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Magyar színházakban,
amerikai szemmel

Nemrégiben egy évet töltöttem Buda-
pesten. Alig néhány szót beszélek ma-
gyarul, ez azonban nem akadályozott meg
abban, hogy színházba járják, és hogy
élvezzem a magyar színházat. Egy teljes
évadban jártam a színházakat, az őszi
műsorválaszték zömét alkotó felújításoktól
'kezdve egészen a tavaszi sietős, évadzáró
bemutatókig. Azt hitszem, az átlagos
külföldi látogatónál némileg több jogcímem
van arra, hogy a magyar színházról
beszéljek, hiszen az egy év alatt nemcsak
arra jutott időm, hogy a magyar színház és
az általam ismert amerikai színjátszás
különbségein elgondolkozzam, hanem arra
is, hogy meg-állapításaimat más magyar
előadásokon ellenőrizzem.

Két perspektívából

Szerencsés véletlen folytán első élményem
a „külföldi" színházlátogatás korlátait is és
sajátos örömeit is meghatározta.
Feleségemmel úgy kezdtük az évadot, hogy
a gyerekeket elvittük a Báb-színházba, az
Óz, a csodák csodája előadására. Bonyolult
okok folytán az első felvonást az első
sorból, az utolsó fel-vonást pedig az 'utolsó
sorból néztem végig. Noha ez volt az
egyetlen eset, amikor helyet kellett
változtatnom, bizonyos értelemben az

összes többi előadást is egyszerre 'ebből a
két perspektívából láttam. Ott, az első
sorban hamar elkapott a színek kavargása a
fejem fölött, akárcsak a gyermekeimet.
Néha kivillantak a bábukat tartó rudak,
néha meg láttam, ahogy egy bábos ügyesen
kiigazít valamely hibát. Láthattam továbbá
a virágok meg a többi kellék szerkezetét,
meg a smink bábvilágbeli megfelelőjét -
mindez azonban éppen annyira nem
számított, mint ahogy a nagyszínházban se
számít, ahol az ilyen bepillantások talán
még 'fokozzák is az élvezetet. Mindannyian
belemerültünk abba, ami a színpadon
Molyt, és el voltunk ragadtatva tőle. A
szünet után azonban minden megváltozott.
A szín-pad, mely az imént még egész
látómezőnket kitöltötte, most egy
ragyogóan kivilágított akváriumra
emlékeztetett, amelyet egy sötét szoba
végéből nézek.

A bábuk megjelenését már nem kísérte
suhogó zaj; egyszerre csak ott termettek a
semmiből, körülbelül úgy, ahogy a halrajok
hirtelen és egyszerre oldalt fordulnak. A
kellékek, melyek az előbb még öltésekből
és festékből álltak, most simán kidolgozott
kicsi világgá változtak, melynek színei
élénkek, de kiegyen-súlyozottak voltak.
Bár engem gyönyörködtetett a változás, a
gyerekek hamarosan nyugtalanok lettek, és
nemcsak a fáradtság miatt. A távoli
látvány, különösen a közel ülés izgalma
után, nem kötötte le őket. Ideális esetben
persze ott kellett volna ülnünk, ahol a
legtöbben: középen. Ott a hatások úgy
érvényesülnek, ahogy elképzelték őket, és
az ember közel van ahhoz, hogy érezze a
történteket, mégis elég messze, hogy né-mi
rálátása legyen és ítéletet alkothasson.
Ezután sokszor ültem jó helyen a pesti
sz í n h á za kban , de mivel legföljebb csak
néhány összefüggő szót értettem meg,
valójában sohase ültem ebben az ideális
középső sorban. Vagy valamelyik színész
játéka, a rendezés egy-egy részlete és
ilyesmi kapott meg, vagy pedig a látvány
egészét figyeltem, s közben éber aggyal
kerestem az asszociációikat más
darabokkal és előadásokkal. Egy mű csak
ritkán és akkor is csak egy-egy pillanatra
állt össze átfogó egésszé. Ez az ára, ha az
ember külföldi. De bőven kaptam
kárpótlást: a jellemábrázolás és a rendezés
olyan részheteit figyelhettem meg, amelyek
a hazaiaknak talán nem olyan
szembeötlőek, ugyanakkor a más, általam
látott előadásokra való asszociálás érdekes
kérdéseket vetett a feiszínre a színház
természetéről, és emlékezetem színházában
nem egy nagy-szerű előadást fölidézett.

„Élethű" színház és pantomim

Tapasztalataim is meg ízlésem is előre
elfogulttá tettek a magyar színház iránt. Az
ötvenes évek közepén, egyetemista
koromban kezdtem 'először komolyan
színházba járni, s akkor a New Haven-i
Schubert Theater volt a Broadwayra, az
off-Broadwayra vagy az országos turnékra
induló produkciók legfontosabb
próbaszíntere. Az off-Broadway akkor még
új jelenség volt, de akárcsak a Broadway
legjobb produlkciói, még mindig a
színjátszás és a rendezés naturalista
hagyományait követte - mely hagyomány
ma is tartja magát a magyar színházakban.
A [komoly színházat Tennessee Williams,
Arthur Miller és William Inge uralta, és a
Hosszú út az éj-

szakába, amelyet O'Neill halála után adtak
ki és mutattak ebe, valamennyiünket
ráébresztett, ki volt e hagyomány amerikai
mestere. Az off-Broadway ilyeneket

kínált, mint Lorraine Hansberry A Raisin
in the Sunja, meg Miller A salemi
boszorkányokjának fölújítása, amelyet oly
meggyőzően adtak elő, hogy amikor a

'közönség kitapsolta a színészeket a
függöny elé, először kifütyül-te a
gazember bírákat, és csak aztán tapsolta
meg a szerepeiket alakító színészeket.
Mindezt
nagyon élveztem. Tapasztalataimat a San
Franciscóban töltött kilenc és a
Minneapolisban töltött hat év tovább
bővítette, mégpedig azokban az időkben,
amikor mindkét város a színházi
kísérletezés központjává vált. Én azonban
változatlanul szerettem az „élethűen"
játszott realista drámát. Újabb élményeim
jó része is fölkészített a magyar színházra
: az Actors' Workshop és az Actors'
Conservatory Theater San Franciscóban,
vagy a Tyrone Guthrie társulat
Minneapolisban repertoárrendszerben
működő állandó színházak voltak, és
részben ma is azok, így előre ismertem
minden előnyét és gyöngéjét ennek a
rendszernek, mely jóformán az összes
hivatásos magyar társulatot jellemzi.
Ezzel szemben viszont a legtöbb magyar
színház törekvésein kívülreked valami
ami az amerikai színházban és az európai
színjátszás javában a legfrissebb, 'és ami

például a San Franciseó-ii Mime Troupe
és a minnieapolis'i Firéhause Theater kö-
zösségi, élő rendezéseit :jellemezte: a
pantomim reneszánsza, a commedia
dell'arte iránti 'érdeklődés megújulása, a

'társulaitak által újraértelmezett, sőt sok
esetben ,ott fogant és gí 'rt" darabok, és az
az igyekezet, hogy a 'nézőkkel közeli

ikapcsolaltoit teremtsenek. Igy hát bu-
dapesti ,színházi estéimen régi emlékei-
met dédelgethettem, viszont hiányzott
valami, amit szintén szeretek.

A reális környezetben mozgó reális
jellemek iránti régi szeretetemet legjobban
a Nemzeti Színház elégítette ki. Sokkal
jobban élveztem például Móricz Zsigmond
Rokonokját, mint a legtöbb magyar, akivel
beszéltem. Nekem a történelem, amelyet
bemutatott, új volt, noha nem
elképzelhetetlen. Az a kép, melyet Móricz
a pénz és a hivatal, a nepotizmus és a jó
kapcsolatok révén szerzett hatalom és
profit szövetségéről festett, olyan élethű

volt számomra, hogy meg tudott győzni:
az élet, amelyet látok, valóban ilyen

'lehetett a Régi Rossz



Időkben. A legtöbb 'kritikus viszont úgy
vélekedett, hogy a gonosz jellemek
ábrázolásából hiányzott a szükséges fe-
nyegető jelleg, mivel ők mind a szöveget,
mind a történelmet ismerték, és az
ábrázolást egyik szempontból se ítélték
természethűnek.

Ez a szempont azonban - tehát a tör-
ténelemhez és az irodalmi forráshoz való
hűség, mely elvben a realista színház-ban és
a rendezés és a játék naturalista
hagyományában alapvető követelmény -
ritkán zavarta meg a Nemzeti Színház-ban
töltött estémet. Amikor pedig felötlött
bennem, csupán arra volt jó, hogy
ráébresszen : mennyire rugalmasak le-
hetnek ezek a hagyományok. Különösen a
színészi játékiban fontos, hogy a
színészeket ne kösse meg az élethűség
valamely csinos definíciója. Gogol A
revizorja például megköveteli, hogy a
színész, aki a revizorinak nézett elszegé-
nyedett piperkőcöt játssza., túlozzon.
Hasonlóképpen karikatúra a polgármester
és a város hatalmi hierarchiájának többi
alakja is - igaz , hogy a történelem is ás
Gogol is karikírozta őket. A Nemzeti
Színház előadásában Kállai Ferenc
polgármestere és Szacsvay László piperkőc
hivatalnoka tökéletes volt: túlzó, anélkül,
hogy fantasztikusnak tűnt volna. Még az az
expresszionista be-ütés is természetesnek,
noha talán nem a szöveghez tartozónak
'hatott, amikor a valódi revizor és kocsija
megjelenik fönt, a színpad jobb oldalán -
mely jelenés láttán megdermed a
hivatalnokok vére, és megáll a játék a
színpadon.

Peter Weiss Marat-ja ugyanezt bizo-
nyította, bár ebben az esetben szilárdan a
szövegre alapozva. Kálmán György Marat-
ja és Sinkovits Imre Sade-ja egy realista
drámába illő alakítások voltak, mégis
tökéletesen megfeleltek a Weiss által a
filozófiai vitára alkalmazott expresszionista
drámatechnikának. Csupán egykét
mellékszereplő és statiszta ügyetlen játéka
okozta, hogy nem ez volt a legjobb előadás,
melyet láttam. Weiss Hölderlinje viszont,
melyet az annyira beharangozott
bemutatón megnéztem teljes kudarc volt, s
okai nagyon tanulságosak. Nem becsületes
ez a darab, mert aprópénzre váltja azokat a
kérdéséket, amelyekkel a Marat oly
egyenesen szembenéz. Valószínű viszont,
hogy egyszerűen csak gyönge, nem pedig
az az igazán rossz darab, amelynek A

Nemzeti Színház előadásában hatott -
mivel 'ebben az esetben ártott neki a

Dürrenmatt: Play Strindberg (Katona József Színház). Alice (Ronyecz Mária)
és Edgar (Básti Lajos)

társulat tapadása a naturalizmushoz. A
Hölderlin nem kínál izgalmas jellemeket,
ezért csekély lehetőség nyílik a vér-bő
jellemábrázolásra, melyet általában
mindenfajta realizmus megkövetel, a re-
gényben csakúgy, mint a drámában. A
színészeknek a Hölderlinben inkább jós-
nak kell lenniük, engedniük kell, hogy a
„történelem" beszéljen rajtuk keresztül -
mégpedig sokkal inkább, 'mint a Marat-ban.
A rítus hangulatának kell
győzedelmeskednie. A Nemzeti

Színház képtelennek bizonyult az effajta
színház magvalósítására. A Hölderlin

megmutatta a társulat korlátait.

Moliére, Csehov, Örkény

A Vígszínház talán jobban meg tudta volna
valósítani, mivel messzebbre jutott a
színházi naturalizmus 'más formákra való
alkalmazásában. Az expresszionista díszlet
például mindig megtalálható a
Vígszínházban. A Don Juan-téma Max
Frisch-i változatának



ja. Sokféle módon ki lehet használni
:
bohózatban, melodrámában, érzelmes
vígjátékban, társadalmi vígjátékban, vagy
Shaw és Csehov realista stílusában.
Különösen Csehov teszi próbára egy társulat
tudását -ás -érettségét, mivel darabjai mint
„realista” drámák naturalista játékstílust
követelnek, no-ha többnyire csak egy lépésre
vannak a bohózattól. A music hull jóformán
Csehov társalgóiból nyílik. Korai egy-
felvonásos drámái valóban bohózatok, bár a
legtöbb művét átható kudarc érzése miatt
rendszerint keserűek. Horvai István
.szorosan összefogott Három nővér-
rendezése mindvégig ezt a faszültséget
tartotta a néző elé, anélkül, hogy bohózatba
csapott volna át. A Cseresznyéskert
rendezése viszont csúnyán kudarcot vallott.
A díszlet jó volt: a szín-padot a
cseresznyéskert foglalta el, a második szintet
pedig a ,ház alkotta, mely valóságosan is és
jelképesen is a cseresznyéskerten nyugodott.
A társulat legjobb színészei játszattak.
Mégis, az előadás – legalábbis a bemutatón –
rendszeresen bohózatba csapott át; az olcsó
nevetést választotta, ahelyett, hogy a darab
lehetőségeit kihasználva sokkal összetettebb
hatást váltott volna ki.

Mindkét társulat a kamaraszínházában
adja tudása legjavát. Ezekben a meghittebb
hangulatú termekben a dísz-

A nővérek körtánca a Három nővér vigszínházi előadásában (Békés Rita, Pap Éva és Ruttkai Éva )

letek a legszükségesebbre vannak leegy-
szerűsítve, és ritka a gyenge alakítás, mivel
általában kevés szereplő játszik. A
darabokat is nagyobb választékból veszik. A
legjobb kamaraalakítást a Katona József
Színházban, Dürrenmatt Play
Strindbergjében láttam: Básti Lajos,
Ronyecz Mária és Sztanikay István nagy
tudással és szenvedéllyel játszott egymás
ellen ebben az abszurd háromszögben.
(Básti szövegmondása olyan tökéletes, hogy
minden általam ismert szót és kifejezést
azonnal megértettem.) Majdnem elérte
ennek színvonalát Ibsen: A nép ellensége
előadása Miller átdolgozásában, bár
nagyobb volt a szereplőgárdája. Noha a
Pesti Színház például Coward Vidám
kísértetét is előad-ja (gondolom, részben
azért, hogy könnyű estével ajándékozza meg
nagyszerű színésznőjét, a túlhajszolt Ruttkai
Évát), produkcióik rendszerint merészebbek,
és úgy tűnik, tágítani szándékozzák a
magyar 'színházi ízlést. Ez tagadhatatlanul
némi ellenállásba is ütközik: David Rabe
Bot és gitár című darabjának szenvtelen és
logikus abszurditása (egy amerikai család
megszabadul egyik fiú-tagjától, aki a
vietnami háborúban meg-vakult) nyilván
sértette néhányaik érzékenységét, mert a
'kitűnő színészi alakítások ellenére is többen
kimentek az előadás alatt.

A magyaroknak nyilván jobban ízlik a
hazai 'koszt. Örkény István régóta játszott
Macskajátéka és újabb darabja, a
Vérrokonok az abszurd ás a realista olyan
magyar elegyét kínálja, mely a monológ
hangsúlyozásával – ennek során a színészek
mind a jellemeket, mind pedig a témát és a
cselekményt kibontják – kényelmesen
beleillik a Vígszín-ház sajátos
naturalizmusába. Következésképpen ezek a
darabok statikusak és szinte kizárólag
verbáilsak, s mint a Macskajáték.
nemzetközi sikere bizonyítja, ragyogóan –
de itt 'sem nyílik lehetőség a pantomimra és
a táncra, arra a fajta közösségi munkára,
mellyel mostanában sokfelé (például
Lengyel-országban is) kísérleteznek. A
pantomim és a tánc szempontjából a Pesti
Színház legnagyobb eredményét Darvas Iván
szólóalakítása szolgáltatta Gogol Egy őrült
naplója .színpadi változatában. Darvas épp
olyan jól bánik a testével és az arcával, mint
a hangjával – azaz nagyszerűen. Szemünk
láttára zsugorodik össze és nő meg, és itt
mániákus táncainak megvolt a katatonikus
párja is, a nyakizmok és a szemhéjak tánca.

mértani díszlete, valamint a nők
egyenruhaszerű fűzői, amelyek viselőiket a
nemiség fölnagyított tárgyaivá változtatták,
vizuálisan is hangsúlyozták a darab témáit -
és a jellemzést – noha kevés igazi „jellem”
van benne. Hason-lóképpen gazdagították a
kallékek és a közbeiktatott tánc- és
pantomimjeienetek a Marton László
rendezte Nők iskoláját is. Marton László
ezeket a jellemzés segédeszközeiként
használta föl, és sikerült velük a figyelmit
Arnolphenak, a darab kéjsóvár senexének
pszichológiájára irányítani, akinek a
szexről, valamint a velejáró tabukról
alkotott el-képzeléseit az egyik jelenet egy
női mutatványos táncába sűrítette, aki fejét a
lába közé dugja, így testnyílásai mind egy
'sorba .kerülnek. Már Moliére-t ma-gát nem
-éppen a pszichológia érdekelte, és az is
biztos, ezen az előadáson nem egészen azt
játszották !el, amit Moliére megírt, a táncok
és Darvas Iván Arnolphe-alakításának
pantomimelemei olyan hitelessé tették, ami
rendszerint hiányzik a naturalista
hagyományt követő 'előadásokból.
Meglehet, Darvas pontos mozdulatai nem
sokban különböztek Moliére saját,
kiszámított lépéseitől és gesztusaitól.

A szex persze a vígjáték legfőbb árucikke,
is mint ilyen, szükségszerűen a legtöbb
vígszínházi produkció központ-



Ha a magyar színészek bővíteni akarják
képességeiket, és alkalmassá akarnak válni
olyan interpretációkra, amelyek a jelen
pillanatban meghaladják képességeiket,
minden bizonnyal Darvas lehet-ne az egyik
legilletékesebb tanáruk. S mivel őt tekintik
ma az egyik legnagyobb magyar
színésznek, a kilátások jók – különösen, ha
lehetőséget kapna hogy 'intézményes
keretek között is ta-níthasson.

Két színház a változásért

Két olyan társulat van, mely megpróbálja
nevelni magát, és példájával megváltoztatni
a magyar színházat, anélkül, hogy a
nagyobb színházak útmutatására várna.
Ezek inkább troupe-ok vagy ensemble
,színházak, ,mint repertoire társulatok –
jobban hasonlítanak a Mime Troupe-ra
vagy a Firehouse Theatre-ra, mint a
Guthrie Companyra vagy a Víg-színházra.
A társulatok majdnem minden tagja részt
vesz minden produkcióban. De ezen az
avantgarde célon és felépítésbeli
hasonlóságon kívül alig van valami közös a
két társulat közt.

A Thália Színház már hagyományosan a
változásért küzd. Stúdiószínpadán –
repertoárrendszerben – ma is aligha-nem
több új magyardarabot mutat be, mint
bármely más színház. De a nagy-színház
előadásai már egészen más kategóriába
tartoznak. Kazimir Károly irányításával az
egzotikusat, a nagylélegzetűt adaptálják:
Indiából a Ramajanát, Japániból a
Csusingurát, Finnországból a Kalevalát
alkalmazták színpadra és tháliásították,
azaz egzotikus elemeit fölnagyították és
látványossággá változtatták. Egymást
követik a tablók egy olyan drámai
'koncepció szerint, mely bábukká
változtatja a színészeket, és többnyire
trivializálja azt, amit ábrázol-ni akar. Még
a magyar darabok is ilyen bánásmódban
részesülnek. Németh László Gandhija,
,mely az indiai vezér életét fölhasználva
kora Magyarországának fontos kérdéseit
tükrözi, a Thália előadásában egzotikus
történelmi drámává vált. Ezt azzal
próbálják igazolni, hogy új rendezési és
színészi technikát vezetnek be a magyar
színházba, tehát hogy a Csusingura
bemutatásával a Thália állítólag bevezette a
no-drámát, vagy talán a kabukit – minden-
esetre valami japánt. De a valóság messze

elmarad a cél mögött, és a Thália összes
előadása idézőjelbe kerül: ide

gen anyag, melyet furcsasága miatt mu-
togatnak.

A Huszonötödik Színház tagjai is
szívesen tanulnak más hagyományokból,
de ők eltávolítják az idézőjeleket, és a no-
drámát vagy a commedia dell'artét vagy
egyebet megpróbálják a magyar
igényekhez hangolni. A társulat kicsi, de
skálája elég széles. Gyakran nekik írják a
darabokat, sőt, az a gyanúm, a próbákon
maguk továbbfejlesztik őket, hasonlóan a
hatvanas évek amerikai kísérleti
színházaihoz. Jancsó Mik-

lós és forgatókönyvírója, Hernádi Gyula a
Fényes szelek című filmjük központi
epizódját dolgozták át a Huszonötödik
Színháznak, s ennek rendezése gyö-
keresen más volt, mint Gyurkó László A
búsképű lovag Don Quijote de la Mancha
szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép
halála című darabjáé. Gyurkó arra szánta
ezt a darabot, hogy a társulatban
kifejlődött komikai tehetséget
megmutathassa benne musicalben,
táncban, pantomimban és beszédben. A
komédia 'természetével kísérletezik, s a
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híres duó, a halálos komoly Don és a
csúfondáros, kedélyes Sancho mellett egy
végszóföladó Pierrot-t is szerepeltet. A
társulat hol fenyegeti őket, hol meg
helyzetvígjátékot és bohózatot ad elő;
mindezt két rituális temetés és föl-támadás
fogja keretbe - s a komikus minden egyes
alkalommal újjászületik. Pierrot, a Don és
Sancho a közönséget is közvetlenül
belevonja az előadásba, ezáltal egészen más
'hangulat alakul
mint amit a Fényes szelek előadása áraszt.
Az utóbbi darabban a társulat zárt egységet
alkot a közönséggel szem-ben, és a 'népi
kollégista forradalmárok szerepében énekli,
meneteli, mosolyogja és közli
szemöldökráncalva morális
fielsőbbrendűségét a közönséggel. Rítusaik
mintegy kívülrekesztik a többi embert:
láttuk, ahogy a színészek meghatározzák
egymáshoz ás a forradalom transzeendens
céljához 'fűződő viszonyokat, de nekünk
csak mint nézőknek jutott hely. Amikor
végezetül helyben járnák, és mindegyik
színész bemutatkozik, közli korát 'és
foglalkozását az „igazi világban", még
nyíltságuk is különállásukat fejezi ki. De a
színészek e végső, ön-igazoló rítusa
kiegészíti a közös vonulás és éneklés
rítusait, ás kiegészíti a beavatás 'és kiűzetés
központi rítusát is, mely a cselekmény
mozgatórugója. Következésképpen - bár a
két előadás hatásában alapvetően
különbözött, közös volt bennük az a
törekvés, hogy a rí-tusnak mint a dráma
központi kérdésének újra bevezetésével
megmozgassák a közönséget.

Az elmúlt tizenöt évben a legtöbb
nyugati ország színházlátogatói sok rí-
tusközpontú előadást láthattak, néhány jót,
de 'sok rosszat is. A Huszonötödik Színház
produkciói jók voltak, bár nem
nagyszerűek, és a társulat olyan kovászt
kelesztett, amelyből a többi magyar színház
bizony kölcsönkérhetne. Ez a színház
nyújtott valamit, amit általában hiányoltam
a nagyobb és teljesen professzionista
társulatokban.

Igazi utcai színház

A rítus persze nem maga a dráma, és
rosszul járnánk, ha a rítus utáni hajszában
a színházak elhanyagolnák a jellem iránti
érdeklődést, amit a reneszánsz

dráma vezetett be, és amit a realista ha-
gyomány helyezett a központba. Ezek
azonban nem egymást kizáró dolgok.
Aiszkhüloszban és Szophoklészban
mindkettő megvan, Shakespeare pedig
ragyogóan tartja őket egyensúlyban. A
gyászmenetek vagy az esküvői táncok,
amelyekkel a legtöbb drámája végződik, a
rituális cselekvésnek csak legvégső és
legnyilvánvalóbb kifejeződései, s ezekben
mozognak a felejthetetlen jellemek.
Shakespeare tehát minden társulat vagy
színházi hagyomány egyensúlyát és ké-
pességeinek, szimpátiáinak skáláját próbára
teszi. Az 1973-74-es budapesti színházi
évad szenzációja egy Shakespeare-előadás
volt, a Madách Színház Othellója. (A
Madách Színház sok tekintetben hasonlít a
Nemzetire vagy a Vígszínházra.) Ami az
Othellót illeti, nehéz eldőnteni, melyik volt
a nagyobb hatású szerepformálás,
Bessenyei Ferenc Othellója vagy Huszti
Péter Jágója. Huszti jellemrazja olyan
lenyűgöző volt, hogy a közönség
szimpátiájában vetekedett az Othellóéval.
De amíg Ádám Ottó rendezése minden
lehető előadói értéket kihozott ebből a két
figurából, leszűkítette a darab rituális
vonatkozásait. Ezeket sokkal inkább meg
lehetett találni a Kecskeméti Katona József
Színház Troilus és Cressida-előadásában. A
társulat vidékről utazott föl Budapest
százéves évfordulója ünnepségé-re, és úgy
utazott vissza, hogy rövid leckét adott
abból, hogyan kell Shakespeare-t játszani.
Előadásukban egyenlő hangsúlyt kapott a
jellemrajz és a rí-tus, és próbára tette
magának a rítusnak a hatásosságát is - azaz
minden rítusét, kivéve a színjátszásét. De
én is tanultam valamit, mégpedig hogy
milyen jók tudnak lenni a vidéki társulatok
egy olyan gazdag színházi kultúrával ren-
delkező országban, mint Magyarország.

A magyar színházak első sorában
ül-

ve jól megtervezett díszleteket és né-hány
nagyszerű színészi alakítást láttam, a hátsó
sorból viszont olyan társulatokat, melyek
többnyire elhanyagolják a rítust, valamint a
megvalósításhoz szükséges zenei,
pantomim- és tánckészséget. Szerencsére
akadtak kivételek. A kecskeméti társulat
volt az egyik, a másikat Darvas Iván
nyújtotta egymaga.

Olykor meg maga a valódi élet szolgált
velük. Például május elsején, melyet azzal
ünnepeltünk 'meg, hogy elmentünk
megnézni a fölvonulást. Zubogott az eső,
és alaktalan masszává áztatta az
élőképeket és a jelmezeket, mi azonban
kitartottunk, egészen addig, amíg a végén
Budapest kerületeinek képviselőt kezdtek
elhaladni a tribün előtt. A józsefvárosi
küldöttség elmasírozott a hangszórókból
'harsogó zene hangjaira. Volt viszont saját
zenekaruk is, és amint elhagyták a tribünt,
a zenekar játszani kezdett - élő zenét az
élő meneteléshez. Annyira tetszett nekünk,
hogy velük tartottunk. Igazi utcai színház
volt ez: a közösségi érzések rituális kifeje-
ződése. Most az egyszer 'majdnem a dol-
gok közepében voltam, illetve lettem
volna, ha én is józsefvárosi vagyok. De hát
itt is idegen maradtam.

Vajda Tünde fordítása

A szerző cikkét az 1973/74-es évad

alapján írta. A szerk.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, a pécsi Pedagógiai Főiskola
tanára

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

CZÉRE BÉLA a Petőfi Irodalmi Múzeum
munkatársa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató

KENT BALES az angol irodalom tanára a
Minnesota Egyetemen, Mineapolisban

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR a londoni
egyetem magyar lektora

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a Nép-
szabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky
Gergely Színház rendezőasszisztense


