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Túlzás-e eredetiséget
számon kérni?

Miután Bényei József gondolatgazdag cik-
kében a debreceni Csokonai Színház előadásairól
írt és általa kifogások színikritikák közül egyedül
az én Lear király bírálatomat említette név szerint,
ha akarnék se húzódhatnék meg csendesen „az
egyik kritikus" megfogalmazás kínálta s a föl nem
fedeztetés lehetőségével kecsegtető jótékony
homályban. De Bényei József cikkének a „Túlzó
követelések" címszó alatt kezdődő részlete akkor
is vitára ösztönözne, ha történetesen nem én
lennék a címzett. Bényei gondolatmenete ugyanis
még jobban meggyőz annak a helyességéről, amit
az említett kritikában állítottam, és ami
jelenségsíkon nemcsak egyetlen színházunk
egyetlen előadására jellemző. Ezért is - s mert
annak idején kevés terem volt rá, hogy
állításaimat részletesen indokoljam - örülök, hogy
vissza lehet térni arra, ami ebből a konkrét
előadásból általánosan érvényes.

„Kérdés ugyanis, hogy egy vidéki színház
Lear-előadásától számonkérhet-e a kritikus egy
merőben új, teljesen más, végső megoldásra
törekvő koncepciót" - írja Bényei. A kérdésre
adott válasz egyszerűen és röviden: igen. Szá-
monkérhet. Számon kell kérnie. A színháznak is
önmagától, s ha ezt elmulasztja, akkor a kritikus-
nak a színháztól. (Mellesleg: Bényei minősítő
jelzőként használja az idézett mondatban a
„vidéki" szót, s ez azért feltűnő, mert egész cikke
éppen a vidéki színházaknak a fővárosiakkal való
egyenértékű elbírálásáért száll - jogosan - síkra.
Márpedig Bényei ebben a mondatban, gondolom
szándéka ellenére, azt a látszatot kelti, mintha egy
vidéki színházzal szemben eleve kisebb igényt
kellene támasztani, mint mondjuk egy fővárosival
szemben. Holott minden színházi előadást -
legyen akár műkedvelők produkciója - többek
között a szándék nagysága minősít. Régen rossz,
ha egy színházi előadás létrehozói a maguk
lehetőségein belül nem a „végső megoldást"
keresik, ami természetesen nem jelenti azt, hogy
ennek mindenáron „merő-ben új"-nak, „teljesen
más"-nak kell lennie.)

Visszatérve a debreceni Lear-előadásra, pon-
tosan azt vitattam és vitatom benne, amit most
Bényei elvileg is megfogalmaz. Nem tudom elis-
merni ugyanis annak a lehetőségét, hogy Ruszt
József rendező számára esetleg az általam is
nagyon tisztelt Peter Brook felfogása „közelíti
meg legjobban a dráma lényegét, s hogy ennek a
megoldásnak alkalmazásával tudja legjobban a
debreceni közönséghez, annak szívéhez, gondo-
lataihoz eljuttatni Shakespeare remekét". Nem-
csak azért nem tudom elismerni ezt a lehetőséget,
mert láttam az angolok valóban nagyszerű
előadását, amely egy kiváló - polgári világszem-
léletű -rendező esztétikai és filozófiai szinten egy-
aránt megrendítő vallomása; ezenkívül egy ko-
rábbi alkotókorszakának több előadáson végig-
követhető gondolatsorát teljesíti be, tehát egye-
diségében megismételhetetlen és utánozhatatlan.
Ettől eltekintve sem hiszem, hogy egy londoni
rendező drámafelfogását „alkalmazni" lehet vagy
kell a debreceni közönséghez. Általában nem
hiszek egy alkotómódszer időtől és tértől,
társadalmi helyzettől, az alkotók és a befogadó
közönség közötti különbségtevéstől függet-len
áttranszponálhatóságában. Nemcsak Lon-don és
Debrecen, hanem Debrecen és Budapest vagy
akár Debrecen és Nyíregyháza viszonylatban
sem. Arról nem is beszélve, hogy az ugyan-az

nem mindig ugyanaz, ha mások csinálják. Ez
történt Debrecenben is, mint arra a kritikában
utaltam.

Abban nincs okom kételkedni, hogy Ruszt
József nem látta a Királyi Shakespeare Társulat
előadását. Akkor másolatok ihlették vagy fertőz-
ték, az is lehet, hogy kevéssé tehet róla, hiszen a
járványokból nem könnyű kimaradni. S ez
országos járvány volt: az angolok vendégjátékát
követően jó néhány produkció másolta Brook
Lear-rendezésének külsőségeit Budapesten és
vidéken egyaránt.

Függetlenül most már az adott produkciótól,
semmiképpen sem érthetek egyet Bényei József-
nek azzal az elvi megállapításával, hogy „meg
kell dicsérni egy fiatal rendezőt, hogy onnan
kölcsönözte megoldásait, ahol saját mondandója,
a színház és a közönség számára a legjobbat
találta". Ha egy rendezőnek saját mondandója
van, sehonnan sem kell „megoldásokat
kölcsönöznie". Akkor megtalálja a saját
megoldásait. Még ha ezek kevésbé tetszetősek is,
mint a valahonnan eltanultak.


