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add gratuláljak önnek nyolcvanadik szü-
letésnapján a magyar színházi és irodalmi
közönség nevében is. Ön talán nem tudja,

milyen népszerű Magyarországon. Darabjai
állandóan föltűnnek a színházak
műsorán. Nagyszerű dolog, hogy e szörnyű szá-
zad vége felé is vannak közöttünk olyan embe-
rek, mint ön, aki a színházat eleven hatóerővé, a
társadalom egyik funkciójává tudta tenni, azzá
tehát, aminek lennie kell. Különös, hogy ez a be-
szélgetés éppen Oxfordban zajlik, nem pedig
Amerikában. Amerika, az amerikai színházi
szakma talán nem készül önnek gratulálni, nem
fogja ünnepelni önt?
 De igen. Csak azért vagyok most Oxford-

ban, mert két évvel ezelőtt vállaltam, hogy tartok
itt két előadást. De harmincadikán a New York-i
Town Hallban - ez egy kisebb előadóterem - az
Amerikai PEN valami nagyszabású megem-
lékezésre készül, ahol több író is beszélni akar,
és gondolom, majd nekem is beszélnem kell.
Vagyis azért tudják, hogy még vagyok.
 Úgy tudom, film készül A salemi

boszorkányokból. Mondana erről valamit?
 A filmet Nicholas Hytner, a III. György

meg-őrülése kiváló fiatal rendezője rendezi, a
forgató-könyvet pedig én magam írtam. Remek
a szereposztás; Winona Ryder, Daniel Day
Lewis, Paul Scofield és más nagyszerű
színészek játszanak a filmben, és
Massachussettsben forgatják, ott, ahol 1692-ben
az eredeti szörnyűség történt. Rendkívül érdekes
a helyszín: egy sziget az óceánban, Bostontól
északra. Ez a sziget teljesen lakatlan. Nem
hittem volna, hogy ilyen még létezhet. Kiderült,
hogy madárrezervátum volt, azért nem épült
rajta semmi. Egyetlen ház áll rajta, de az még
ezerhétszáz körül épült. Ezen a szigeten
építették föl Salemet, úgy, ahogy 1692-ben
kinézett. Az épületek persze mind vadonatújak,
de nagyon alapos kutatások alapján készültek,
és éppen olyanok, mint akkor voltak. Legtöbbje
persze csak üres váz, de három vagy négy
nemcsak kívül, hanem belül is valóságos. A
környező táj pedig egyszerűen csodálatos; va-
gyis ez igazi paradicsom, és meg fogjuk látni, mi
történik a paradicsommal, ha beleszabadul egy
lényegénél fogva emberellenes ideológia, szó-
val nagyon izgalmas a dolog. A film pedig remek
- legalábbis ami eddig elkészült belőle.
 Jó tudni, hogy ön írta a forgatókönyvet,

és hogy döntő szava van a megvalósításban.
Nem holmi újabb megalátványosság,
disneyfikált történelmi tabló készül tehát...
 Nem, nem. Én is elcsodálkoztam, hogy

megcsinálják, mégpedig egész hihetetlen mó-
don az egyik legnagyobb hollywoodi stúdió, a
Twentieth Century Fox produkciójában készül!
De így van.

- Ha választania kellene, hogy melyik darab-
ját helyezzék egy időkapszulába, vagy azt kér

deznék, melyiket látná szívesen egy huszadik szá-
zadi drámaantológiában, melyiket választaná?
 Hát ezt nehéz megmondani. Mert vegyük

például a nyelvet. Épp a napokban gondoltam
arra, hogy én különböző angol nyelveken írtam.
A Pillantás a hídrólban például egyfajta New
York-i olaszos tájszólást használtam, az Édes
fiaimban közép-nyugati nyelvet, A salemi
boszorkányok nyelve régi, tizenhetedik századi.
És így tovább. De ezekben a darabokban mégis
mindenütt én vagyok. Ezért nehéz azt
mondanom, hogy ezt vagy azt a darabot
választanám. De A salemi boszorkányok a
legtöbbet játszott darabom, és egyúttal ezt
adják ki leggyakrabban. Még Az ügynök
halálánál is többször. Úgy tudom, talán hétmillió
példányban jelent meg puhakötésben az elmúlt
húsz év alatt...
 Jóságos ég!
- ... és már azelőtt is voltak puhakötésű ki-

adásai, de azt nem tudom, mekkora példány-
számban. Magam sem tudom pontosan, mi en-
nek az oka. Ez most egyike a legkeresettebb
könyveknek; egészen pontosan az ötödik legke-
resettebb könyv ma Amerikában.
 Nyilván sok külföldi előadását látta.
 Nem. Itt Angliában, Londonban láttam

egyet évekkel ezelőtt, illetve nem, kettőt is láttam
itt. Egyet még a hatvanas években, a másikat pe-
dig három vagy négy éve. De ez minden.
 A salemi boszorkányok egyik magyaror-

szági előadása nemrég elnyerte a kritikusok díját.
 Igazán?
 Én nem láttam, mert egy nyugat-magyar-

országi kisvárosban játszották, de tudok róla. Ön
ezt rendezői színháznak nevezné, amiről tudom,
hogy nem nagyon kedveli. Eléggé megvetően ír
róla az önéletrajzában. Ez a magyar előadás
meglehetősen szabadon kezelte a darabot, de
megmaradt a darab szellemében. Félelmetes
képet adott a jövőről, olyat mintha, mondjuk, a
jövő században játszódna.
 Aha, értem. Nos, örülök, ha szabadon ke-

zelik a darabot, csak ne azért tegyék, hogy vala-
mi rendezői önkénnyel megdöbbentsék a közön-
séget. Amíg a darab szellemében teszik, nincs
semmi baj.
 Mi történt az amerikai drámával? Ahhoz

voltunk szokva, hogy Amerikából csak úgy árad
a jó dráma, s ez így volt egészen a hetvenes évek
végéig, sőt még talán tovább is, de aztán egy-
szer csak elapadt az áradat.
 Nehéz ezt a jelenséget megmagyarázni, mert a

kellős közepében vagyunk, és nincs meg hozzá a
kellő távlat. Van egy-két elgondolásom. Az egyik az,
hogy az elmúlt húsz évben a fiatal írók jó része a film
és a televízió felé gravitált. Ko rábban a New York-i
színház látta el drámával egész Amerikát, ott
született az amerikai dráma. Ennek a színháznak az
elüzletiesedése annyira teljessé vált, hogy már húsz
évvel ezelőtt is szin

te lehetetlenségnek számított itt egy prózai dara-
bot addig játszani, amíg a befektetők pénze
megtérülhet. Így aztán egyre kevesebb ilyen da-
rabot vitt színre az úgynevezett „profi" színház a
Broadwayn. Megszületett hát az Off-Broadway
színház. Sok érdekes munka született itt. De azt
hiszem, éppen az előbb leírt okok miatt az itt ját-
szott darabok egyre inkább csak a beavatottak-
hoz, tudósokhoz, egyetemi hallgatókhoz kezd-
tek szólni, vagyis többé már nem a nagy „össz-
népi" közönséghez. Ez a nagy „össznépi" közön-
ség ugyanis már nem ül be többé a színházba.
Valamikor, azt hiszem, úgy az ötvenes évek vége
táján, abbahagyta a színházbajárást. A közön-
ség részekre tagolódott. Volt egy fiatal közön-
ség, amely beleszeretett az abszurd színházba,
és volt egy idősebb, amely a hagyományos szín-
házat szerette. A kétféle közönség közt nemigen
állt fenn kölcsönhatás, és ennek következtében
mindkettő eléggé terméketlenné vált. Nem léte-
zett többé az, amit közönségnek nevezünk. En-
nek következtében pedig a darabok is összezsu-
gorodtak. Elég bizonyos szavakat kimondani, és
a közönség azonnal tudja, hogy kulturális érte-
lemben ezek a szavak mire utalnak. Ez pedig az-
zal jár, hogy a drámaírónak nem kell amúgy is-
tenigazából bedobnia magát annak érdekében,
hogy mindenki számára világossá tegye monda-
nivalóját. Shakespeare-nek az a nagy érdeme,
hogy a nézője lehet egyetemi tanár vagy bármi-
lyen egyszerű ember, mindenképpen megérinti
a dolog. Ma nagyon sok darab szól nálunk az
AIDS-ről; szinte minden darab erről szól mosta-
nában. Ez megkönnyítette bizonyos nem túl jó
írók dolgát, mert azt a látszatot tudták kelteni,
hogy jelentős témával foglalkoznak. De hát ah-
hoz, hogy a téma jelentős legyen, tudni kell jelen-
tős módon foglalkozni vele. Az AIDS-témát so-
kan és könnyű kézzel használják föl, és felülete-
sen bánnak vele. De vannak azért íróink, talán
három vagy négy, akik néha szélesebb közön-
séghez képesek szólni. Tíz évvel ezelőtt leg-
alábbis így volt.
 Néhány éve egyszer azt mondta nekem,

hogy egy fiatalember számára drámaíróvá lenni
Amerikában ma az öngyilkosság egy fajtája.
 Nem lehet megélni belőle. Ilyen egyszerű

a dolog. Meggazdagodni, azt lehet, de megélni
nem. Ezt Robert Anderson, a kitűnő amerikai
drámaíró mondta valamikor. És teljesen igaza
volt. Mert vagy minden - vagy semmi. És ezen

az alapon nem lehet vállalkozásba fogni. Követ-
kezésképpen az olyan írók, akik mégis megpró-
bálkoznak vele, de nem aratnak sikert, mert ele-
inte többnyire mindnyájan így járunk, elmennek a

televízióhoz vagy néha a filmhez, mert ott tudnak
pénzt keresni és kész, ennyi.
 Önéletrajzában azt írta, hogy ez a szó:

„társadalom" - biztos halált jelent a Broadwayn.
Ma is így van ez?
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- Tudja, ma nem is lehet már Broadwayről

beszélni. Mint a komoly színház terepe egysze-
rűen nem létezik. Akármilyen volt is, a Broadway
mára gyakorlatilag eltűnt. Még a legbroadwayibb
író, Neil Simon is, aki sikeres komédiákat ír, az
Off-Broadwayről indítja el a darabjait. Szóval,
polarizálódott a helyzet. Eltűnt, nem létezik már
az a nemzeti polgárság, amelyik színházba járt,
mert úgy érezte, hogy színházba kell járnia, hogy
illik színházba járni, tehát eljárt. Most csak akkor
megy el, ha valami nagy, látványos hírverés van
egy-egy színész körül. Szerintem a színházi kö-
zösség sem létezik már nálunk, de itt, Angliában
még megvan. Itt is sok a nehézség, de ez semmi-
ség ahhoz képest, ami nálunk van.

- Azt írta a Kanyargó időben, hogy
,,...Amerika olyan ország, amelynek nincs
szinházi kultúrája."

 Furcsa módon kisebb helyeken szerte az
országban inkább létezik, mint az úgynevezett
profi színházban. Chicagóban például - amely
ugyan nem éppen kis hely, de távol van New
Yorktól -, Massachussettsben egy-két helyen,
aztán Kentuckyban, Floridában, Seattle-ben. Itt
olyan színházak működnek, amelyeket többé-
kevésbé a közösség tart fönn. Itt nem gazdagod-
hat meg a színházból senki, és talán megélni
sem lehet belőle, s ezért a színháziaknak mást is
kell csinálniuk, hogy megéljenek, de ezeken a
helyeken a közönség igényli a színházat, és oly-
kor nagyon érdekes munkák születnek.

 Kikből áll ma a Broadway nagy, látványos
produkcióinak közönsége - azoké, amelyeket
mellesleg többségükben Angliából importál-
nak?

 Jelenleg csakugyan főleg importot játsza-
nak, igen. Hát nagyon sok a turista.

 Meg a jómódú, ráérő háziasszony Scars-
dale-ből, Westchester Countyból?

 Igen, azok is. De rengeteg turista jön New
Yorkba, és ezek az emberek azt hiszik, hogy egy
Broadway-show-t látni nagy élmény. És valljuk
be, a színház legnagyobb részt mindig is ebből
állt. Tiszta szórakoztatásból, azzal a céllal, hogy
az emberek figyelmét egy időre elterelje. Nem is
vitatkozom ezzel, csak azt mondom, hogy a
múltban emellett azért komoly színházunk is volt,
és ez az, ami elsorvadt.

 Azt is írta az önéletrajzában, hogy a
hetvenes évekig egységes koncepció létezett az
emberről, az intim, pszichológiai szféra
kapcsolódott a szocio-politikai szférához. Mi
történt akkor? Miért éppen csupán a hetvenes
évekig volt ez így?

 Nálunk olyan színház volt és van még ma
is, amely lényegénél fogva tagadja az igazi érzel-
meket, abban az értelemben, ahogyan azokat az
életben látjuk. Groteszket és paródiát kapunk
valóságos érzelmek helyett. Hűvös színház ez.
Miért van így? Ez egy stílus, mint bármi más. Stí-

lusok jönnek és egy időre egyeduralkodóvá vál-
nak, nem lehet kitérni előlük. Aztán elmúlik az
egyik stílus, és másik jön helyette. Nálunk még
létezik ez a szenvtelen stílus, és szerintem elég
unalmas. Hacsak nem kiválóan alkalmazzák. Itt,
Angliában van egy nő, aki szerintem mestere en-
nek, Caryl Churchill, aki ragyogó, tényleg ragyo-
gó darabokat ír. Ha viszont nem ragyogó tehet-
ség az ember, s ebben a stílusban ír, akkor kide-
rül: az egész csak arra jó, hogy ne kelljen érezni
semmit... Azt hiszem, ez a módszer Beckett fél-
remagyarázásán alapul, aki szenvedélyes és el-
kötelezett ember volt. Mi azonban Beckettnek
csak a külső burkát kapjuk. A távolságtartást, a

titokzatosságot, ami mögött azonban nem rejtő-
zik semmi. A semmit rejtegetik. Bár
tulajdonképpen nekem nem is volna szabad
kritizálnom, mert elég kevés színházat látok. De
amit mégis megnézek, az olyan, mint
amilyennek elmondtam.
 Pedig remek színházak vannak az

otthona közelében. New Havenben például,
többek közt, a Long Wharf Theater. Az
önéletrajzában egy helyen „Amerika nagy
improvizációs erejéről" ír. Megvan ez még?
Olyan összefüggésben emlegeti, hogy ez az erő
mindig előjön, amikor rendbe kell tenni a
dolgokat, működésbe kell hoznia demokráciát.
 Ezt majd meglátjuk. De azt hiszem, még

megvan. Még létezik. De azt is hiszem, hogy
ugyanez az improvizációs erő sok bajt is hozhat
ránk. Most például egy nagyon reakciós kor-

Arthur Miller
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mányt improvizáltunk magunknak. Képesek vol-
tak elhitetni a többséggel, hogy minden baj abból
származik, hogy túltáplálják a szegényeket! De
ez majd elmúlik. Mert el kell múlnia. Mostanában
többnyire tagadni próbáljuk, milyen megosztott
lett az ország Reagan és Bush alatt. A gazdagok
még sokkal gazdagabbak lettek, a középosztály
pedig visszacsúszott a munkásosztály szintjére.
A mai az első olyan amerikai nemzedék, amely
nem él jobban a szüleinél. Ezt pedig föl kell dol-
gozni. Most próbáljuk megemészteni. Azt min-
denképpen el lehet az országról mondani, hogy
nem passzív. Nem akar ebbe a helyzetbe bele-
nyugodni, de hogy mit tud tenni, az más kérdés.
Az emberek egyre jobban ráébrednek: az ameri-
kai álom sokak számára lidércnyomás. Hogyan
lehet ezen változtatni, ez is kérdés.

- Hosszú távon tehát nem pesszimista?
- Az ország egyetlen hatalmas organizmus,

és mégis olyan, mintha húsz ország volna. Texas
egy ország, Kalifornia egy másik, New York is,
Chicago is, Florida is, és közben van még hat
másik is. Ezeket persze mindig a saját életük ér-
dekli, azzal törődnek. Egyetlen egységbe össze-
fogni őket rendkívül nehéz dolog. De annyi jót
azért el lehet az országról mondani, hogy nőtt a
tudatosság. Annak a tudata, hogy nem jó a hely-

Somogyi Erzsi (Linda), Balázs Samu (Ben), Kál-
lai Ferenc (Happy), Timár József (Willy) és Kál-
mán György (Bill) Az ügynök halálában
(Nemzeti Színház, 1959)

zet. Némileg hasonlóan az ötvenes évekhez. Ha
kritizáltad az országot, eddig azt mondták, eredj
vissza oda, ahonnan jöttél, hiszen itt minden tö-
kéletes. Ezt ma már nemigen hallani.
 Nekem inkább az volt az érzésem, hogy

az amerikaiak szerették, ha kritizálták a
hazájukat. A vietnami háború idején valósággal
mazochista módon...
 Igen, akkor kezdődött ez a folyamat.
 El tud képzelni egy demokratikus Oroszor-

szágot, amint szépen fölbukkan a huszonegye-
dik században? Vagy egy demokratikus Kínát?
 Oroszországot talán. De Kínát nem tudom

demokratikusnak elképzelni.
 Ön sokat tud Kínáról, hiszen Pekingben

színpadra állította Az ügynök halálát.
- Elárulok magának egy titkot: Kínáról senki

nem tud sokat. Kína olyan, mint egy óriási kígyó,
előbb erre tekeredik egy nagyot, aztán meg arra,
és így araszol előre. Ezért adott pillanatban ne-
héz megmondani, hogy éppen merre halad. Kí

nának, azt hiszem, még kevesebb tapasztalata
van a demokráciáról, ha van egyáltalán, mint az
oroszoknak. A kínaiak mindig is valamiféle biro-
dalmi berendezkedésben éltek, csakis azt is-
merik. Az oroszok azért mégiscsak közelebb
állnak a demokráciához. Legalábbis az európai
részen.
 Nagyon érdekel a kínai Miller-előadás.

Volt-e valami folytatása, követték-e további Mil-
ler-darabok vagy más európai művek?
 Azt hallottam, hogy azóta sok európai da-

rabot mutattak be. Az Ügynök előtt alig játszottak
európai drámákat, csak Gorkijt, Csehovot, egy-
két más oroszt és talán valamilyen tizenkilence-
dik századi francia darabot is. Vagyis gyakorlati-
lag semmit. Csak kínai műveket játszottak.

- Az Ügynök színrevitelénél meg kellett-e al-
kudnia, alkalmazkodnia kellett-e a kínai színház
hagyományaihoz és módszereihez?
 Tulajdonképpen nem. Tudja, az elején

egyáltalán nem is értették a darabot. Föl se tud-
ták fogni, hogyan lehet egyáltalán színpadra vin-
ni. A darab ugyanis az ő felfogásuk szerint nem
realisztikus.
 De háta kínai színház sem az.
 Látja, éppen erről van szó. Nem tudták a

saját színházukhoz kötni. Próbálták a hagyomá-
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nyos európai és amerikai színházhoz kötni, de ez
sem ment. Végül aztán rájöttek, hogy a mű köze-
lebb áll a klasszikus kínai darabokhoz, amelyek
szintén nem realisztikusak. Szóval, a dolog eltar-
tott egy darabig, de végül is nagyon jól megcsi-
nálták. Akkor - ma már nyilván mása helyzet - a
legfőbb probléma a játékmódjukkal volt. Nem
tudták, hogyan kell természetesen játszani. Ők
úgy játszanak, mint az operában. Mikor egymás-
hoz beszélnek, közben kifelé néznek, a közön-
ségre, és megkeresik a módját, hogy az érzel-
meket erősen deklaratív formában fejezhessék
ki, ahogyan Brecht is próbálta. Ha például valaki
boldog, akkor vannak gesztusok, amelyekkel
meg tudja mutatni ezt az érzést. Ha pedig szo-
morú, akkor arra is vannak gesztusok. De maga a
színész nem lesz sem boldog, sem szomorú.
Csak jelzi, hogy az. Például a klasszikus kínai
színházban a síró nő félig hátat fordít a közön-
ségnek, úgy, hogy az arca csak részben látsz-
szék, és nagyon gyorsan mozgatja a legyezőjét.
Így jelzi, hogy könnyekig meg van hatva. De nem
könnyezik. E tárgyiasított jelrendszer jeleit min-
denki ismeri. De tudja-e, hogy a közönség ettől
néha valóban könnyezik? A színész azonban
soha.

- Korunk különös, sőt félelmetes technikai
találmányai, például a videoklip, a virtuális való-
ság vagy az interaktív média, amelyeken unoká-
ink föl fognak nőni, ön szerint hogyan befolyásol-
ják majd a jövő színházát?

- Az ember lényeges tulajdonságait illetően
nagyon keveset változott az évszázadok során.
Az emberi létezés érzelmi velejárói változatla-
nok. De változtak az eszközök, amelyekkel ezek
kifejezhetők. Ha a színház túlságosan kötődik
majd a technikához, akkor fokozatosan megszű-
nik színház lenni abban az értelemben, ahogyan
mi a színházat ismerjük. És nagyon kétlem, hogy
akkor folytatható lesz-e a dialógus a színház és a
közönség között, amelyhez hozzászoktunk a ha-
gyományos színházban. A látvány lesz minden.
New Yorkban máris itt tartunk. Egyik nagy tech-
nikai trükköt mutatják be a másik után, hogy el-
kápráztassák a közönséget. De az érzelmek
mélységében erősen kételkedem. Az egész csak
csillogó felszín. Bár azt hiszem, ez mindig így
volt. Rómában cirkuszok voltak meg bűvészek,
meg nyilvános kínzások és sok egyéb nép-
szórakoztató dolog. Ezt a hagyományt követik itt
is, de azért valahol, valami sarokban még akkor is
egy színész fog majd beszélni egy másik szí-
nészhez. Ma New Yorkban roppant nehéz be-
hozni a közönséget olyan darabhoz, amelynek
nincs zenéje, és nincsenek benne látványos
színpadi hatások. Ahhoz képest, hogy a látvá-
nyos musicalra mennyien kíváncsiak, a prózai
színdarabnak alig van nézettsége. A kettő ver-
sengése mellesleg rendkívül káros. Utolsó dara-
bom, az Üvegcserepek New Yorkban egy nyolc-

száztíz személyes színházban került színre.
Szokásos méretű színház ez a Broadwayn. Átlag
hét-százhatvan jegyet adtak el előadásonként,
ami annyit jelent, hogy úgy harminc-negyven
hely maradt üresen esténként. Nos, ez elég jó
ház, hétszázvalahány ember komoly
közönségnek számít. És úgy három hónap
múlva a darabot mégis le kellett venni műsorról.
Hogy miért? Mert a bevétel nem volt elég. Csak
azt a darabot lehet játszani, amelyre
gyakorlatilag minden este minden jegyet eladnak.
De volt egy másik, láthatatlan okis: műsorra
tűzhettek volna egy musicalt is abban az
épületben, és akkor minden jegy elkelne minden
áldott este. Minek játsszanak hát egy
színdarabot, amelyre csak hétszázötven jegyet
adnak el, amikor eladhatnák mind a nyolcszáztí-
zet is? Érti már? Vagyis hatalmas nyomás nehe-
zedik a prózai darabra. Tavaly, ha jól emlékszem,
egész évben összesen kettőt mutattak be a
Broadwayn. Az egyik az Angyalok Amerikában
volt, a másik pedig azén darabom, az Üvegcse-
repek. Na már most, az Angyalok Amerikában
annak ellenére, hogy remek kritikákat kapott, és
óriási sajtókampányt folytattak a sikeréért, sok-
szereplős darab lévén nem hozta be a befektetők

Cserhalmi György (Biff), Tánczos Tibor (Ben),
Latinovits Zoltán (Willy) és Harkányi János
(Happy) (Az ügynök halála, Veszprém, 1972)
(MTI-fotó, Kovács Sándor felvétele)

pénzét, és ezért le kellett venni a műsorról.
Vagyis ez a színház nem egészséges színház.
 Visszatérve most már önhöz: lehetetlen

nem észrevenni, hogy az utóbbi időben, úgy kö-
rülbelül az Elégiai egy asszonyért című egyfelvo-
násosa óta ön elfordulni látszik a nagy közösségi
témáktól, és a magánszféra világába merült el.
Mi ennek az oka?
 Erre nem könnyű válaszolnom. Az ön által

említett darabban a tiszta érzelem ábrázolásá-
nak a lehetősége ragadott meg. Úgy, ahogyan a
festőt pusztán a színek is el tudják bűvölni, nem
csak a valóságos alakok körvonalai. A gravitáció
törvényei nem érvényesek többé. Ez a mű kísér-
let volt. Azt akartam kipróbálni, hogy mi történik,
amikor az ember a tiszta érzelem világába lép
be. Hát ennél jobban nem tudom megmagya-
rázni.
 Arra gondoltam, hogy közben a világ is túl-

ságosan bonyolulttá vált, nem lehet már úgy
megragadni és drámai szerkezetbe tömörítve
ábrázolni, mint korábban.
 Részben erről is szó van, igen. Az a darab,

amelyen dolgozom - még nemigen mondhatok
róla semmi t - , lényegében a káoszról szól. Igen,
van abban valami, amit mond; részben az indított
az Elégia megírására, hogy a káoszt megkerülve
kell eljutni a lényegig, ami itt a szeretett asszo-
nyért viselt gyász hatalmas érzése.
 Nemcsak az Elégiára gondoltam, hanem az

azóta írt legtöbb darabjára is, amilyen például



 VILÁGSZÍNHÁZ 

Szakács Miklós (Walter), Básti Lajos (Solomon)
és Tomanek Nándor (Victor) a vígszínházi Al-
kuban, 1969 (Ikládi László felvétele)

a Vigyázat, emlékek!, A hegyi út, Az utolsó jenki,

az Üvegcserepek - ezek mind a magánszférá-
ban maradnak.

 Igen, látja, éppen Az utolsó jenkiben...
 Ennek mellesleg volt egy nagyon szép elő-

adása Magyarországon, Debrecenben...

- Ne mondja, igazán? Éppen nemrég érte-
sültem róla, hogy Svédországban is előadják,
Stockholmban, a Királyi Drámai Színházban.
Nos, ez a darab az én számomra nagyon fontos
és alapvető tanulmány vagy inkább látomás ar-
ról, hogy mi történik valakivel egy olyan társada-
lomban, amelynek fölborult az értékrendje. Ez az
ember asztalos, kiváló iparos, kétkezi munkás,
ezért nagyon kevés társadalmi megbecsülést
kap, és ez a tény még a házasságára is kihat,
mert olyan emberek sikerének a mitológiája ve

szi körül, akik soha egy szalmaszálat se raktak

keresztbe, hanem szellemi munkából éltek. A

diplomásokra gondolok. A technológia emberei-

re. A darab a gyökerek hiányával foglalkozik, s

azzal, hogy ez mennyire döntő a feleség lelki

egészségének a lerombolásában. Az asszony

ugyanis elkeseredik, amiért ő nem keres eleget,

de nem csupán a pénzről van szó, hanem mint-

egy a társadalmi presztízs hiányáról is, arról,

hogy nem becsülik azt, aki csupán a két kezével

dolgozik. Ez az ember másfajta hagyományt

képvisel Amerikában, az iparosét. Néhány évvel

korábban erre az ilyen embert nagyon is megbe-

csülték. Most viszont ez a társadalom nem be-

csüli őt semmire, ő pedig harcolni kénytelen ez

ellen s a saját pszichológiai értékrendjéért. Va-

gyis, ez bizonyos értelemben nagyon is társadal-

mi tematikájú darab.

 Nagyon szeretem ezt a darabot, le is fordí-
tottam. Arra is gondoltam, talán ön úgy érzi, hogy
az egyénnek nemigen van már igazi választási

lehetősége a nagy kérdésekben, csak a kicsik-
ben, a magánszféra dilemmáiban.
 Attól tartok, ez így van. Ma már hatalmas

társadalmi szervezetek kezében vagyunk. Ezt

régóta jósoljuk, és mindenki tudta, hogy be is fog

következni, de nemigen tehettünk ellene sem-

mit. Tudja, érdekes, hogy Amerikában még a

század elején, azt hiszem, úgy 1915 körül meg a

húszas évek elején, trösztellenes, illetve ipari és

kereskedelmi monopóliumellenes törvényeket

hoztak. Előre látták ugyanis, hogyha ezek a mo-

nopóliumok szabadon terjeszkedhetnek, az indi-

vidualizmus régi amerikai értékei kerülnek ve-

szélybe és sérülhetnek. Ezek a törvények ma is

léteznek, de a végrehajtásuk nagyon gyatra. Így

aztán most hatalmas szervezeteink vannak,

olyanok, amilyenek Európában mindig is létez-

tek. Hatalmas korporációk kezében vagyunk, és

ezek nem tartoznak felelősséggel senkinek,

csupán a saját részvényeseiknek. Az más

kérdés, hogy az országnak is felelősséggel

tartoznak-e.

 Az éjszaka olvastam el legújabb művét, a
Plain Girl című hosszabb novellát - mellesleg ki-
tűnőnek tartom, és készülök lefordítani -, és
azon tűnődtem: vajon mennyire szándékos a pa-

radoxon a hősnőnek, Janice-nak az életében,
aki elválik első férjétől, egy dogmatikus kommu-
nistától, és aztán érzelmi és szexuális felszaba-

dulását egy vak férfi mellett találja meg. Van eb-
ben valami kódolt üzenet, vagyis olyasmi, hogy a
marxizmus vaksága után még az igazi vakság is
szabadságot jelent?

 Nem gondoltam erre, de nem rossz ötlet!

 Erről eszembe jut 1956. Nagyon meglepett,
hogy önéletrajzában szó sem esik a magyar
forradalomról, holott ennek az eseménynek óriási

hatása volta nyugat-erurópai és amerikai liberális
baloldali értelmiségre és művészekre. Emlékszik
rá, mit gondolt és érzett akkor?
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 Persze, hisz óriási dolog volt. Nem emlék-
szem már, mikor is volt a berlini felkelés?
 Ötvenhárom júniusában. Ezt követte

ötvenhat nyarán a poznańi felkelés, majd pedig
októberben a magyar forradalom; éppen pár nap
múlva lesz harminckilenc éve.
 Úristen, harminckilenc éve! Nem is tudom,

talán mert annyi minden történt... Eredetileg két-
kötetes önéletrajzot terveztem, aztán kiderült,
hogy csak egy kötet lesz, és tömöríteni próbál-
tam, amennyire csak tudtam. Valószínűleg en-
nek esett áldozatul többek között 1956. De annyi
biztos, hogy nagy hatással volt azén életemre is.

- Azért is kérdeztem ezt, mert sokat ír a
marxizmusból való kiábrándulásáról, ehhez pe-
dig, azt hiszem, 1956 egyfajta morális dimenziót
adhatott.

 Úgy van. De mondok valamit: egyszer, va-
lamikor a hatvanas években Budapesten jártam,
és találkoztam a fő kulturális...

 Persze, hiszen én tolmácsoltam! És ha
emlékszik, elkéstünk, szabálytalanul kellett
parkolnom, és meg is büntettek, ön azonban
szólt a miniszternek, aki azonnal telefonált
valahová, mire a rendőrség utólag törölte a
büntetésemet.

 Hogy is hívták ezt az embert?
 Orbán Lászlónak.
 Azt mondta nekem: mondja, Amerika még

meddig fogja pénzelni ezt a parlamenti színjáté-
kot Nyugat-Európában? A megjegyzés arra
utalt, hogy ez teljesen mesterséges dolog, és
semmi köze a szóban forgó népekhez és kultú-
rákhoz. Ennek a kérdésnek a cinizmusa...

 Nem cinizmus volt az, hanem butaság.
Közönséges, mezei butaság.

 Értem. Lehetséges, hogy túlbecsültem,
amikor azt mondtam róla, hogy cinikus...

- Az önéletrajzban „bukott isten"-nek nevezi a
marxizmust; ez igazán szellemes metafora. De
rendkívül komplex drámái arra vallanak, hogy ön
azért sosem fogadta el teljesen a marxizmus által
kínált leegyszerűsítő világlátást.

 Nem, valóban nem. A családom tele volt
bukott üzletemberekkel, akiket a gazdasági vál-
ság tett tönkre, mint annyi sok ezer más amerikai
üzletembert. De én jól ismertem őket, és nem
voltam képes olyan gonoszságot, olyan ármá-
nyos szerepet tulajdonítani nekik, amilyet a ma-
gát marxistának nevezőtől elvártak, és nem is
tudtam őket gonosz figuráknak ábrázolni. Az
élettapasztalat akadályozta meg, hogy marxista
legyen belőlem.

 Szerintem ön még tartozik legalább egy
nagyszabású drámával, amit okvetlenül önnek
kell megírnia. Ez pedig a baloldali liberális ameri-
kai értelmiséginek és művésznek a szocialista

Margot Leicester az Üvegcserepek londoni
előadásában

utópiából való kiábrándulásáról szólna. Azon tű-
nődtem, hátha talán a Plain Girl is már ehhez írt
vázlatnak vagy előtanulmánynak tekinthető. -
Hát, Isten tudja... Most ugyan épp olyas-

min dolgozom, ami érinti ezt... De még korai vol-
na beszélni róla, a vázlatának is csak a felénél
tartok. De igaza van. Ez nagy téma.

- Az, és alkalmas tragédiának, de komédiá-
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Jelenet az Istenítélet kaposvári előadásából
(Simara-fotó)

nak is; attól függően, hogy melyik oldaláról
közelíti meg.

- Valóban. És el lehet gondolkodni rajta,

hogy vajon ennek a kornak, de bármelyik kornak

nem az-e a lényege, hogy intelligens emberek

képtelenek fölfogni, ami ott van az orruk előtt.

Nem az élet misztériumát, hanem a nyilvánvalót.

Van egy jelenet, amit sosem fogok elfelejteni.

Volt egy német drámaíró, Ferdinand Bruckner.

Nagyon népszerű volt Németországban, még

Hitler előtt. Nem volt zsidó. De három vagy négy

évvel Hitler hatalomra kerülése után elhagyta

Németországot. Önként, nem azért, mert üldöz-

ték. New Yorkba jött, és ott fölkerestem a lakásán

- ahá, emlékszem már, azután volt ez, hogy a

németek megtámadták Oroszországot! A háború

kezdett nagyon komollyá válni. A német had-

sereg sebesen nyomult előre kelet felé. Bruck-

nernél állandóan szólt a rádió. Nem kapcsolta ki

soha. Persze folyton olvasták be a jelentéseket,

hogy mi történik. És valahányszor Németország-

ról mondtak valamit, rohant a rádióhoz. Beszél-

tem vele erről, és azt mondta: tudja, most a né-

met munkásosztály föl van fegyverkezve, fegy-

verben áll, itt az idő, hogy a fasiszták ellen fordul-

jon! Én akkor még nem jártam Európában, csak

annyit tudtam róla, amennyit könyvekben és az

újságokban olvastam. És itt volt ez a nagyon mű-

velt, nagyon értelmes ember, aki képes volt

ilyesmiben hinni, bár ugyanakkor még én is meg-

értettem, miért hiszi ezt. Mert hinni akarta, hogy a

nagyrészt munkásokból álló német hadsereg

majd a rendszer ellen fordul! És azóta is vala-

hányszor úgy gondolom, hogy egészen biztosan

tudok valamit, őrá gondolok: vajon nem én va-

gyok-e Ferdinand Bruckner, aki éppen idealizál

valamit? Mert ő azt tette: a német munkást idea-

lizálta, ez pedig mindnyájunk számára nagyon

veszélyes, hiszen állandóan ezt tesszük, mivel

szükségünk van rá, hogy hihessünk valamiben.

Úgy kell ez, akár egy korty víz. Nem lehet folyton,

a nap huszonnégy órájában tagadni valamit. Va-

laminek az igenlése éppen olyan fontos, akár a

kenyér...

Oxford, 1995. október 10.

ad l but time!", ,,ha volna még időm",
holott „halott vagyok, Horatio" - kezdi
visszapillantó monológját napjaink egy
Hamletje a Párizs környéki Bobigny
kultúrháza színpadán, a
huszonnegyedik Őszi Fesztivál

nyitó előadásán. Kezdi Hamletként és jószerivel
először majdhogynem „klasszikus" színészként
ami utolsó negyedszázadunk legendás színi lát-
ványteremtője, Bob Wilson, ki oly sokáig néma
álomgomolygásokat előhívón maga is néma volt,
s ki színre lépve meg-megszólalni is csak alkal-

makkor tette, legutóbb, de szóval akkor is csak
kettőzve, visszhangozva, mondandót formali-
zálva és absztrahálva, mint például tavaly, hoza-

mából talán nem a leglenyűgözőbben, A szelíd
nő című Dosztojevszkij parafrázisában-variáció-
jában; mást is, és éppen klasszikussal beszéltet-
ve csak az utóbbi időkben, a német Jutta Lampét
vagy az ócskább filmvásznakról igazi színésznő-
vé egyszerire visszaidomított francia Isabelle
Huppert-t a Virginia Woolf Orlandójából lepárolt
monodrámában, egyszemélyes monológban.

S lám, most „Bob" maga egyedül a színen,

mintha egymásra rakott kőfóliánsok helsingőri

sziklaormán és platóján, végső görcsbe rándul-

tan, kimerevülten, kétes egyensúlyban nyúlva el

rajta, manieristán kifordított és emígy sugárzó te-

nyerébe vonva, szinte milliméternyi pontosság-

gal a látványt továbbra is tervező, szabdaló, irá-

nyító, pontosító fényt: mindenen túl talán „üze-

netét": a kezet és a fényt: tárgytalanítót és a ne-

tán „metafizikust" ki-kicselezőt.

„Bob" egyedül, s marad is egyedül: címével is a

Hamlet, a monologue jó másfél órás „magán-

beszéd", a tudat és az emlékezet egyszemélyes

önreprezentációja: flash-back, visszapillantás a

halál előtti pillanatból: nagyjában-egészében

némely „húzásokkal", átcsoportosításokkal s ta-

lán csekélyke betoldásokkal a shakespeare-i

tragédia történésére. Így tizenöt „szekvenciá-

ban" alcímük utalhat bújtatott idézetekkel a

nagyjából eredeti menetre: Halálálom; „Légy üd-

vezült lény" (azaz: Atyám szelleme); „Rút, erő-

szakos halál"; „Azt mondom, őrült"; „Zárdába

hát, eredj hamar"; „Lenni vagy nem lenni"; „Mi

A L B E R T P Á L

EGY HAMLET-MONOLÓG
BOB WILSON


