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anuár 31-én A kékszakállú herceg várá-
nak premierjét hirdette a londoni Time
Out, másnap pedig az Elefántcsordát mu-
tatta be az exeteri Northcott Theatre. Ha
ez - mármint Balázs Béla, illetve Határ
Győző, egyáltalán magyar szerző írásának

szín-padra áll ítása- mindennapos dolog lenne
Angliában, akkor az eredmény minőségétől
függően eldönthetnénk, érdemes-e az adott
eset a figyelmünkre vagy sem. Ám e két,
egymástól függet-len premier olyan ritka madár,
a véletleneknek olyan végzetszerű egybeesése,
mint mondjuk, egy meteor becsapódása vagy a
napfogyatkozás, amelyekre akkor is oda kell
figyelnünk, ha ehhez valamivel nagyobb
távolságot kell meg-tennünk, mint amikor
elbaktatunk a körútra vagy a Nagymező utcába.

Figyeltünk, figyeltem hát nagyon, ki tudja, mi-
kor lesz hasonló alkalom. Azt előre tudhattam,
tudtam is, hogy Exeter azért nem London, és a
londoni Fringe vagy a West End sem feltétlenül
Budapest vagy Szentpétervár, szóval nem Kö-
zép-, illetve Kelet-Európa. (Magamat is
meglepve ezen utóbbi helyszíneket most
korántsem negatív példaként említettem, sőt.)
Egyelőre egyébként még nem az elkészült
előadások mi-

nőségéről, hanem születésük körülményeiről és
a fogadtatásukról beszélek. Illetve A kékszakál-
lúval próbálkozó Soho Group esetében teljes a
nap-, az értékfogyatkozás, tehát az elkészült
show-ról - ott szeretik így nevezni a színházi
produkciót, legyen az akár Shakespeare, akár
Neil Simon - nincs mit szólni. Öt(?!) nem különö-
sebben gusztusos, táncolni nem tudó nő moz-
gáskultúráját elemezni vétek lenne, a „koncepci-
ót" pedig, mely szerint tehát öt nő jeleníti meg a
herceg és Judit történetét, amelyben négyen fel-
váltva képviselik a gonosz és vérszomjas
Drakula-Kékszakállút (végül is mindkettő
legendája valahonnan Kelet-Európából
érkezett), szóval e koncepciót nem hitelesítik a
suta megoldások: a nejlonba csomagolt
szereplők nejlon-esernyőkkel fel s alá járkálnak,
miközben szép, újromantikus minimálzene szól,
a fehér falak egyikére adott pillanatban egy
Londonban élő fiatal magyar festőnő képeit
vetítik... Már csak azért is felesleges részletezni
mindezt, mert ha a létrehozók nemes terve
számomra nehezen el-fogadható módon
megvalósulna, azaz elhoz-

A kékszakállú herceg vára - nőkkel

nák a show-t Magyarországra, akkor mások is
megismerkedhetnek a beszámolómból hiányzó
részletekkel.

Színházak, társulatok születése-megszűnése
idején, struktúravitáink közepette sokkalta iz-
galmasabbak számunkra a körülmények. Ké-
nyelmes általánosítások helyett persze csak né-
hány benyomás rögzítésére vállalkozhatom.
Annyi bizonyosnak látszott, és egy ideje
Londonban élő barátaim meg is erősítették ezt,
hogy Angliában a színház általában nem ügy. E
ténynek pozitív vetülete is van: a színjáték nem
kevesek kiváltsága, nem a köznép számára
megközelíthetetlen, misztikus, csupa nagybetűvel
írt MŰVÉSZET, hanem például az iskolai oktatás
része-ként, beépül a mindennapokba. Az
iskolákban az ilyetén munkálkodás tehát
elsősorban pedagógiai, nem pedig esztétikai
okokkal igazolja önma-gát. (Erről a nemrég
Cardiffban vendégszerepelt Merlin-stúdiósok
tudnának mesélni, akik Bocs, nem figyeltem
című show-jukkal szintén bekerültek e művészeti
szempontból parttalanul toleráns hálózatba.) De
a színház úgy sem ügy, hogy várjuk, készülünk
rá, s ideiglenes megváltódásunkat véljük
megvalósulni általa. Nem, az egész néha nem
több, mint alkalmi aktivitás, egy sorban a
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jogginggel, a teatime-mal vagy a fűnyírással.
Nem adok hozzá sokat, de nem is várok el tőle
többet. Ezt tapasztaltam előző este az egy pub
emeletén eljátszott Fringe-Vízkeresztben, ezt a
Soho Groupnál, ezt Exeterben, sőt a West Endre
beengedett Théâtre de Complicité esetében is -
noha az utóbbi éppen ezzel szemben csak azért
is fantasztikus előadást hozott létre.

A pubszínház pici terébe egy-egy pint Guin-
nesszel vagy Lagerrel illett felmenni, a mintegy
negyven néző ezt is tette, tehát kortyolgatott és
derűsen nézte, hogy a maradék egy-két négy-
zetméterre belép egy-egy szereplő, s mulatsá-
gosnak szánt képet vágva felmondja egy - a né-
zők arcát nézve legalábbis olybá tűnt - viszony-
lag ismeretlen szerző (William Shakespeare)
nem túl ismert darabjának ( Vízkereszt...) vicces
szövegét. A már említett Balázs Béla neve sem
mondhat sokat az angol közönségnek, de a cso-
port bemutatóját „megsegítette" a másik
program-újság, a What's On elírása: A
kékszakállút tudni-illik Balzac darabjaként
hirdette. Meglehet, mindegy, hiszen Tim Carrol
angol rendező arról számol be a márciusi
Kortársban (Carrol novemberben két hetet töltött
Magyarországon), milyen nehézségeket okoz
például a brit szigeteken a köztudatba be nem
épült német szerző, Friedrich Schiller művének
színpadra állítása.

Tim Carrol nevének említésével elérkeztem
az exeteri bemutatóhoz. Ő a rendezője ugyanis
Határ Győző Elefántcsorda című egyfelvonáso-
sának. A bemutató a jeles bölcselő-író angliai
bemutatkozása is egyben - mármint drámaíró-
ként. Az előadás ismertetését most is az úgyne-
vezett körülmények említésével kell kezdeni,
ugyanis az exeteri Northcott Theatre Studio szá-
mos értéket megcsillantó előadásában az ere-
dendően tiszta és pontos rendezői szándékokat,
ígéretes ötleteket és a hiteles színházi pillanatok
kifutásait rövidre zárják, az előadás egészét pe-
dig súlyos kompromisszumok kalodájába sűrítik
ama bizonyos körülmények. Olyan súlyos komp-
romisszumokról van szó, amelyek láttán az em-
ber halkan még azt is megkérdezi, érdemes-e
ilyen áron... Pedig közben igazán joggal
sóhajthatunk fel, „végre!", hiszen Határ Győző-
nek réges-rég kijárt volna az angliai bemutató, és
az is a mostani premier mellett szól, hogy egy
fiatal, ambiciózus, tehetséges rendező vitte
színre a darabot, amely megítélésem szerint,
ebben az előadásban, annak minden hibája
ellenére érvényesebben szólal meg, mint az
1993-as magyar-országi ősbemutatón, a
Várszínházban.

Sorjázzuk hát az említett kaloda szorító ténye-
it, amelyek elsősorban a darab-, illetve színész-
választás körülményeiben ragadhatók meg. Ha-
tár Győző maga is arra vár, hogy valamelyik na-
gyobb lélegzetű, gazdagabb drámája kerüljön
végre színpadra, például a Gorgilianus, de hát
ezek többsége csak magyarul olvasható (az Ele-

fántcsordát egyébként Határné Prágai Piroska
fordította le angolra), másrészt ezek a drámák
nem háromszereplősek. Magyarul: az exeteri
színháznak nincs (annak sincs) sok pénze, ke-
rülnie kell tehát a több helyszínen játszódó, sok-
szereplős előadásokat. Mindettől függetlenül az
Elefántcsorda kiválasztása korántsem hiba, hi-
szen e tökéletes szerkezetű darab egyetlen óra
alatt létünk alapkérdéseivel - halál, szerelem,
megismerés, kapcsolatteremtés - szembesít-

heti a nézőt és a színészt, miközben utóbbinak
feltételül szabja, ám lehetőségként kínálja is az
intenzív jelenlét megteremtését.

A Northcott Theatre-ben, ahogyan az angol
színházak nagy részében, nincs állandó társulat,
a színészek meghallgatás után szerepre szer-
ződnek. Az ottani színházi struktúrából követke-
ző módszer előnyeiről, illetve hátrányairól itt
most nincs értelme elmélkedni, de abban biztos
vagyok, hogy ez a kérdés összefügg azzal,
ügy-e a színház vagy sem. Mindenesetre a mun-
kanélküli avagy szabadfoglalkozású színészek
száma ott sem kicsi, válogatni tehát lehet

Martin Turner az Elefántcsordában



SUMMARY

(az exeteri színház felhívására például mintegy
háromszázan jelentkeztek). Csakhogy - lehet
szomorkodni vagy háborogni, de a tények attól
nem változnak meg -: Határ Győzőt Délnyugat-
Angliában nem könnyű „eladni", a rendező tehát
Csehovot hívta segítségül: a show második fe-
lében ugyanaz a három színész ugyanabban a
térben Csehov rövid és mulatságos jeleneteivel
próbálja a szórakoztatás felé kormányozni az es-
tét. Ám ha a színházi estét egyetlen egységként
kezeljük, akkor csak nem csekély erőszak árán
lehet az Elefántcsorda és, mondjuk, A csinovnyik
halála között kapcsolatot találni - illetve lehet
ugyan, de nem érdemes. A valódi kapcsolatot ki-
zárólag a közös tér és a közös szereplők jelentik.
Vagyis hiába volt nagy a választék, az egyetlen
színésznőnek alkalmasnak kellett lennie mind a
csinovnyik feleségének, mind az Elefántcsorda
rab főhősének vízióiban megjelenő végzetes-
gyönyörű asszonynak a szerepére. Három szí-
nész - háromféle esély. Lehet szerencsés egy-
beesés: Martin Turner például kiválóan abszol-
válta a megalázott vesztest, a halál küszöbén is
méltóságát-szeretetét megőrző rabot és a ne-
vetséges, kisszerű senkit, aki a dohányzás ártal-
mairól szóló tudományos előadás apropóján sa-
ját szerencsétlenségét pakolja folyton elénk. Le-
het valaki egyik szerepre alkalmas, a másikra
nem: ilyen Pooky Quesnel, aki kiváló Csehov-
karakter, de nem alkalmas a Határ-darab Lolájá-
nak szerepére; és lehet jellegtelen, színtelen-
szagtalan, mindenre, de inkább semmire sem al-
kalmas színész: Jon Croft.

E szigorú szavakat a jogos várakozást
kielégítetlenül hagyó felemás végeredmény
magyarázza. Jogos volta várakozásom, hiszen:
Határ drámája úgy igényel pontos, aprólékos
mestermunkát, hogy közben meglendíti-
megsegíti és szabadjára engedi alkotók és
nézők fantáziáját; az előadás számos kiváló
megoldása, és a hibák

mögül is átsugárzó rendezői szándék minden-
képpen jó előadást ígér; továbbá a foglyot alakító
Martin Turner olyan alkotói állapotot tud tartani
és fokozni, amely mozdulatait, hallgatásait,
megszólalásait egyaránt hitelesíti. Nem külön-
böző megnyilvánulási formákat keres, amelyek
jelezni képesek egy állapotot, hanem a próbák
során rátalált arra a belső állapotra, amelyből fel
tudja építeni a szerepet. Itt utalni kell rendező és
színész nyilvánvalóan termékeny munkakap-
csolatára, melynek eredményeként a szerep
meghatározójává a szeretet és a szeretett lény
elvesztése fölött érzett elviselhetetlen fájdalom
válik, és ennek az érzésnek rendelődik alá a fo-
golylét tudata, illetve az elkövetett „bűn" - hal-
dokló szerelmesével való szeretkezés - filozó-
fiai és jogi vonzata. Ezt erősíti az a rendezői ötlet
is, amely a fogoly lelki szemei előtt megjelenő,
halálból visszahívott Nőt, Lolát aktivitásra ösz-
tönzi. Lola kilép a függönyökkel keretezett, fiktív
színházi térből, „belegyalogol" a valóságba,
megáll a kihallgató tiszt mellett, sőt leül szerelme
mellé. Kettejük fizikai találkozása - melyet a tiszt
természetesen nem érzékei - csak aláhúzza a
tényt: itt többek között, de talán mindenekelőtt
szerelmi történetet látunk. Sajnos a tisztet alakító
Jon Croft nem igazán érti, mi a feladata, ezért
százéves klisékből összerak egy unalmas sab-
lont, a Lolát alakító színésznő pedig fegyelme-
zetten végrehajt egy feladatot, de hát ez kevés
ahhoz, hogy elhitesse: ennek a nőnek Titka
van.

Így hát felemás eredmény született az exeteri
Northcott Studióban. Kérdés, elég-e ez ahhoz,
hogy a Határ Győzőnek nevezett ritka és értékes
madár mihamarább újra a szigetország valame-
lyik színháza fölé repülhessen. Kérdezem ezt ak-
kor, amikor valójában úgy képzelem, ott - és bi-
zony, itt, itthon is - színházi fészekrakás járna
neki. Kompromisszumok nélkül.

In this month's lead vice-editor István Nánay sets
forth his views on the urgent need for reforming
Hungary's still largely unchanged theatrical net-
work. The article was partly inspired by the re-
sults of a recent competition for managerial
posts, as decided by the Ministry of Culture and
the Budapest city administration. That's why we
publish also four of the applications. Miklós
Szűcs's and János Csányi's for the managerial
post of the Budapest Chamber Theatre as weIl as
Imre Csiszár's and Péter Horgas' for the leader-
ship of the capital's Arts Theatre. This section
closes with a polemic article by actor-director-
manager István Verebes on cirtics' prejudices
and some innate deficiencies of the competition
system.

Our column of reviews opens with István L.
Sándor's essay analyzing and comparing three
performances of Shakespaere's Hamlet, at, re-
spectively, Győr and Veszprém and by the com-
pany Arvisura in Budapest. Other critics of the
month are László B. Bóka, Judit Csáki, Enikő
Tegyi, Dezső Kovács, Katalin Szűcs, Tamás
Márok, Adrienne Dömötör, Tamás Tarján and
István Tasnádi. Plays reviewed are Mephísto,
adapted by Ariane Mnouchkine, István Szabó
and Fruzsina Magyar írom a novel by Klaus
Mann (József Attila Theatre), Moliére's The Mi-
ser (Katona József Theatre), Bertolt Brecht's
Baal (Comedy Theatre), Péter Kárpáti's The Orb
(Pest Theatre), Jean Anouilh's Becket(Madách
Theatre), several operatic productions
throughout the country, Harold Pinter's The
Caretaker (Kaposvár), Géza Bereményi's The
Dogs (Eger) and two plays by Áron Tamási:
Sparkling Jerome (Castle Theatre) and Decep-
tíve Rainbow (Debrecen). The latter, directed by
Miklós Parászka from Szatmárnémeti/Satu
Mare, Rumania is also the basis tor Adrienne
Darvay Nagy's essay drawing a comparison be-
tween author Áron Tamási and ltaly's Luigi
Pirandello.

Anna Földes releases her interview with Esz-
ter Csákányi, one-time leading actress of Ka-
posvár, now star again with the Katona József
company, Budapest, while Zoltán Iszlai evokes
life and theatre in the Stalinist fifties, in the con-
text of György G. Kardos's highly successful
novel Benefit Performance.

Finally László Bérczes informs the reader about
the first performance of Elephant Herdat the North-
cott Theatre of Exeter, England; the play's author,
Hungarian poet, writer and critic Győző Határ sett-
led in England a long time ago.

This month's playtext, Eye-wash for Hunga-
rians is by András Nyerges.

Angyalok Amerikában
A Vígszínház 1993-ban mutatta be Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámáját. A Sátor-
színházban színre került előadás monumentális díszletét Horgas Péter tervezte.


