
Kürmann-nal (a professzor meglehetősen
egyoldalúan szólongatja), ezért ha van,
csak azt csinálhatja, amit a német elő-
adás házvezetőnője csinált: mosolyog,
homlokát ráncolja, operettes pajzánság-
gal fenyegetőzik - a nézők egy részének
örömére.

Koltai egyik legfőbb kifogása, hogy
„hiányoztak az előadásból (a Thália elő-
adásából) az emberi kapcsolatok", és
hogy csak a színpadon megjelenő, élő
emberekkel való kapcsolat igazolhatja a
szerző konstrukcióját - okoskodás. Nem
hiszem, hogy szenvtelenül beálló vagy
szenvedélyesen hörgő statisztákkal (akik-
nek nincs dialógusa a főhőssel) „emberi
kapcsolatot" lehet teremteni. De ebben
a darabban ilyenfajta kapcsolatra nincs
;s szükség. Arról nem is beszélve, hogy
a nagyon hiányolt játékosságot éppen az
ilyen naturalista, földhözragadt ábrázo-
lás teszi lehetetlenné.

A játékosságnak adott hangsúlyt a
rendezés a rendkívül következetes, fe-
gyelmezett, a szöveget okosan értelmező
játékstílussal is. A jeleneteket (Kürmann
és Antoinette jeleneteire gondolok) a
színészek először mint reális szituációt
játszották cl. Mintha most, itt és első
alkalommal hangzana cl a szöveg, jön-
ne létre a játék. Újabb ismétlésnél csak
az új szöveget játszották így el, a többit,
az ismételtet csak „idézték", és jelezték
a játékokat, az apró fizikai cselekvéseket
(rágyújtás, ivás) is. Az utolsó jelenetnél
és egyben az utolsó ismétlésnél már egy-
másra se nézve, gépiesen, ki-ki maga elé,
magának mondta el az ismert szöveget.

Kifogásolták azt is, hogy a Thália elő-
adásában nem ott fejeződik be a darab,
ahol valóban vége van, hanem a rendező
még egy kis játékkal, vetítéssel megtoldja
a befejezést. A darab befejező mondata
így hangzik: Jegyző: „Maga szabad,
még hét esztendeig." Nem mindenki és
nem mindjárt tudja felfogni, hogy mire
utal a mondat. (A német előadás közön-
ségének egy része legalábbis bizonytalan
volt a befejező szavak értelmét illetően.)
A Thália előadása a visszavetített évszá-
mok, Kürmann játéka segítségével akar-
ta világossá tenni, hogy mi vár Kür-
mannra hét év után: az egyetlen ese-
mény, amely többé semmiféle variánst
nem engedélyez már - a halál.

Összegezve: a Thália Színház a cél-
szerű, lényegre törő, tehát valóban mo-
dern rendezői és színészi munkával érde-
kes, egyértelmű, izgalmasan pergő elő-
adást hozott létre - egy igényes, gondo-
latokban gazdag, de nagyon ellentmon-
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Színházi élet Budapesten

Volt egyszer egy londoni színikritikus,
könyörtelen bírálatairól annyira közis-
mert, hogy amikor egy alkalommal azt
írta: „Igazán ártalmatlan kis darab", az
igazgatóság üdvrivalgással fogadta a
megállapítást, mint emberemlékezet óta
a legnagyobb megtiszteltetést. Ez már
nagyon régen történt, de a drámakritiká-
ban még mindig általános az alábecsülő
bírálat, noha kivétel is akad: az az em-
ber, aki az utóbbi időben Harold Pinter-
nek egy kis epizódját - egy Pinter-féle
sziporkát* - Shakespeare Antonius és

Kleopátrája fölé helyezte. Még nem súj-
totta agyon az ég haragja.

Véleményem szerint a kritikus első-
rendű feladata az értékelés: ez azonban
általában nem népszerű gondolat. Ami-
kor Közép-Angliában egy meg nem alku-
vó hallgatóságnak a kritikáról beszéltem,
valaki zordan megjegyezte a végén: „Sze-
retem, ha a kritika feltrancsírozza a da-
rabot." Bátortalan ellenvetésemre nem
figyelt senki. Azt hiszem, az a baj, hogy
a legkönnyebb módja a bírálatnak a szi-
dalmazás, ezt a legkönnyebb megírni - s
úgy látszik, elolvasni is.

Bizonyára megbocsátanak ezért a be-

* Pinter splinter - a szójáték visszaadhatatlan.

dásos és könnyen félreérthető, félrema-
gyarázható darabból.

Lehettek és lehetnek a rendezésnek és
az előadásnak hibái: talán túlságosan is
sok volt az ötlet, nem tudott mindent
felfogni a sokféle effektustól kifárasztott
néző, a színészi alakításokban is akad-
hatnak kifogásolnivalók. Szándékosan
nem beszéltem ezekről. A fontos ebből
az előadásból az, hogy új, konvenciókkal
szakító, merészen kezdeményező színházi
kísérlet volt, s a „kísérlet" nem öncélú,
hanem a darab jobb, mélyebb megérté-
sét szolgálta.

E cikk keretében nincs mód a színészi
játék elemzésére. A színészek jól szol

vezetésért. Csak nemrég tértem vissza
Budapestről, ahol - hála a Magyar Pen
Club nagyleIkűségének - feleségemmel
tizenhárom darabot láttam két hét alatt.
Hogy egészen pontos legyek, tizenkettőt
láttunk Budapesten, a tizenharmadikat
a Dunántúlon, Veszprémben, számunkra
igen meglepő időpontban: vasárnap dél-
után 5 órakor; s ez az alkalom számom-
ra azért volt különösen érdekes, mert
az általános benyomás nagyon hasonlí-
tott a Birmingham Repertory Theatre-
hez. A néhai ,Sir Barry Jackson, az angol
színjátszás nagy úttörője egészen ottho-
nosan érezte volna magát.

Remélem, ,képes leszek azzal az „ab-
szolút tárgyilagossággal" írni, amelyet
Charles Morgan a drámakritikában szük-
ségesnek tart. Hadd mondjak legalább
annyit: megpróbálom, hogy ne befolyá-
soljon sem vendéglátóink kedvessége,
sem kellemes beszélgetéseink, sem egyéb
dolgok emléke - például az átlagközönség
fegyelme, amely bármiféle budapesti
színházlátogatást olyan kulturált ese-
ménnyé tesz.

Mégis - amint itt ülök szilárd tárgyi-
lagosságra elszántan, élesre fent tőrrel
és vitriollal a kezem ügyében, s Roger
Sauryja a gyalázkodás lapjainál felütve
- nehéz hálásnak nem lennem mindazért,
amit a magyar színpadon láttunk. Meg-
értik ugye; nem mindig könnyű a kriti-
kus élete ...

A hazai színházlátogatók szükségkép-
pen kevésbé érzékenyek, mint a külföldi
vendég. Hozzá van szokva ehhez a szí-
nészhez, ahhoz a rendezőhöz. Tudják,
hogy A szeret gyönyörködni a saját hang-
jában, B-t nem mindig lehet hallani, C in-

gálták, alakításukkal hatásosan színesí-
tették a rendező elképzelését. Nagy já-
tékintelligenciával, egy nekik is szokat-
lan játékstílussal, okosan közvetítettek a
nehéz színészi erőpróbát jelentő darabot.

Max Frisch: Játék az életrajzzal. Thá-

lia Színház.

Fordította: 'Ungvári Tamás, rendezte:
Kazán István, művészeti vezető:
Kazimir Károlyi díszlet és jelmez:
Rajkai György. Szereplők: Szilágyi
Tibor, Inke László, Drahota Andrea,
Kautzky József, Kollár Béla, Tándor
Lajos, Valcz Péter, Fellegi István,
Petényi Ilona, Kalocsay Ferenc, Hámori
Ildikó fh., Maros Gábor fh.



kább teátrális, mint intellektuális, hogy
D hajlik az agyonjellemzésre és szegény

E ... Az idegen nem láthatja ilyen éles
fényben a produkciót, az előadást. A mo-
dorosság nincs rá hatással, hacsak nem
teszi tönkre menthetetlenül az előadást.
Gyakran elcsodálkozom, hogyan hat egy-
egy látogatóra olyan londoni produkció,
amelyet a kritika ledorongolt. Vannak
dolgok a színházi életben, amelyeket nem
kellene annyira jól ismernünk. Az első
hatás igen fontos.

Alábecsült eredmények

Most, két huzamosabb budapesti lá-
togatás után - hat esztendő telt el a kettő
között - azt hiszem, a magyar közönség
alábecsüli saját színházát.

Vannak remek eredmények. 1963-ban
Gábor Miklós Hamletje úgy hatott rám,
mint a legnagyszerűbb dolgok egyike,
amelyre emlékszem. Hamlet egyetemes
karakter, s Gábor olyan előadást nyújtott,
hogy azt hiszem, mindenhol tetszést
aratott volna. Most III. Richárdját idézem
fel: kevésbé univerzális figura, de még
mindig mintaszerű a klasszikus szerepek
között.

Úgy tűnik nekem, hogy olyan színé-
szek, mint Ruttkai Éva (aki Júliát játszotta
1963-ban), Básti Lajos, Sinkovits Imre,
Psota Irén, Iglódi István mind nagy
adottságokkal rendelkeznek. Nyilvánva-
lóan hátrányos dolog, ha az ember nem
ismeri a nyelvet. De a kritikus számára
van egy előnye. Eltökélten a játékra és a
rendezésre koncentrál, az apró részleteket
kutatja, fokozatosan tudatosítja a
hangvételt, ritmust, ütemet. Ha nélkülöz-
nie kell is a szóbeli finomságokat, igazán
erőteljes impressziót kap a rendezés egé-
széről s a szereplők beilleszkedéséről an-
nak keretébe.

Hadd szóljak mindjárt a Vígszínház
Solness építőmesteréről. Ezen az estén - a
felújítás premierjén - megértettem azt a
tényt, hogy Ibsen Budapesten vieux jeu.
Nagy-Britanniában még mindig az
Olümposz lankáiról szól hozzánk, vagy
mondjam azt, racionálisabban, hogy az az
éles szél, amely nyolcvan éve végig-
seperte a londoni dobogókat, még mindig
metszően fúj. „Üdvözlégy, vad
Északkeleti!", írta róla egy közepes költő.
Mi máig is úgy tekintünk Ibsenre, mint a
régi idők megtisztító, leleplező
Északkeletijére. A Nóra, a Hedda Gabler,
a Solness építőmester még mindig
vonzanak, még mindig remekművek.
Laurence Olivier és Michael Redgrave is
játszotta Solnesst, mióta új nemzeti

színházi társulatunk megkezdte működé-
sét. Heddával egyre többen próbálkoztak.
Megdöbbentett bennünket, amikor úgy
találtuk - vagy legalábbis azt gyanítottuk -
, hogy Budapest már mindent hallott, amit
csak Ibsen mondani tudott, és a Solnesst

igen sok értelmiségi minden látványos
hódolat nélkül fogadja, s szimbolizmusát
valóban idejétmúltnak tartja.

A színház építőmestere

Amikor tehát erről az előadásról írok,
meg kell engedniük spontán reagálásomat.
Úgy érzem, Ibsen továbbra is a színház
építőmestere. Solness - talán a drámaíró
önkivetítése - férfi, akit élete alkonyán
ifjúsága szelleme kísért. Hilda
Wangelnek, aki egyszer már baljóslatúan
felbukkant A tenger asszonyában,
egyszerre kell az ifjúság kísértő szelle-
mének s ragadozó madárnak lennie, nem
lehet csupán vonzó, fiatal nő, aki egy
gyalogtúra során Solness útjába kerül.

A Vígszínházban Várkonyi Zoltán ren-
dező a mű drámai konfliktusára épített,
gondoskodott róla, hogy Ibsen mondani-
valója minden erőltetettség nélkül szó-
laljon meg. A nézők megkapták a ren-
dezéstől, amit vártak, magam is sokat
kaptam. Básti Lajos maszkja, modora
solnessi volt. Nem mondom, hogy ragyogó
volt a megformálás, Solness nem ragyog:
árnyékba vont óriás. Básti alakítása újra
meg újra az angol színészre, néhai Sir
Donald Wolfitre emlékeztet, a
megjelenítésnek ugyanaz a feszültsége, a
hangnak ugyanaz a teljessége. Béres Ilona
hasonlóképpen meg tudta teremteni Hilda
alakját. A darab máig is elevenen él
emlékezetemben. Az utolsó felvonásban
megvolt az a tragikus szükségszerűség,
amelynek meg kellett lennie.

Két hiba aggasztott. Először: a feleség
alakítása. Hiányzott belőle a hitelesség, és
egész magyarországi tartózkodásunk alatt
ebben az egyetlen esetben hallottam a
nézők soraiból zavaró, gúnyos nevetést. A
Vígszínház színésznőjének nem volt
evokatív képessége. Második aggályom a
világítással kapcsolatos. Nem mintha
különösen drámai lett volna, vagy annak
kellett volna lennie, hanem mert tudatában
voltam, hogy van, s nem hiszem, hogy az
embernek valaha is tudatosan kell
felfognia a világítást. Egy-két alkalmat
kivéve ezt tartottuk a legkevésbé
kielégítőnek a magyar rendezésekben,
valószínűleg azért, mert Londonban az
elmúlt években kultusszá vált

a világítás és istenséggé a kapcsolótábla.
A rendezőknek specialistáik vannak a
színpad megvilágítására. Néha a hatás
csodálatos és mégsem tolakodó, máskor
nem. De minden esetben impressziót ad.
Ezt a kérdést talán tanulmányozni kel-lene
Budapesten.

Shakespeare egészen más ügy - s ez
talán lebecsülésnek is hangzik -, ő épp-
úgy hozzátartozik Magyarországhoz, mint
Nagy-Britanniához. Látogatásunk alkal-
mával láttuk a III. Richárdot, a Tévedések
vígjátékát és az Athéni Timont - a
legváratlanabb válogatást.

Először a Madách Színház III.
Richárdjáról szólok. Az utóbbi években
kevesebbet láttuk otthon, bár természete-
sen a stratfordi ciklus végén műsorra
tűzték A rózsák háborúja címmel. Az ok:
senki sem érzett bátorságot verseny-re
kelni Laurence Olivierrel, aki 1944
szeptemberében korunk legteljesebb Ri-
chárd-alakítását nyújtotta.

Gábor III. Richárdja

Fordulópontot jelentett az időszámí-
tásban, az ember így beszél: Olivier Ri-
chárdja előtt és Olivier után. Most már
nemcsak színpadon, hanem filmen is ját-
szotta, s a dobogón - igazi helyén - nem
tett semmiféle erőfeszítést, hogy fokozza
a feszültséget. Ahogy először lassan be-
lépett az előtérbe, sápadt arccal, ördögi
jókedvvel, már a figura mértékét hordozta:
a tengerzöld csábítás s a véres bűn
lehetőségét. Megőrizte Richárd büsz-
keségét, hallgatása, akár gyűlölködő, akár
csúfondáros, jelentéssel volt teli. Gábor
Miklósnak, amint látjuk, volt ver-
senytársa, s most megmondom becsület-
tel, hogy ő a legjobb Richárd, akit Olivier
óta láttam, nemcsak azért, mert csaknem
egészen más a megközelítési módja,
hanem azért is, mert mélyen átgondolta a
szerepét.

Az ember nem egy színészhez kötődik -
minthogy különböző más Richárdokat is
látott 1944 óta -, hanem általa a teátrális
színház szétrombolásához. Természetesen
Richárd kihívóan teátrális, fel-fokozottan
démoni, mégsem lehet gondolkodás nélkül
belevágni a szerepbe. Intellektuális
gazfickó, vére királyi vér.

Gábor Richárdja intellektuális gyakor-
latként készül a gonoszság kalandjaira, s
meghökken saját sikerétől - például ami-
kor Lady Annának udvarol. (Ebben a
jelenetben kitűnő volt a szereplők be-
állítása.) Szinte hitetlenkedve halad egyik
sikeres tervtől a másikig, míg végül fel-
adata tetőfokán trónra ültetve, megkoro-



názva felismeri, hogy most már ki kell
tartania a végsőkig, mert elérte azt a
pontot, ahonnan nincs visszatérés. Gábor
Miklós színházi értelemben együtt nő a
drámával, s a dráma második részének
nyitánya, a koronázás, amikor Anna mel-
lett ül a fáklyafényben, döbbenetes coup
d'oeil. De a szemlélő számára sohasem
pusztán Richárd. Mindig ész irányítja a
játékát, s végigkíséri a rendezői irányítás.

Vámos László húzásai jogosak, s meg-
mentette a Bosworth előtti éjszaka szel-
lem-jelenetét: nem sorakoztak formálisan s
kicsit ostobán a szellemek, ahogy sok
alkalommal láttuk. Azt mondhatnám, a
jelenetnek koreográfiája volt, az alakok
összevegyültek, hangjukat visszhangzó
boltozat továbbította. Richárd ráébredt
végzetére, s azt hiszem, bölcsen tette
Vámos László, hogy kihagyta a híres
színpadi konvenciót: a végső párviadalt.
Egészen impresszív volt Budapesten látni
Richárdot: magányosan áll az előtérben,
kétségbeeséssel a szemében - mert Gábor a
szemével is játszott
míg a háta mögötti félhomályból az el-
lenség egyre nyomul előre: ennyi volt
csak, de ennyi elég. Richárd állhatatos volt
a haláláig, és utolsó küzdelmét elméjében
vívta.

Sok egyéb is vonzott ebben a pergő,
tömör produkcióban: a díszletek, a vál-
tozatos szerkezetű faanyagok, amelyek jól
illettek a folytonos színváltozást követelő
drámai szerkezethez. Psota Irén hiteles
Margitja nem a szokásos shakespeare-i
boszorkány volt, sokkal fiatalabb is a
megszokottnál, hanem asszony, aki-nek
gyászából fakadnak profétikus látomásai.
Márkus László sima modorú, doromboló
Buckingham.

A darab sodra nem lassult, és Richárd, a
„vérben emelkedett s vérben
megállapodott" halálos hatalommal volt
teljes. Kívánom, hogy Gábor Miklós el-
játszhassa a Macbethet, s hogy a pro-
dukció eljuthasson Angliába. A londoni
World Theatre Saisonra vagy a skóciai
Edinburgh-i Fesztiválra alkalmas lenne.
Ilyen adottságú színésznek meg kell adni a
nemzetközi szereplés lehetőségét.

A Tévedések vígjátéka

A második Shakespeare a Tévedések
vígjátéka volt a Nemzeti Színházban, Egri
István rendezésében. Ezt a pajkos játékot
már régóta nagyon szeretem, talán azért,
mert az első Shakespeare-darabok közé
tartozott, amelyet iskolás koromban
Nyugat-Angliában láttam.

Később, évek múlva ismét más mű-
vekkel együtt láttam, egyszer a Két ve-
ronai nemessel, egyszer a Titus Andro-
nicusszal. Leszámítva Komiszarjevszkij
vad és hóbortos dévajságát 1938-ben
Stratford on Avonban, a darab igazi
diadala Clifford Williams stratfordi fel-
újítása volt, hat évvel ezelőtt.

Lelkesített, hogy Egri rendezése teljesen
önálló vonalvezetésű volt, különösen,
hogy végig a megfelelő földrajzi tájon
maradt. Déli volt, játékos, távol észak
fagyától s valahogy szabadjára-engedett. S
bár azt mondom, „szabadjára-engedett",
mégis a leglazább pillanatokban is
megvolt a ritmusa, a rendező eb-ben a
legkevésbé poétikus darabban is
meghallotta a dallamot, hangszerelte a
mozgást és dikciót. Bernard Shaw-nak
tetszett volna, ez az, amit állandóan
megkövetelt a színháztól. Nem volt
könnyű a Nemzetiben a szereplőket rang-
sorolni, de nagyon tetszett Sztankay An-
tipholusként, nem hagyta ki azt a pilla-
natot, amit mi Alec McCowenhez mérünk:
miután Adriana harminchét sort intéz
hozzá ötös jambusokban, Antipholus
hitetlenkedve kérdezi: „Hozzám szólsz,
szép hölgy? (Szász Imre fordítása);
„Plead, you to me fair dame?"

Ragyogó humorérzék töltötte be az es-
tét. Attól a pillanattól kezdve, amikor a
hóhérsegéd zokogni kezd Aegeon ki-
magyarázó szónoklata alatt, az ember
tudja, hogy Egri jó úton van. Két apróság:
a Hold valamely másik darabból pottyant
ide? És a fejedelemasszony alakítása.
Sajnálkoztam rajta, mert nagy-szerű
tragikomédiát játszhatott volna a végén,
amikor közeledünk a dénoumenthez, és
Shakespeare egy rövid jelenetben
egyenesen megoldja a rejtélyt, kép-
zeletünkre bízva, mit fecseghetnek a zárda
pletykafészkei. Mindenesetre a feje-
delemasszonynak határozottabb egyéni-
ségnek kell lennie, mint amilyet a Nem-
zetiben láttam, de talán el vagyok ké-
nyeztetve, hiszen Angliában egy nagy-
szerű tragikomikus színésznővel láttam
ezt a szerepet.

Egyébként Shakespeare különösen sze-
rencsés magyar fordítóival. Hallottam,
hogy Vas Istvánnak, a kiemelkedő köl-
tőnek III. Richárdját igen sokra értéke-
lik, s ösztönösen megéreztem, hogy Szász
Imre jó munkát végzett a Tévedések
vígjátékának fordításával. A Nemzetiben
ráfirkáltam a műsorfüzetemre az V.
Henrik címet. Azt gondolhatnánk, hogy
nem a tárgyhoz tartozó feljegyzés, de az
V . Henrik a magyar színpadon kevéssé

ismert királydráma, s míg láttam és hal-
lottam Sztankay Istvánt, többször
felötlött bennem, milyen találó
szereposztás lenne, ha ő alakítaná a
királyt.

Az „elidegenített" Timon

Kevésbé örültem a Nemzetiben egy
későbbi alkalommal, a nehéz s ritkaság-
számba men ' Athéni Timonnak az elő-
adásán. Az elismert rendezőnek, Major
Tamásnak nyilvánvalóan megvoltak a
maga szempontjai. Azt hiszem, brechti
szemmel nézte a darabot. Tehát „távol-
tartotta" vagy „elidegenítette" a nézőt
(mindkettő idegesítő kifejezés). A szín-
pad általában véve cirkuszi porondra
emlékeztetett, háttérben egy zenekarral, a
jelenetek egyéni produkcióként követ-
keztek egymás után, a színészek hol fel-
vették, hol ledobták köpenyüket, a szín-
pad felett a, „cirkuszi sátor" jelképe: zöld
levél, kék ég, s a fény jól hallható
kattanással gyulladt ki - úgy, mint valaha
egy plymouth-i színházban, ahol a nap
éles csattanással szokott felkelni.

Mindezt aggasztónak találtam, mivel
sohasem akartam Timontól elidegenedni,
sem távolból szemlélni, s keresztülmenni
azon a szellemi evolúción, amit egy
brechti gondolkodású rendező megkövetel.
Igazán r- miért is ne - változatlanul arra
vagyok felkészülve, hogy alávessem
magam a színpadi illúziónak, talán
régimódi szemlélet, de még mindig
indokolt. A rászerelt, oda nem tartozó
elemek azért voltak különösen aggasztóak
ebben a Timon-felújításban, mivel
nyilvánvaló volt, hogy a rendező intel-
lektuális szintje megfelel a darabnak. Ki
tudta élezni az iróniát, a hálátlanság iránti
megvetést. Nem hagyott ki egyet-len
kihegyezhető poént sem, „a jelentés
csúcsait" - ahogy egy későbbi drámaíró
megfogalmazta. Az ember hálás volt az
olyan jelenetekért, mint a professzionista
cinikus és a bolond kettőse. Mégis úgy
éreztem, ahogy a dráma előrehaladt, hogy
keserű varázsa nem ragad magával. Most
az egyszer hiányzott az angol szöveg.
Hallani szerettem volna:

„The sea 's thief, whose liquid surge
resolves The moon into
salt tears"

„Tolvaj a tenger: híg árja a holdat sós
könnyekké oldja"

és:
„ .. the beached verge of the salt

flood
whom once a day with his embrossed

froth
The turbulent surge shall cover ..."



„ .. a sós partszegélyen,
melyet púpos tajtékával naponta
végigsöpör a tenger ..."

(Szabó Lőrinc fordítása)
Hallottam kísérőimtől, hogy Iglódi

István nagy megértéssel mondja szerepét,
s ezt tudtam értékelni, de számomra
könnyűsúlyú volt ehhez a karakterhez.
Nem éreztem benne Timon tapasztalt, érett
nemességét, az athéni nemest: „La-
cedaemomig nyúlt a birtokom." A színész
fiatalember, akit mi Cornwallban „teasy"-
nek, kötekedőnek neveztünk volna: aki
csak szúr, de soha nem emelkedik az igazi
düh hatalmas tirádáihoz, soha nem borítja
el az emberiség elleni fehéren izzó
gyűlölet, a jótevő haragja, aki hirtelen
megismerkedett a durva hálátlansággal,
azzal a bűnnel, amelyet Shakespeare egész
életében gyűlölt. Iglódit nem lehet
hibáztatni. Nem láttam a tragédiát igazán
méltón kibontó Timont egyszer sem, bár
Paul Scofield komoly erőfeszítéssel
alakította. (Az isten valami nagyot
alkotott, mikor Scofieldnek ilyen hangot
adott - mondta egy amerikai asszony
Stratfordban, néhány éve, mikor
mélységesen csalódott kedvenc színészé-
nek alakításában, de elszántan hűséges
maradt a hangjához.) Voltak jó alakítások
a Nemzetiben: Apemantus (Őze Lajos) és
Alcibiades (megint Sztankay István). De
nem lehetett számomra az igazi Timon,
bármilyen izgalmasnak találtam a
premiert. Eszembe jutott egy, az angol
provincián két évtizede látott, modern
kosztümös változat. Történetesen a Görög
Nemzeti Színház akkori igazgatójával
voltam együtt; s ő minden erejével
igyekezett elmagyarázni: nem tartozik a
modern athéni vendéglátáshoz, hogy az
ember forró vizet loccsantson a vendégére.
Bizonyára még jobban meg lett volna
döbbenve Budapesten ennek a ki-válóan
rendezett kulcsjelenetnek a realizmusán.

Iglódi és Sinkovits

Hadd mondjam el, hogy korábban láttam
Iglódi Istvánt egy tökéletesen neki való
szerepben. Dosztojevszkij A félke-
gyelműjének címszerepében, Miskin her-
cegként, ugyancsak a Nemzetiben. Meg-
volt benne az a tartózkodó nemesség, ami
kellett, s Egri rendezői fantáziája, s a
nagyszerű csoportosítás összetartotta a
darabot, amely könnyen széteshetett volna.
Kellemes kezdete volt ez budapesti
tartózkodásunknak, s a rákövetkező estén
ugyanazon a színpadon láttuk Sinkovits
Imrét - A félkegyelmű faragatlan

hagyta, hogy Básti Lajos - aki megint csak
úgy alakította Spanyol Fülöpöt, ahogy
Donald Wolfit tette volna - teljesen
kibontsa, a villámcsapás erejével vigye
tetőfokra a szerepét. Semmi más nem
szolgálta volna így a drámát. Ruttkai Éva
kitűnő Erzsébet volt, uralta a színpadot, de
nem törte össze. Hallatlanul érzékeny
színésznő, Erzsébetje egy-szerre volt
királyi és emberi. Nincs sok valószínűsége,
hogy Angliában láthassam a darab
felújítását (Phillis Neilson-Terry és
Matheson Lang játszotta közel negyven
éve), s így olyan örömmel fogadtam az
alkalmat, mint a gyűjtő egy ritkaságot.

Játék a kastélyban

Molnár Ferenc darabját, a Játék a
kastélybant ugyancsak a Vígszínházban
láttam. A drámát kétszer mutatták be
Londonban, s mindkét alkalommal meg-
bukott. A drámaírónak, bár impozáns a
színházi technikája, soha nem volt meg-
felelő fogadtatása Nagy-Britanniában.
Nem láttam Gerald du Mauniert, mikor a
The Play's the Thinget (ez az angol címe a
darabnak) játszotta, de feltételezem, hogy
hiányzott belőle a játék iránti érzék. Clive
Brook ragyogóan alakította a felújítást
húsz évvel később, de a komédia furcsán
idejétmúltnak látszott. A Vígszínházban
igen szórakoztató volt.

A komédiának szüksége van a minden
poént hálás nevetéssel fogadó közönség-
re. Örülnék, ha Londonban, a megfelelő
időben kísérletet tennének a felújításra,
bár kétlem, vannak-e olyan képességekkel
rendelkező színészeink, mint Páger Antal -
aki a drámaíró szerepé-ben egy színésznő
becsületének megmentése érdekében
szerepet ír számára az éj leforgása alatt -
és Ruttkai Éva, az ötletesen megmentett
színésznő. Mindkét vígjátéki alakításban
szerepet játszott a rendező, Benkő Gyula
komédia-felfogásának köszönhető
változatos ritmika.

„Magyar esték"

A többi színházi estünk sajátosabban
magyar vonatkozású volt. A Pesti Szín-
házban Szabó György Szekrénybe zárt
szerelem című darabja úgy hatott, mint
keverék Ionescóból és N. F. Simpsonból,
de a szerző egyéni szellemessége emelte a
művet. Különböző boldogság-koncep-
ciókról szól, s valami vonzó, fürge vi-
dámság van benne. Egy-két londoni szín-
ház bemutathatná, biztos vagyok benne,
ajánlani kellene James Roose-Evansnek a
Hampsteadi Színház Clubban.

Rogozsinját - Mózes szerepében. Sinko-
vits rendkívül hatásos volt, parancsoló
erejű, s van adottsága a hallgatásra is - s
ezt a képességet csak dicsérni lehet
minden színészben. Míg hallgattam, fel-
ötlöttek bennem A. E. Housman sorai:

„Tüzes próféta nem hozta a szót
Melyik úton kell mennem
Felhőbe foszlott szét a láng
Mennydörgés sem üzen.
A jel, mit Izrael kapott
Hozzám még nem jött el."
Sinkovits alakításában az ember fel-

ismerte a tüzes prófétát, látta az égő
csipkebokrot. Bár különösen nehéz fel-
adatnak tartom, hogy bárkit párhuzamba
állítsak Sinkovitscsal, minden színész
között talán leginkább Alec Clunessel
rokon, aki Angliában Chritopher Fry
Elsőszülött (The Firstborn) című drámá-
jában játszotta Mózest. Madách Mózesé-
nél igazán hiányzott a nyelv ismerete.
Az Athéni Timon sorait fel tudtam idézni
magamban. A Mózesben a színész evo-
katív erejére kellett támaszkodnom, s
tisztelet illeti, mert kifejezőereje meg-
győző. Marton Endre, a rendező, bölcs
egyszerűséggel vitte színre a darabot,
került minden ködös belemagyarázást.
Sem-mi sem volt itt a bibliai
illusztrációk merev, színes tábláiból,
semmi színes olajnyomatszerűség.
Csodálatra méltó este volt.

Angliai Erzsébet

Két másik előadással kapcsolatban
(mindkettőt a Vígszínházban láttam)
ugyancsak sok jót mondhatok, noha tisz-
tában vagyok azzal, hogy ily módon
messze elmaradok a korszerű színikriti-
kától. De az embernek kapcsolatot kell
tartania a múlttal, a színpad történeté-
nek ismerete eleven dolog, s a színház
nem tegnapelőtt jött a világra. Az Ang-
liai Erzsébet, Bruckner történelmi melo-
drámája negyven éve keletkezett. Megál-
lapított dolog, hogy mint dráma megle-
hetősen különös az Erzsébet körüli anak-
ronisztikus összeesküvésekkel, és amel-
lett napjainkban a kétszintes szerkezet -
Spanyolországi Fülöp és Erzsébet, amint
nemzetük képviselőiként mindketten
győzelemért imádkoznak - már nem
okoz szívdobogást, bármilyen meglepő
volt akkor, amikor Bruckner megírta a
darabot. Mégis, mindenki számára,
akiben van színházi ösztön, jó
tapasztalat lehet ilyen-fajta drámával
találkozni. Várkonyi Zoltán rendező
nagy lendülettel és határozott eréllyel
diktálta az iramot, a Whitehallból
Madridba lendítve a nézőt, s



A Thália Színházban tett látogatásaink
egyikén Móricz Légy jó mindhalálig című
művét láttuk. Nyilvánvaló, hogy a darab
nem alkalmas külföldi bemutatásra,
elégikus irodalmisága ellenére sem.
Budapesti barátaink csóválták is a fejüket,
amikor hallották, hogy oda készülünk, de
az estét áthatotta valami gyengéd, naiv
kedvesség, s nagy örömünkre velünk volt
Kéry László professzor, aki a híres
Debreceni Kollégiumban töltötte
diákéveit, Móricz darabjának színhelyén.

Másodszor egy délelőtti főpróbára
mentünk el a Tháliába, Goda Gábor A
planétás emberét megnézni. A nagy erejű
első felvonásból, amit láttunk, lebilincselő
szatirikus játékra következtettünk, néha
mintha Priestley hahotázna egy James
Bond-ötleten. Kazimir Károly nagy
energiával vitte színre. Szívesen
megnéztem volna a második részt is. Ka-
zimir és színháza láthatóan fontos szerepet
játszik a budapesti színházi életben, s
ismét eszembe jutott, hogy Roose-Evanst
érdekelné a dolog.

A Mikroszkóp Színpad előadásáról csak
tapogatózva írhatok. Biztos vagyok benne,
hogy a híres pesti viccek néhánya abból az
előadásból ered. Bár Halápi Lili mesterien
fordított, meglehetősen a látványra
szorítkoztam, mintha vidám kommentárból
kellene megítélnem egy operettszínpadot,
s szerettem volna, ha meg tudom érteni a
szöveget. A komikusok kétségtelenül jók
voltak, élvezet volt nézni a nevetéstől
dülöngélő közönséget. Ez volt utolsó
színházi esténk Budapesten. Azon az estén
visszatekintve itt-tartózkodásunkra,
megint az jutott eszembe: „Színészek és
rendezők szín-háza". Budapest szerényen
ítéli meg szín-házát. Semmit sem láttam a
londoni World Theatre Seasonben
(amelyet olyan gonddal szervezett Mr.
Danbery), amely meghaladta volna a
budapesti játékszín-vonalat, és sok
előadás messze elmaradt mögötte.
Higgyék el, ez nem pusztán hálás köszönet
a szíves vendéglátásért, ha-nem a kritikus
szívből jövő őszinte szava.

Veszprémi d é lu t á n

És végül az utolsó, váratlan
körülmények közt végbement
tizenharmadik előadásról. Egy meleg
vasárnap késő délutánján a veszprémi
Petőfi Színház-ban voltunk (úgy tudom, a
Mózes új változatát eredetileg itt mutatták
be), s Scribe Egy pohár víz című darabját
láttuk. Híres példája a piéce bien faite-
nek, és bárhol találkozik vele az ember -
és

már jó néhány éve nem láttam -, mindig
azt bizonyítja, hogy Anna királynő még
mindig eleven.

Véletlen egybeesés, hogy hazatérésünk
után ugyanezt a korszakot mutatta be egy
tévé-folytatásos The Churchills címmel -
amit láttam belőle, az azt bizonyította,
hogy Scribe méltóbb volt a drámai
feladatra. Veszprémben Péter-vári István
nagyon intelligens rendezői irányítása
mellett a női alakítások felül-múlták a
férfiszerepeket: Szekeres Ilona gazdag
egyéniségű Anna királynője ugyan
cseppet sem hasonlított a történelem
Annájára, de miért vitatkoznánk? A
drámaírónak joga van a szabadság-hoz.
(Scribe és Bruckner különböző stílusban
veti el a korhoz való hűséget.)

Szép délután volt. Nem felejtem el,
ahogy körben ültünk Kéry professzorral és
nejével, már kezdett alkonyodni, s a
Balaton körül azon tűnődtek az emberek,
vajon tovább tart-e az októberi ragyogás,
a szép idő. Tovább tartott, míg másnap
körülutaztuk a tavat, s meg-álltunk a
tihanyi félszigeten, Szigliget tökéletes
csendjében, és végigmentünk a déli
parton. Még a következő héten is tartott
Budapesten, miközben egyre inkább
megszerettük a gyönyörű várost a Duna
partján. Még mindig enyhén sütött a nap,
mikor vonakodva felszálltunk Ferihegyen,
s ez a derűs idő mintha a budapesti
színházi életet mintázná. Lehet, hogy
vannak viharok, tán hófúvások is, de mi
ezekről nem tudunk. Talán egy-egy nyári
záporról, ideig-óráig tartó borulásról -
másról semmiről. Azt találtuk
Magyarországon, amit egy angol költő,
Laurete így fogalmazott: „a szenvedély
játéka, gyönyörű, nyilsehes", s hálásak
vagyunk érte.

A vicsorgó drámakritikusok sorába
tartozom, akiket valaki patkányméreggel
akart elpusztítani. De nekünk is van-nak
jó napjaink, s a budapesti napok
felejthetetlenek maradnak.

KÉT CAMUS-EGYFELVONÁSOS

ősbemutatójára készül az Egyetemi Szín-pad.
Camus „A művész élete" című né-majátékát a
világon először mutatja be Költő Miklós
nemrég alakult Polymorph
pantomimegyüttese. A darab 37 szerepét 15

mímes játssza. Magyarországon először kerül
színre Camus „Lázadás Asturiában" című
egyfelvonásosa is az Universitas együttes
előadásában, Jósfay György rendezésében.

M A J O R O S J Ó Z S E F

Vonó Ignác, özv. Mákné

és a Tanácsos úr .. .

A Vonó Ignác Fejes Endre harmadik
kísérlete, hogy az emberi lét perifériájára
szorult álomkergetők világát a szín-padon
is megelevenítse. Éppúgy átdolgozás, mint
ahogy a Rozsdatemető és a Mocorgó is az
volt - és éppúgy önálló életet élő drámai
alkotás is, mint elődei ... Fejes drámaírói
képességeit ez-úttal is a jellemfestés, a
tömör, láttató erejű dialógusvezetés, a
szituációk markáns lekerekítése
bizonyítják leginkább: Vonó Ignác és
Mákné, valamint a tanácsos úr bravúrosan
felépített dialógusai; a "zöld szemű
asszonnyal" való találkozás jelenete;
Mákné látogatása az „úri otthonban".
Szelíden leleplező, önironikus lírával,
tehát kellő távolságtartással szemléli
hőseit: szigorú passzív álom-
kergetésükkel szemben, de ugyanakkor
meglátja bennük azt is, amiért nem kell
megtagadni őket: egy igazabb élet utáni
szorongó-sóvárgó vágyat - ez ad alap-
vetően tragikomikus jelleget ennek a já-
téknak. A darab furcsamód épp ott veszít
erejéből, ahol a groteszk elemek a
leginkább funkcióképesek lehetnének - a
harmadik felvonásban. Fejes itt meg-
lehetősen vázlatosan rajzolja a hajdan volt
magyar urak „exkluzív társaságát", s ezért
- egy jelenettől eltekintve - Ig-


