúm szerint főleg azért, mert a jegyárak
ötventől száz dollárig terjed-nek.

Thacker: Az az igazság, hogy szimpla piaci
alapon nagyon kevés színházi munka lehetne
életképes.

Miller: Bizony, ilyen egyszerű ez. A város szí-
vében nagyon magasak a telekárak, és az ingat-
lantulajdonosok a lehető legmagasabb bevétel-
re törekednek, hogy a befektetésük megtérüljön.
Ebből a szempontból semmilyen prózai dráma
nem versenyképes egy musicallel. Az ered-
mény: a Broadwayről kivesztek a színdarabok,

pró japán férfi térdel a terem közepén. Fel-
tesz egy maszkot, és dobok, sípok kopár,
ütemes zenéjére táncba kezd. Lassan fel-
néz, feláll, majd köröket, átlókat róva vé-
gigtipeg a padlón. Legyezővel jeleket ír a

levegőbe, majd mintha megdermedne egy moz-
dulat végén, megáll, aztán felénk fordul. Ahogy
egyre közelebb jön, érzem, engem néz a maszk-
arc. Időtlen mosolyú nő.

A maszk Akira Matsui nó-mestert rejti, aki a
Szkéné Színházban egyhetes tréninget tartott
nó-színészetből.

A nó, ez a bonyolult jelzésrendszer, amelyben
nemcsak egy szónak, hanem egy ruhaujjnak,
egy-egy kézmozdulatnak, egy cseresznyefaág-
nak is jelentése van, maga a titok. Rejtelmes egy
japán számára is, hiszen a látható világon túli,
időtlen szellemi világ lakóival, démonokkal, ha-
lottak, állatok, növények szellemeivel szembe-
sül. Az európai néző számára mindez megma-
radhat érdekes, ám érthetetlen egzotikumnak,
amelynek lényege rejtve marad a vallás, a ha-
gyomány, a szimbólumok áthatolhatatlan réte

holott New Yorkban és közvetlen környékén ti-
zenkétmillió ember él.

Thacker: Amit mondasz, csüggedten hang-
zik, holott szerintem a csüggedés idegen tőled.

Miller: Nem is vagyok csüggedt, inkább felhá-
borodott, és a színházból tökéletesen kiábrán-
dultam. Azért írok, mert imádok írni. Az amerikai
színházban nézetem szerint senki sem nézhet
igazi karrier elé, de nekem akkor is ez a szak-
mám. A dráma szerintem a legnagyobb, a végső
kihívás a művész számára; nincs ennél nehe-
zebb irodalmi műfaj. Én ebben a tudatban indul-
tam meg a pályámon, s kidolgoztam egy techni-
kát meg egy gondolkodásmódot, amely éppen a
drámaírás formátumába illeszkedik.

És most itt vagyunk megint egy színházban,
amely nincs mindenestől kiszolgáltatva a
kasszának. A Nemzeti Színház - igen, ez az,
ami izgat engem. Az a fajta méltóság, az a fajta
közösségi szellem, ami itt körülvesz, New
Yorkban egyszerűen ismeretlen.
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Fordította: Szántó Judit

gei mögött. Mégis: aki először látja, annak is tar-
togat a nó borzongató, megvilágosító pillanato-
kat. Mint akkor a próbateremben, amikor a
maszk mintha elmosolyodott volna...

Akira Matsui, mint minden nó-színész, hat-
éves korától tanulja ezt a hatszáz év óta kötött
formákba zárt művészetet. Életvitele, gondolko-
dásmódja azonban egyáltalán nem tükröz ar-
chaikus világnézetet, ahogyan talán elvárnánk
tőle. Igaz, ő azon kevesek egyike, akik kurzuso-
kat, nó-előadásokat tartanak külföldön, hogy a
nó sokáig titkosan kezelt tanait Nyugaton is meg-
ismerjék.
 Hogyan, miértkezdettel nó-szinészetet

tanulni?
 Nagyon beteges, vézna kisfiú voltam. Mi-

kor apám elvitt az orvoshoz, az azt tanácsolta,
adjanak nó-színésznek, ott majd megerősödöm
testileg és lelkileg is. Így kezdődött. Most, több
mint ötvenévesen, még mindig úgy érzem, van
mit tanulnom. Egykori mesteremet, aki ma
nyolc-van körül jár, még mindig csodálattal
nézem, az ő művészete már igazán érett,
kifinomult.

BARNA GYÖRGYI

IDŐTLEN MOSOLYÚ MASZK
BESZÉLGETÉS EGY NÓ-SZÍNÉSSZEL


