
Szabó Lőrinc fordításából idéztem, a
nagy költő és műfordító emléke iránti
tisztelettel. Szabó Lőrinc fordítása szép
írás; Mészölyé jobban mondható.

Vigyázzunk a századokra utaló cím-
kékkel. Ha magam nem vigyáznék, meg-
kérdezném Ungváritól: vajon hányadik
század stílusa ez: „Nem látom okát, miért
ne lehetne pontosan megfogalmazni
kifogásunkat olyan jelenségek ellen,
amikor a kísérlet ilyen esendő eredményt
arat."

Kritikájának záró mondatát idéztem a
magam cikkének zárókövéül.

*

Post scriptum. „Túlzott indulat? Túl-
zott" - vállalom én is Ungvári Tamással.
Azt a szenvedélyességet, mely mindnyá-
junkat elkap, ha az igazságot kutatjuk.
Lehet e szenvedély a tények tisztelete?
Bár azzá lenne bennünk!
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A gyáva

Tagadhatatlan, hogy a gyávaságot álta-
lában pejoratív fogalomnak tartjuk. Kü-
lönösen, ha megtévesztő álbátorság
takarja. S még inkább, ha a tartalmatlan
jóléthez való ragaszkodást, a tartalmasabb
életlehetőség elmulasztását jelenti. Aligha
elegendő azonban egy művészi alkotáshoz
ennek puszta „leleplezése", konkrét
társadalmi vonatkozás, közeg nélkül. Még
akkor sem, ha ez az alkotás nem kíván
több lenni, mint ünnepi megemlékezés,
tisztelgés Sarkadi Imre emléke előtt,
születése és tragikusan korai halála
évfordulóján. Ez az alkalom ihlette
ugyanis Mihályfi Imrét, hogy elkészítse A
gyáva tévéfilmváltozatát. Mihályfi,
gondolom, Sarkadi kisregényének mai
aktualitásából, hatóképességéből indult ki,
s voltaképpen zavarták azok a motívumok,
melyek a mű keletkezési idejére, az
ötvenes és a hatvanas évek fordulójára
utaltak. A tévéváltozat tehát igyekezett
„túltenni" magát azon a tíz éven, mely a
regény megjelenése óta eltelt, s mintegy a
mába transzponálta a cselekményt.

Anélkül, hogy el akarnánk ismételni
azokat a kifogásokat, melyek a sajtóban a
Budapesti Művészeti Hetek keretén belül
lezajlott televíziós bemutató után
megjelentek, fel kell tennünk a kérdést:
végül is miféle gyávaságról szól A gyáva?
Mert abban igaza van Hámos Györgynek,
aki az Élet és Irodalomban fogalmazta
meg ellenvéleményét a tele-víziós
változatot elmarasztaló kritikákkal
szemben, hogy Éva a regényben
(minthogy első személyben beszél), már
az első oldalon leleplezi magát. Érdemes
is felidézni ezeket a Hámos György által
ugyancsak citált sorokat: „Évek óta
tudom, házasságunk lassan kétfajta
önzéssé alakult át; az ő önzésének alap-ja,
hogy én szép vagyok, dekorálom, s
amellett dicsérem - az enyémnek, hogy ő
sok pénzt keres, és úgyszólván mindet én
költöm el, ahogy akarom. Valószínűleg ő
is sejti, hogy együttlétünk üzlet, aminek
az alapja az ő pénze és az én személyem."

Azzal azonban már alig-ha érthetünk
egyet, hogy a film készítői „jó irányba
zökkentették ki a pályáról a

regényt" - mint Hámos írja -, amikor
elengedték fülük mellett a korán leleplező
belső monológokat.

Hiszen a filmben alig derült ki több az
egész történetből, mint amit Sarkadi
hősnőjével a regény első lapján elmon-
datott, holott nem véletlen - s ez, gon-
dolom, nem szorul bizonyításra -, hogy
mindez Sarkadinál már az első lapon
kiderül. Vagyis A gyáva - az írói szándék
szerint - elsősorban nem az úgynevezett
művészi világ egy élősdi nőalak-ját akarja
elénk állítani, hanem ennél általánosabb,
mélyebb kérdést; az embert emberré tevő
ambíciók elsorvadását. Sarkadinál ezért
kiindulópont Éva le-leplezése, s ezért
jártak rossz úton a film alkotói, amikor e
leleplezést a tévéváltozat mondanivalójává
tették.

Összefügg ez a mű mai aktualitásának
félreértésével. A gyáva, érzésem szerint,
nem olyan értelemben időszerű, hogy akár
ma is keletkezhetett volna. Sarkadi,
miközben pontosan jelzi azt a társadalmi
közeget, melyben hősei mozognak, a jövő
társadalmát félti. Félti bizonyos el-
anyagiasodástól, ezért is kerül a regény-be
szélsőséges és reális ellenpólusként a
somogyi „kirándulás" képsora, aminek a
film épp finoman megmunkált drámai
összeütközéseit egyszerűsítette le, s ezért
oly lényegesek mindazok a rekvizitumok,
melyek az ötvenes-hatvanas évek fordu-
lójára utalnak. Sarkadi, mintha forgató-
könyvet írt volna, regényében igen fontos
szerepet szánt a kellékeknek, Bence
szakállától Tibor Ikka-üvegéig, amiből a
rumot tölti; Mihályfi viszont egy az egybe
áthelyezte a cselekményt a mába, s ezzel
Sarkadi féltése banális igazságok elkésett
ismételgetése lett, annál is inkább, mert a
film az Éva-típus leleplezését tekintette
feladatának, ami pedig az író számára
kiindulópont volt.

A tévéváltozat így, ezzel az erőszakos
aktualizálással. elszalasztotta a műben
rejlő lehetőséget, azt, ami valóban
aktuális. Érzésem szerint ugyanis, ha a
tévéfilm készítői a történet korhoz kö-
töttségét erősítik, ha Sarkadi akkori fé-
lelmeit bontják ki A gyávából: az ambí-
ciók elsorvadásától, az elanyagiasodástól
való félelmet, akkor erősebb, maibb hatást
értek volna el. Sarkadit azok a kérdések
gyötörték, víziószerűen, melyek-kel a
halála utáni évtizedben nemegyszer
szembe kellett néznünk.

S ez, a tíz éve meghalt író meglátásainak
és mai problémáinknak e kapcsolata,
önmagában is olyan feszültséget
tartalmazhatna, melyet aligha lett volna



Hagyományos
vagy új dramaturgia?

szabad elszalasztania Mihályfi Imrének,
amikor Sarkadi maiságáról kívánt vallani.
Végül a film közhelyeket állapított meg; a
kisregény viszont továbbra is izzóan
aktuális, izgalmas olvasmány. Lehetséges,
hogy izgalmasabb, mint valaha. Ma már
nemcsak Sarkadi vízióját érezzük benne,
saját tapasztalatainkat is. A filmből sajnos
mindkettő elveszett, s ezzel elveszett az
alkotás közéletisége, politikai jelentése is.

A mizantróp

A Sarkadi-tévéfilm esete nem elszigetelt
jelenség. Az aktualizálás - idézőjelben
vagy anélkül - színházi művészetünk talán
legtöbb szenvedélyt kavaró kérdése, s
vitatkozzunk bár a politikai szín-házról, a
klasszikusok játszási módjáról vagy a
színházi profilról, előbb-utóbb ez kerül
terítékre. Korábban a Rómeó és Júlia
kavarta fel a kedélyeket, majd A
mizantróp; s a két előadás együttes em-
legetése a balsikerű aktualizálás elrettentő
példájaként, mint Ungvári Tamás tette a
SZÍNHÁZ 1971/12. számában, véleményem
szerint a jelzett művészi, alkotói konfliktus
meglehetősen sematikus megítélését is
jelzi. A Sarkadi-tévéfilm esetét azért is
érdemes volt szemügyre vennünk, mert
nemcsak adalékot szolgáltat a kérdéshez,
hanem olyan tanulságokat is kínál, melyek
jól megvilágítják a színházi aktualizálások
ellentmondásos problémáját is.

Ungvári felállít egy tételt: egy korhű
Molière-előadás sokkal korszerűbb len-ne
A mizantróp legutóbbi, Madách kamarabeli
bemutatójánál; s ezt így még el is
fogadhatnánk, ha nem maga Ungvári
idézné az ellenpéldát: a jan Kott át-
dolgozásában és Zygmunt Hübner ren-
dezésében Krakkóban bemutatott mai A
mizantrópot. S jóllehet a budapesti elő-
adást Mészöly Dezső csengő-bongó rímei
is meglehetősen bénítják, s nem véletlen,
hogy Kott prózában fordította Molière-t
(ebben is igaza van Ungvárinak), a kérdés
lényegét mégsem itt érzem. Kott ugyanis
szellemes nyelvi játékaival, melyek
átszövik fordítását, nemcsak sajátos ízt
kölcsönöz a darabnak, de „alájátszik" a
rendezői elképzelésnek is. A molière-i
dialógusokat teletűzdelte mai kifejezé-
sekkel, az egyes drámai szituációk in-
doklását az úgynevezett kisrealizmus
igényei szerint is kidolgozta, Oronte jel-
legzetes dilettáns, „avantgarde" költő lett, s
megidéződött a varsói kávéházak világa,
mai motivációval dolgozta át Alceste és
Philinte konfliktusát (természe-

OSZTOVITS LEVENTE

Elfogult rögtönzések
aktuális témákra

3. Nosztalgia és valóság

Tizennégy éves koromban történt először,
hogy a születésnapomra, névnapomra és
egyéb ünnepi alkalmakra kapott és
gondosan félretett pénzemből egy
vasárnap felutaztam Budapestre, hogy
végre színpadon lássam X. Y. kedvenc
színészemet egy olyan darabban, amely-
ben különösen parádés alakítást nyújtott.
Voltam délelőtt fél tizenegykor
színházban, majd ebéd nélkül átrohantam
egy másikba, ahol fél háromkor kezdődött
az előadás. Ott is valamelyik kedvencem-
bálványom tündökölt. Ezek a darabok,
előadások máig elevenen él-nek az
emlékezetemben, az egyszeri, de

tesen anélkül, hogy az alapvető drámai
összeütközésen változtatott volna);
ugyanakkor megmaradtak a Molière-ko-
rabeli fogalmak, az udvar, a méltóságok, a
királyság stb.

Amikor azonban az udvar emlegetése
olyan kifejezésekkel keveredik, mint az
elidegenedés, nyilvánvalóvá válik az
anakronizmusok általánosító szerepe (az
udvar például a mindenkori befolyásos
emberek körét jelöli). Ez pedig lehető-
séget kínált arra, hogy a rendező olyan
összefüggésekben ábrázolja a „befolyá-
sosságot" és Alceste elvakult kritikáját, aki
azonosítja az „udvart" a társadalommal, s
épp ezért nevetségessé válik, amely
árnyaltabb és maibb, ha úgy tetszik,
korszerűbb, mint amilyen a „korhű"

Molière lett volna, hisz benne van mai tör-
ténelemismeretünk is.

Vámos László nem erre vállalkozott. A
Madách kamarabeli A mizantróp a mai
nyugat kritikája kíván lenni, s ez így va-
lóban formális megoldás. Hasonlóképpen
formális, mint a Mihályfi-féle Sarkadi-
film mai időszerűségének egysíkú
kihasználása. Az ugyanis, hogy Molière A
mizantrópja akár a mai nyugaton is
történhetne, az, hogy A gyáva akár a mai
Magyarországon is megeshet (ez is, az is
kis változtatásokkal), önmagában még
nem indokolja a kérdéses művek mába
transzponálását. A gyáva esete jól mutatja,
ez az átültetés egyszerűen meg-

leginkább mégis az a szavakkal reprodu-
kálhatatlan varázslat. Élmény, amely-ben
a testi valóságban látott, lelki jelenlétében
tapasztalt X. Y. „nagy" színész
részeltetett. Személyvonaton utaztam oda-
vissza háromszáz kilométert, csupa
izgalommal jöttem és diadalmasan
mentem haza, zsákmánnyal: a Csodával a
szívemben.

Aztán éppen jókor kerültem fel végleg
Pestre, immár egyetemistaként. A
hatvanas évek elején Gábor Miklós
Hamletjét, Henrikjét, Tolnay Klári
Blanche-át visszaemlékezve is töretlenül
szép előadások fénylő csúcspontjaiként
látom. (Majdnem elfeledkeztem vala-
miről: gimnazistaként szintén felutaztam-
felbumliztam Pestre, hogy Págert lássam.
Valóban a föld indult meg velem akkor.)

Összegezve: máig beleborzadok ezek-be
az élményekbe, a színházba vetett hitem
tápláló, vitamindús emlékeibe.

fosztotta a művet időszerűségétől. S tu-
lajdonképpen ugyanez történt A mizant-
róppal. A Major-féle Rómeó és Júliától,
ha az eredményt ki-ki a maga ízlése és a
modern színházról alkotott elképzelése
szerint ítéli is meg, elvitathatatlan az a
törekvés, mely az itt említett példák közül
leginkább a krakkói A mizantróppal
rokonítja a nemzeti színházbeli Rómeó és
Júliát. E törekvés lényege pedig, érzésem
szerint, nem más, mint a szó legnemesebb
értelmében vett politikus színház
megteremtése, melynek köze van mai
életünkhöz, mely közvetve vagy kevesebb
áttételességgel mai problémáinkról vall.

A korszerűség és a korhűség nem zárják
ki egymást, és a művek erőltetett
korszerűsítése sem jelent korszerűséget.
Úgy hiszem, minden művész eredendő
hivatásának érzi - vagy kellene éreznie

hogy saját korához szóljon. A korsze-
rűség látszataként alkalmazott korszerű-
sítések azonban nemcsak „irodalomcent-
rikus" szempontból vitathatók, de ak-
tualitásuk szempontjából is. A világiro-
dalom és a színháztörténet tele van át-
dolgozásokkal ; művészi értelemben
mégiscsak azok az átdolgozások voltak
életképesek, melyek - legalább valamilyen
vonatkozásban - többet tudtak mondani az
átdolgozott, rendezőileg át-értelmezett
eredeti műnél.



Azóta már nem tudok elsápadva,
könnyekkel viaskodva tapsolni, ritkán
érzem azt a hajdani érzéki gyönyört,
legfeljebb néha az Opera színpadán, ha
egy Tito Gobbit, Astrid Varnayt, Simio-
natót vagy Melis Györgyöt látok-hallok.
Esetleg koncerteken még. Mi az oka? Ezt
keresem, s szinte nosztalgikusan kérem
számon azoktól is, akiket még hat-hét
évvel ezelőtt is egy serdülő romantikus
lelkesedésével-buzgalmával imádtam. Hol
a varázs? A varázs megéléséhez szükséges
naivitásom veszett el, kamasz-rajongásom
és nyitottságom, amit még húszegynéhány
évesen is birtokoltam? Vagy talán azért
történt mindez, mert félig szakmabeli
lettem, mert alkalomadtán kritikus is
vagyok, mert mélyebbre látok, s talán már
kevésbé érzek? Mások lettek az igényeim?
Nem az egyéni remeklés csodáit kívánom
többé, hanem a tökéletessé csiszolt egész
gyönyörűségét?

Ez a cikk is csupa szertelen rögtönzés,
melyben kutatom, keresem a hibát -
magamban is: miért nem tudok már néha
régi kedvenceimért sem rajongani?

Irigylem azt a nézőt, aki egy-egy szí-
nészért megy a színházba. Csodálom a
színészt, akinek tábora van. Nagyra be-
csülöm, hogy vonzani tud.

Rossz néző lennék? Aligha. Szinte
kritikátlan néző vagyok. Csak az abszolút
dilettantizmus vagy valami különösen
bosszantó ostobaság üldöz el a szünetben a
színházból. Közepes dolgoknak is szívből
tudok örülni. Én a színházban szeretem jól
érezni magam. Ha néhanapján kritikát
írok, a kritika csak az előadás után kezd
formálódni bennem. Ha csak közepesen jó
is egy előadás, akkor már leköt, benne
élek - érzelmileg és értelmileg egyaránt:
rácsodálkozom.

A szünetben ritkán van rossz vélemé-
nyem, várok vele, mert mindig optimista
vagyok. Egy-egy jó előadás egyszerűen az
érzékeimet bizsergeti meg.

Azok közé sorolom magam, akik egy
vidéki színház tájelőadásán véresre tap-
solják a tenyerüket. egy valóban ügyes
táncoskomikus miatt. Akik a József Attila
Színházban szinte megható lelkesedéssel
törnek ki tapsviharban, ha Bodrogi Gyula
a színen megjelenik. Amíg a közelébe nem
költöztem, egyszer sem voltam a József
Attila Színházban. Szín-padon egyszer
sem láttam Bodrogit. Csak a hírét
hallottam - nem a legjobb hírét. Mióta
láttam, a híve vagyok. Kritikusa, de híve
is. Mert azok, akik körülöttem a nézőtéren
ülnek, rákényszeríte

nek arra, hogy higgyek benne. Láttam már
kitűnőnek, láttam ripacsnak. De az
utóbbiként is szerettem. Valami ősi, lé-
nyegi egységbe fogott, kényszerített -
most ő - azokkal, akik clownkodását
gyermeki örömmel, boldogan, hálásan
befogadták. Jól tudom, az ilyen siker,
hatás, nem feltétlenül kritériuma a „mély
és igazi" színházművészetnek, de azt is
tudom, hogy e nélkül aligha lehet meg a
színház.

Nem akarok túlozni: ma is vannak
kedvenceim. Ruttkai Éva, Törőcsik Mari,
Darvas Iván: lehet értük nem rajongani?
De színházrajongásom érdekében mégis
aggaszt: hova lettek a nagy, a fe-
ledhetetlen alakítások? Hová tűntek a
csodák? Miért ritkák, mint a fehér hol-ló?
Olyan keveset látok belőlük manapság, s
nélkülük mennyivel szegényebb vagyok.

*

Tisztában vagyok vele: ez az én nosz-
talgiám nagyon elavultnak tartott szín-
házszeretetet, színházkoncepciót takar. S
látszólag minden megcáfolja.

Hiszen:
1. állandóan azt hallom, hogy Ma-

gyarországon kiváló képességű, kimagasló
egyéniségű színészek vannak, de nincs
igazi színházművészet.

2. Nagyszerű alakításokat lehetne lát-
ni, de alig látni jó rendezést, korszerű
összprodukciót.

3. Az utóbbi két pontban felsoroltakat
nem hazai szemtanúk, hanem külföldi
vendégeink bizonyítják.

Megalapozottnak látszó érvelés, jó-részt
igaz is. Mit kezdjünk vele?

Vegyük sorra a pontokat.
Először is: a kiváló képességű, kima-

gasló tehetségű színészek köre alig bővül.
Sőt, szűkülni látszik. Tessék meg-nézni a
Nemzeti Színház női gárdáját, a
Vígszínházban a fiatal férfi színészek, a
Madách Színházban az idős szerepek
alakítóinak listáját. Van kettőnél több, aki
igazán vonzana, aki csodateremtő te-
hetség, aki kimagasló szólóprodukciójával
„gátolna" egy rendezői koncepciót?

Aligha.
Hol vannak hát a nagy alakítások? Hol

vannak az igazi „mennybemenetelek"?
Évente ha két-három akad. Persze, nem
azt akarom mondani, hogy nincsenek
kifogástalanul megoldott szerepek, egy
„kiváló képességűtől" bármikor elvárható
rutinos alakítások, a kritikusok által
kimanipulált „sikerek" - ezek adódnak
szép számmal. De az igaziak,

a jutalomjátékok - színésznek és nézőnek
egyaránt jutalomjátékszámba menő
produkciók - azok hol maradnak?

Nem sorolom fel, hány kitűnő, kedvenc
színészemet láttam hatalmas ambícióval
közepeset produkálni, azt sem, hánytól
láttam lélektelen és hatástalan
magamutogatást. Minek sorolnám fel?
Magamnak is pironkodva vallom be, hogy
hányszor csalódtam.

Az okot keresem.

*

Magyarországon pillanatnyilag a lehető
legrosszabb a helyzet. Rendezői színház
nincs (pedig mennyit cikkeztek róla,
mennyit követelték, esztétikai fun-
damentumát milyen gondosan megve-
tették). És még mindig létezik színész-
centrikus színház (pedig milyen logikus
érveléssel bizonyították anakronizmusát).

Két lehetőség között vergődünk. Né-ha
elég szánalmasan.

Talán a legaggasztóbb az, hogy maga a
színész kezdi elveszteni a hitét a szín-
házban. A hitvesztés pedig mindig bizo-
nyos etikai-morális és mesterségbeli zül-
léssel jár együtt. Tanúi vagyunk: menjünk
be egy huszonötödik előadásra, és halljuk
a súgót. Menjünk be egy másik-ra - ezen
fogadásból húsz perccel hamarabb
befejezik az előadást.

A nézőben nem hisz a színész? A né-
zőtől vár többet?

Lehetetlen, hiszen a néző ott ül, több-
nyire ott ül előtte, s azért ül ott, mert ra-
jongani szeretne érte.

A színész, „a kiváló képességű", is már
korábban elvesztette a hitét, talán még a
színpadra lépés előtt, talán már a próbák
során, talán már a próbák előtt.

Miért? Mi miatt? Esetleg ki miatt?
Találgatunk.
Ám mielőtt a tettesre rámutatnánk, hadd

vessünk közbe valamit.
A színész nem mindig akarja a maga

javát. A világ egyik legtévedékenyebb
teremtése. Néha maga ellen dolgozik. De
az igazi színész - ha művészi tevé-
kenységről van szó - sohasem menthe-
tetlen. Érzékenysége káprázatos. Ösztö-
nei, ha fertőzetlenek, a legjobb irányba
mozdíthatók.

A színész sok mindenért hibás lehet. De
nem mindenért ő a hibás.

Tehát nézzük a tettest.
Először is annak tekinthetjük az álla-

potot, amelyben a magyar színházművé-
szet vegetál. A már említett interreg-
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Öreges diákfesztivál
- tanulságokkal

„The young theatre - a voice of progress",
vagyis: „A fiatal színház - a haladás
hangja." Ez volt a III. nemzetközi egyetemi
diák színjátszó fesztivál mottója. A
kétévenként Wroclawban rendezett
seregszemlét a fesztiválok fesztiváljának
nevezik, mivel az egyes országok nemzeti
minősítő versenyeinek legjobbjait vagy más
nemzetközi találkozók ki-emelkedő
produkcióit láthatják a nézők. Tehát
kétszeresen megkülönböztetett figyelemmel
kellene kísérnünk ez eseménysorozatot,
hiszen a bemutatkozás „mit és hogyanja"

alapján egy világ-szerte terebélyesedő
mozgalomról kap-hatunk képet. Ez esetben
ellentmondásos képet. Ez a fesztivál
ugyanis az öregecske színházak találkozója
volt. Nem a résztvevők életkora miatt (bár
eseten-ként ilyen tekintetben is!), hanem
politikai és művészi gondolataik, a produk-
ciók tartalmi és formai megjelenítése
következtében.

A fesztivál legtöbbet vitatott kérdése a
mottóban is megfogalmazott
progresszivitás volt. A bemutatkozó 21

együttes mindegyikéről elmondható, hogy
haladó gondolatok, társadalmi problémák
szó-szólója. De a progresszivitást rendkívül
tágan fogták fel, úgyszólván minden be-
lefért, legalábbis ezt tükrözték a pro-
dukciók. Az általános emberi kérdések-kel
- kiszolgáltatottság, elidegenedés, háború,
tiltakozás az erőszak ellen - ép-

pen úgy találkozhattunk, mint az aktuális
napi politikai események megjelenítésével
vagy a politikai szemináriumok
illusztrálásával. A szándékuk szerint elő-
remutató előadások a megvalósulás során
legtöbbször zavaros közhelygondolatok
keretéül szolgáltak.

Színházi találkozóról lévén szó -
progresszivitáson a színházi
kifejezőeszközök megújítását is érthetnénk.
E tekintetben határozott megtorpanást ta-
pasztalhattunk. Az előadások zömében
azonos formai megoldások sztereotipiákká
merevedett „ötletei" köszöntek egy-másnak.
Általános volt a görcsös igyekezet a
közönség aktivizálására, a játékba való
bevonására, de ez az esetek többségében
külsőleges és hatástalan maradt.

Szeminárium és diákkabaré

A színpadot direkt politizálásra több
együttes felhasználta. A fesztiválok
visszatérő csoportja a pármai CUT, amely
most a Vigyázzatok., munkások! Ha a
Népfrontra szavaztok, a vörösök ellopják
a bicikliteket című előadással szerepelt. A
darab „szereplői" többek között Az
amerikai tőke, a Vatikán, Az olasz
kereszténydemokrácia, A forradalmár. Mint
a címből és e felsorolásból is ki-
következtethető, allegorikus játékról van
szó, amelyben a politikai gazdaságtan
leegyszerűsített fogalmainak és össze-
függéseinek illusztrációja keveredett két
munkás forradalmi elmélkedésével.
Mélységben és magasságban osztott szín-
padon, jelzett barokkos épített díszletek
között játszódott a darab, melynek "leg-
kifejezőbb" képe, amint a Vatikán és Az
amerikai tőke érzelmes tangót táncolva
egymáséi lesznek. Filmvetítés, magnózene
és szöveg teszi az előadást még
zsúfoltabbá.

Lényegében hasonló, eszközeiben
azonban egészen eltérő előadás a buka-

resti Architeatrul együttesé: Egy ház
története. Az emberiség fejlődését ábrázoló
etűd (mely motívum még legalább három
együttes előadásában szerepelt) után a
kizsákmányolt embert mutatták be -
többszörösen. Az élősködő, elnyomó
Hatalmat az elnyomottak megdöntik, majd
tanulnak, dolgoznak, építenek, és
tenyerükben összehordott föld-halomba
elültetik az eszme diadalát hirdető fácskát.
A játék stílusa rendkívül puritán. Néhány
dobogó és a játékosok kis batyujában levő
egy-két tárgy minden segédeszközük. Pár
perces etűdökben illusztráltak egy-egy
banalitásig le-csupaszított tételt. Ezek
legjellemzőbbje: a kizsákmányoltak körül
vannak kerítve. A felkelést jelző sípszó
hangjára a ketrecükön átlépve a Hatalom és
az azt szolgáló Vallás és Korrupció „házát"
jelképező fakereteket a Hatalomra
aggatják, és a keretek súlyától az össze-
esik: győz a forradalom. Ilyen egyszerű a
történelem!

A bradford-i Art College társulat a
politizálás más formáját választotta. James
Harold Wilson elsüllyeszti Bismarckot
című, előadásuk pergő ritmusú diákkabaré.
Wilson hosszú, szőke hajú, lányos arcú
cserkész. Volt külügyminiszterét, George
Brownt, sajátos bohócruhája - fele frakk,
fele overall - jellemzi. A használt tárgyak
reális és jelképes értékűek. A hatalom
jelképe például egy távcső, mely emellett
arra is szolgál, hogy Sir Alexander Douglas
Home a lóverseny eseményeit vizsgálja.
Harold Wilson miniszterelnökségéhez kéri
a pár-tok támogatását - ez a színpadon egy
gyors tempójú szerelmi megkörnyékezés
formájában jelent meg: a pártokat meg-
személyesítő lányoknak teszi a szépet, ígér
fűt-fát. A kolonializmust, az angol
gyarmatosítás következményeit, az élet-
színvonal tagolódását, az ár- és béreme-
lések mechanizmusát bűvészmutatvány-

num-helyzetet, amikor még nem a rendező
s már nem a színész a központ, az úr. Ez a
helyzet gyilkosan káros. Példátlan
energiákat elemésztő.

A színész sokszor és joggal azt mond-ja:
azért játszom ilyen és ilyen darabban, mert
a rendező a maga sikerét kovácsolja. Az
igazgató jó pontot akar szerezni. A
dramaturg felfedezési mániája ilyen
darabot tukmált a színházra.

A rendező azt mondja: nem valósít-

hatom meg ilyen és ilyen művészi ideá-
lomat, hitvallásomat, mert nem vagyok úr,
csak a színész cifra szolgája. Pozícióm és
tekintélyem látszólagos.

Ennek is, annak is igaza van. Igaza lenne,
ha a két szempont voltaképpen
ellentmondana egymásnak.

De tegyük fel, hogy ellentmond.
Nagylelkűen adjunk mindkét félnek igazat?

Langyos megoldás. Az igazság talán

mégis annak a javára dönthető cl, aki a
jobb. Aki perdöntőbben bizonyítja a maga
igazát, ha egyszer már sarkalatos ténnyé
tettük a színész-rendező ellentétet. A
színész és a színházvezetés ellen-tétét.

Vajon ki a jobb, ki bizonyítja igazát
meggyőzőbb érvekkel?

Melyik oldalon állnak szavahihetőbb
tanúk?

Erről legközelebb.


