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Mindenekelőtt: nem szeretnék jogosu-
latlan várakozást kelteni. Kurta nyugat-
európai csellengésem nem nyújt alapot
arra, hogy valamiféle színházi körképet
fessek, vagy jellemezzem a hamisítatlan
francia, illetve angol csemegeuborka-
szezont. Koncepcióm sem volt, amelynek
alapján vizsgálódtam volna. Egyszerűen
színházba jártam. Érdekes előadásokat
láttam, de nem biztos, hogy a leg-
érdekesebbeket. Vagyis, mit menteges-
sem magam: mindössze mesélni szeretnék.

A Paradicsom aranyhala

Párizsban két előadást tekinthettem meg.
Az elsőt Barrault színházában. Köztudo-
mású, hogy Barrault egy használaton kí-
vüli pályaudvart bérel a Szajna partján, itt
rendezte be nagy- és kamaraszínpadát.
Hosszadalmas építkezéssel nem bíbelő-
dött. Kulisszafalak takarják az épület
eredeti rendeltetését, és a gyülekező kö-
zönség - ha belemegy a játékba, és bele-
feledkezik a hamis perspektívák világába -
a legpompázatosabb, legtágasabb elő-
csarnokba, termekbe képzelheti magát.
Ráadásul egy jókora cirádás kalitkában két
fehér galamb turbékol igen hangulat-
teremtően. De ezek valódiak.

Június végén Barrault társulata már
befejezte az évadot, és a kamarahelyiséget
egy japán társulatnak adták ki. Különös,
igen szuggesztív mágikus játékot adnak
elő A Paradicsom aranyhala címmel. Ter-
mészetesen nehéz megállapítani, hogy az
előadásban mennyi a kozmetikázott eg-
zotikum, de hatása alól nem tudja ki-vonni
magát az ember. Egyáltalán nem tűnik
véletlennek, hogy Barrault éppen ennek a
művészi céljaira rímelő rítus-játéknak
adott szállást. A japán drámai műfajok
közül mindeddig főként a XIV. századi
szamurájszínház, a nó, és a XVII. századi
japán opera, a kabuki fodrozgatta az
európai értelmiség idegzetét. A Paradicsom
aranyhala jóval ősibbnek tűnik,
tulajdonképpen a népi varázslásokhoz
kötődik. Leginkább az óegyiptomi or-
voslóepikához hasonlít: tehát egy betegség
legyőzésének története, amelynek elő-
adása - a hasonulási mágia révén - a

gyógyítás fontos láncszeme. A történet
egyszerű. A Fiúsarj halálos betegségbe
esik. Gazdag szülei hiába hívják ágyához
a legtudósabb doktorokat, kuruzslókat: a
természetes gyógymódok nem használ-
nak. Végül a sámánok kinyilvánítják az
isteni akaratot: a vízisámán a táltosló, a
hegyisámán a Kishúg életét kívánja
csereáldozatul. Először a lovat ölik le.
Aztán az Anya felkészíti a Kislányt az
áldozatra. Miután megfésülte és felöltöz-
tette, összekötözik bátyjával, hogy lehe-
letükkel lelket cseréljenek. A Fiú életre
kap, a Kislány meghal. Ám a másvilágon
aranyrákként üdvözül az aranysörényű
táltoslóval együtt.

Ez a barbár, helyenként kifejezetten
drasztikus cselekmény azonnal a művészet
régióiba emelkedik, mivel a főszereplők:
bábok. Bábu a két gyerek, a táltosló, de a
többi figura (szülők, sámánok) is hatalmas
maszkot visel. Talán mondani se kell,
hogy az ezáltal kialakuló jel-
képrendszerben a sokkhatások csodála-
tosan megnemesednek. A letaglózott ló
véreként a színpadot beborító vörös
gyolcs hatása döbbenetes. Vagy a Lány-
baba levetkőztetése, kóchajának kibon-
tása, és a hosszan vonuló temetési menet
az ember-báb lépték kontrasztjában meg-
ejtő humánus tartalommal telítődik meg.
És a játékosság mégsem csökkenti a vég-
zettel perlő emberi szándék eksztázisát.
Az egész előadás csúcsjelenete az Anya
tánca. A levetkőztetett kislányt csalétekül
ajánlja az ártó szellemnek. Várja, hogy
elragadja. És egyszerre csak úgy érzi,
hogy őbelé költözött az ártó szellem, őt
rázza a gyilkos vágy dühe egészen az
eszméletvesztésig. A játék egyébként teli
van hasonló pillanatokkal, a néző talán a
színjáték legősibb céljának bűvöletében
szegeződik a székéhez: a sors csak úgy
fogadja el a játékáldozatot engesztelésül a
valódi helyett, ha színész és néző egyaránt
tökéletesen kiszolgál-tatja magát a
játéknak. Ez a csoda létre is jön a Gare
d'Orsay színpadán.

Semmiféle csoda nem lengi körül vi-
szont André Cazales Zarathustra-adaptá-
cióját, a Goethe Intézet színháztermében.
(Az unalmas előadásra kár is volna szót
vesztegetni, ha nem konkurrenciaként
jelentkezne egy másik Barrault-produk-
cióra, az Imigyen szól Zarathustra című
feldolgozásra.) Cazales kiválaszt néhány
nietzschei szövegrészletet, és partnerével
(Bernard Kesch) elszavalják-elmímezik
fény és sötétség örök harcának vértelen-
elvont konfliktusára fűzve, egy jól funk-
cionáló opálüvegoszlopokból teremtett

színpadképben. A minőséget talán érzé-
kelteti, ha megemlítjük, hogy elsősorban
a pantomimok jógaelemeit méltányoltuk.

Történelmi témák

Amíg Párizsban az ember nyáron oda
megy, ahol még egyáltalán színházat talál
- Londonban tárva-nyitva leli az összes
kapukat, sőt az embernek az az érzése,
hogy a színházi nagyüzem kelős
közepébe csöppent. (Rossz nyelvek
szerint az angol színház elsősorban a
turistáknak játszik.) A választék így
bénítóan nagy, az ember azt se tudja, mit
nézzen meg: amit azzal reklámoznak,
hogy olyan jó, hogy már öt éve
egyfolytában megy - vagy ami attól
szenzációs, hogy frissiben mutatták be,
illetve repatriálták a Broadwayről. Nagy
szavuk lehet a szín-házi kritikusoknak,
igaz, nálunk kissé szokatlan módon.
Színibírálatuk egy-egy frappáns mondata
áruvédjegyként díszeleg a falakat
beborító transzparenseken. Lehet, hogy ez
az angol nézőt kevésbé befolyásolja, mint
gondolom, de a kritikusokat mindenesetre
mintha tömörségre serkentené.

A színházi összképből elsőnek a musi-
calek rikítanak ki. Még mindig tart a
Szupersztár, a Hair, az Oh, Calcutta vagy a

West Side Story páratlan diadalútja. Az
előadásszámok már négyjegyűek. (Igaz,
még ezek sem közelítik meg az
Egérfogóét, amelyet 23 éve [!] játszanak a
St.Martin színházban egyhuzamban.)

A fentiekhez képest még nyeretlen
kétéves a Billy című zenés játék, amelyet,
minthogy csakugyan csak második sze-
zonja tart műsorán a Drury Lane, egye-
lőre újdonságként hirdet. A darab jelleg-
zetesen konfekcionált szórakoztatóipari
termék. Nem csapja be, de nem is ragad-
tatja el közönségét. Kétségtelenül tucat-
áru, de nem selejtes : sem 'dramaturgiai,
sem zenei értelemben. A kommersz örök
törvényei szerint fest eget a kisembernek.
Fényes karriert ígér neki. Minthogy dal-
ból van a lelke, minden bizonnyal a slá-
geréneklésben viszi valamire. Mint be-
futott sztár egyszeriben megszabadul a
család, a vidéki környezet és a munka-
hely - a humor kedvéért egy temetkezési
vállalat - kicsinyes szekatúráitól. A darab
egyetlen csavarása, hogy Billy csak kép-
zeletbeli karriert fut be, gyáva ahhoz,
hogy vágyai felé egyetlen kezdeményező
lépést tegyen. Végül is beéri azzal, hogy
álmai országának, Ambróziának szeretett
elnöke marad, mire a hálás fantáziabeli
alattvalók természetesen vérpezsdítő
finálét ropnak.



Az előadást Michael Crawford játéka
élteti. Crawford kitűnő színész, szeren-
csésen egyesíti magában egy beatsztár,
egy bonviván és egy táncoskomikus
adottságait. De még ez a jellemzés is
rosszmájúbb a kelleténél, mert skatulyák
felett álló, eredeti egyéniség.

Még inkább a pályája kezdetén áll a K i s
éji zene című operett-musical. A SZÍNHAZ
1975. júniusi számában Kőröspataki Kiss
Sándor még arról ír, hogy a Broadwayn
fémjelzett darab nem jutott el Londonba,
elsősorban gazdasági nehézségek miatt.
Nos, közben az Adelphi Színház vállalta a
valóban költségesen látványos
kamarajáték rizikóját. De a darab sorsa
még nem dőlt el. A kényelemszerető
közönség sorai felől olyan hangokat
hallani, hogy Stephen Sondheim zenéje
musicalnek nem elég fülbe-mászó. Én
viszont inkább az ellentábor
véleményében osztozom, mely szerint a
muzsika kitűnő, helyenként csaknem
vígoperai igényű, és ez mégsem lehet
kárhoztatandó Sullivan és Loewe szülő-
hazájában. A darab pikantériájához tar-
tozik egyébként, hogy Ingmar Bergman
neve is szerepel az alkotók között, mint-
hogy ő adta a darab alapötletét egyik korai
filmforgatókönyvével. De ha akarja,
Bergman bátran tagadhatja apaságát, mert
jellegzetes vonásaira aligha lehet rá-
ismerni. Az atmoszféra, a Hugh Wheeler
kerekítette történet és dialógusszövés
sokkal inkább Oscar Wilde franciás tech-
nikájú, csipkefinom társalgási vígjátékai-
ból ismerős. A bonyodalmat az váltja ki,
hogy egy boldog férj álmában maga elé
suttogja a Desirée nevet. Természetesen
nem ifjú feleségét, hanem hajdani szere-
tőjét, az ünnepelt dívát hívják így. Ennek
kapcsán sok minden kiderül, mindenek-
előtt a színésznő meglehetősen kusza
szerelmi kapcsolatairól. Némi női prak-
tikával azonban sikerül az összes érdekel-
tet a színésznő garden-partyjára csalni, és
egy megtisztító érzelmi vihar végül is
mindenkit a megérdemelt révbe fú.

Gondolom, ez a tartalmi kivonat senkit
sem győz meg arról, hogy a darab kitűnő.
Pedig csakugyan az. Pontosabban, átlagon
felüli. Mindenekelőtt azért, mert nincs
benne semmi masinériaszerű, a bohózati
helyzeteket is a színpadi költészet
igazsága hitelesíti. A szereplők
tulajdonképpen a személyes tragédiák
szélén imbolyognak, és menthetetlenül
bele is szédülnének, ha nem lengené körül
őket ugyanaz a jóra igazító erotikus pára,
mint a Szentivánéji á l o m , a Figaro

házassága vagy a Co s i fan t u t t e kertjelene-
teinek notturnóit.

Ez az atmoszféra persze lehetne idét-
lenül idejétmúlt, nosztalgikus is. De
Harold Price rendezése el tudja hitetni,
hogy a „modern érzelmek zűrzavarának"

tart tükröt. Sohasem gárgyul el operette-
sen, ironikus, de nem cinikus. Remek
színpadi tablókat komponál, amelyek nem
csupán szemet gyönyörködtetőek, hanem
brechti eszközökkel historizálják a mai
angol társasági-érintkezési formákat. A
hatás pokolian mulatságos. A konfliktus
csúcspontján, a garden-partyn adott
vacsorán például az összes szereplő háttal
ül a közönségnek az asztalnál. Kitör a
veszekedés, az általános beolvasás. De
senki sem a mellett ül, akivel baja van. Igy
aztán hátukkal, vállukkal, fej-
fordulatokkal kénytelenek rendet tartani a
nagy gabalyodásban. Szenzációs, vir-
tuozitástól szikrázó jelenetet látunk. A
színészi összmunka egyébként is roppant
míves, poentírozott, anélkül, hogy a játék
ezzel veszítene életszerűségéből. Igaz,
csupa „nagyágyú" van bevetve: a
színésznőt Jean Simmons, házisárkány
édesanyját Hermione Gingold, a férjet
Joss Ackland játssza.

Az Angliába látogató utas, ha ad magára
valamit, természetesen ellátogat a Royal
Shakespeare Theatre stratfordi
előadásainak valamelyikére. Az idei cen-
tenáriumi játékrendben a I V . Henrik két
része és az V . Henrik szerepel Terry
Hands rendezésében.

Az angolok láthatólag nagyon szeretik
az V . Henriket, e z már Laurence Olivier
emlékezetes filmjéből kiderült. A mi
Shakespeare-kultuszunk ezt a királydrá-
mát méltányolja legkevésbé.

Hands nem terheli a darabot a modern
filozófiák egyikével sem. Hagyja, hogy
szórakoztató elemei érvényesüljenek. A
krónikást - a Kórust - mai öltözékben
állítja a csörtető vértesek közé. Közöttük
téblábolva mesél nekünk az angol igaz-
ságos Mátyás álruhás kópéságairól, nő-
hódító hetykeségeiről. Ha a Kis éji zen-ről
szólva azt írtam, hogy a szereplőket a
Véletlen óvó keze menti meg a tragé-
diától, úgy ez az V . Henrikre történelmi
méretekben igaz. Úgy látszik, hogy az
angol-francia vérözön elkerülhetetlen.
Shakespeare négy felvonásnyi műgond-
dal bizonyítja be a végeláthatatlan öldök-
lés szükségszerűségét. Am az utolsó fel-
vonásban Henrik mélyen a francia
királylány szemébe néz - és a történelmi
vas-logika nyomban összeroppan. Alan
Ho

ward, Henrik király alakítója is ebben a
szerelmi jelenetben van igazán elemében.
Mintha A makrancos hölgy peregne előt-
tünk emelkedett stílusban. Egy rafinált
vonakodással kacérkodó makacs Katát kell
férfiúi és uralkodói fölényével meg-törnie.

Ugyancsak történelmi témájú darabot
láttam londoni amatőrök előadásában. A
City Lit színjátszói Whiting: Ördögök című
groteszk tragédiájával gyürkőztek. Nálunk
a Pécsi Nemzeti Színház játszotta néhány
évvel ezelőtt. A XVII. századi francia
ördöngösper históriája - távoli ágon A
salemi boszorkányok és a Mater Johanna
rokona - meglehetősen hidegen hagyott.
Az előadás mindazokkal a taszító
jellegzetességekkel rendelkezett, amelyek
miatt hazai amatőrjeinket igyekszünk
visszatartani az efféle színházasditól. A
szereplők tetszelegtek a kosztümökben,
fújtatva lihegték ki-be a történelmi
levegőt, görcsösen kapaszkodtak a
hősiesség vagy intrikusság koturnusaiba -
de sajnos igen keveset játszottak el a darab
gondolataiból. Annál érdekesebb viszont a
produkció intézményes kerete. A londoni
amatőr színjátszókat, az iskolaiakat kivéve
a városi művelődési ház, a City Lit
tömöríti. Ez tulajdonképpen félig amatőr
csoport - félig szín-művészeti iskola. Az
érdeklődők csekély tandíj fejében
különböző kurzusokon (beszéd, tánc, mím,
színpadi játék, dramaturgia stb.) vesznek
részt, és féléven-ként vizsgaelőadásokat
tartanak. Ez emberpiacként is működik,
minthogy innen válogatják kisebb
szerepeikre az alkalmasakat a színházak, a
rádió vagy a tele-vízió. Tekintve, hogy
Londonban alig vannak állandó társulatok,
a fluktuáció kétirányú: a lefutott
produkciók szerződés nélkül maradt
színészei is visszatérnek a City Litbe, hogy
továbbképezzék, illetve újra felfedeztessék
magukat.

Senkiföldje

Végül egy újdonságról: Harold Pinter
Senkiföldje című darabjáról. Az előadás -
amelyről már hírt adott néhány magyar
újság átkerült az Old Vic színpadáról a
Wyndham Színházba. Ez maga is a siker
jele. Az Old Vic ugyanis repertoár-
színház, és minthogy az érdeklődés csak en
suite előadásokkal elégíthető ki, ezért
bérelte ki a Nemzeti Színház a darab
együttese számára a Wyndham Színházat.
(Kissé bonyolult, de van benne logika.)

A játék tartalmát - mint a legtöbb
Pinterét - alig lehet vagy érdemes el-
mondani. A főfigura egy jelentéktelen,



Szemle
középkorú költő, aki meghívatja magát

egy iszákos irodalmár házába, hogy ivó-
cimboraként most már élete végéig
gondtalanul élősködhessen. A konfliktus
abból adódik, hogy az irodalmár minden
mértéken felül delíriumos, és nemigen
fogja fel, mit akarnak tőle, másrészt már
van két élősdije, akik viszont azonnal
átlátnak a szitán, és nincs kedvük újabb
szomjas torokkal megosztani a potyát.
Talán mondanom sem kell, hogy az em-
lített konkrétságoknak alig van jelentő-
ségük. Miről szól hát a darab ? Hogy mi-
ért nem vállalkozom a megfejtésére, annak
indokául hadd álljon itt az előadásban
elhangzó anekdoták egyike, hevenyészett
fordításban:

- Tudja, mit láttam egyszer a sivatag-
ban? Egy isten háta mögötti, ausztrál
sivatagban? Egy magányos sétáló embert,
aki két esernyőt tartott a feje fölé.

(Szünet)

 Esett az eső?

 Ugyan. Gyönyörű idő volt. Csak-nem
megkérdeztem, mit mivel, de aztán
meggondoltam magam.

 Miért ?

 Nos, úgy döntöttem, hogy valami
holdkórosnak kell lennie. És csak össze-
zavarna a magyarázataival.

Pontosan ez okból állok el én is az
elemző faggatózásoktól. A darab enélkül
is roppant élvezetes. Minden rétegében.
Szövege szellemes, tele azokkal a jelleg-
zetes fanyarságokkal, amelyek, általános
vélemény szerint a londoni és a pesti
humorérzéket rokonítják. A szerepek
briliánsak. John Gielgud a betolakodó, és
Ralph Richardson a házigazda szerepében
virtuóz kamaraduót játszik, óriási
technikai tudással és lélektani érzékeny-
séggel. Gielgud teljes biztonsággal csú-
szik végig az önérzeteskedéstől a meg-
alázkodásig tartó magatartások lehetséges
negyedhangjain, és Richardson sem fog
egyetlen hamis hangot sem a delíriumos
megnyilatkozások szeszélyes
glisszandójában. Peter Hall rendezése
éppen a kapcsolatok, a viszonylatok
tévedhetetlen precizitásával tereli mégis
figyelmünket egy rejtettebb, filozófiai ré-
teg felé. Lehetséges, hogy a darab egy
szenilis Gondviselés megkörnyékezésé-
nek és elzárkózásának parabolája len-ne?

De hagyjuk ezt. Megfogadtam, hogy
nem engedem magam a kétesernyős siva-
tagi vándortól megzavartatni.

Bálint Lajos:
Mind csak színház

Szépirodalmi, 1975

A címben foglalt pejoratív „csak"-ot nem
szabad komolyan venni, hiszen a nemrég
elhunyt szerző egész életét szín-házban
élte le: színész, direktor, dramaturg,
színházi titkár és kritikus volt - ön-irónia,
csipetnyi fájdalom van abban, hogy ezt a
címet olvashatjuk posztumusz kötetén.
Számára a színház volt az élet - az utóbbi
évtizedek minden főpróbáján vagy
premierén ott láthattuk, s megszégyenítő
memóriával tudott hivatkozni a látott
darab erényeire vagy hibáira még akkor is,
ha az volt az érzésünk: a játék egész ideje
alatt szundikált. De hát nem erről volt szó;
a kritikusszakma doyenje hét évtizeden át
annyi mindent látott, hogy csak ritkán
kellett tekintetét a szín-pad fénylő
nyégyszögére emelnie. Hangokból,
villanásokból tudta, melyik lehetséges
alternatíva mellett döntött az éppen
színpadon ágáló személy.

Ebben a kötetében is az emlékezés in-
tenzív jelenléte kap formát. Okkal, hiszen
aligha maradt kortársa s így pálya-társa
sem, aki látta volna játszani Jászai Marit,
Szacsvay Imrét, aki olyan közelről, mint ő,
ismerhette volna Tóth Imre direktor,
akinek évekig titkára volt a Nemzetiben, s
bizony a Thália Társaság alapítói közül
sem maradtak már, akik a szemtanú
varázsával tudnák feleleveníteni a
színháztörténetté absztrahálódott
eseményeket.

Bálint Lajos memóriájára s rendkívül
kellemes előadói erényeire hagyatkozva
fordul a múlt, illetve félmúlt színészarcai
felé, mindenekelőtt pályaképeket elevenít
fel, de a színészportrék legjobb
hagyományai szerint úgy, hogy a mű-vész
személyiségét is érzékeltetni tudja.
Házassági kuriózumokat, néhány magán-
életi apróságot is elbeszél, soha nem vét
azonban ajó ízlés ellen, nem csúszik plety-
kálkodó bennfentességbe. A művész-világ
alapos ismeretében mindig rátalál azokra
az epizódokra, amelyek közelebb hozzák
ugyan a választott figurát, de nem adják
ki, nem teszik fedetlenné. Aligha-nem
ízlését vezette a szeretet is, amivel a
színészeket kezelte, emlékeit elraktározta.
Még az olyan művészek iránt is, akik-kel
szemben állt játékstílus, ízlésirány

dolgában, még azokkal szemben is kí-
méletes, illetve nagyságukat hangsúlyozó
bírálatot mond. A megszépítő messzeség
okozná? Nem. Bálint Lajos köztük élt, s
tudta, hogy a színésznél szeretetre vá-
gyóbb művészalkat alig van. A színész
művészetét testével fejezi ki, bukása,
megszégyenülése azonnali, teljes bukás.
Ahogy sikere is azonnali, s mindig min-
den este újra kell teremteni - a maradan-
dóság esélye nélkül. Van ebben a színház-
szeretésben rengeteg irracionalitás is. Az
utolsó fejezetbe gyűjtött emlékezések
vallanak erről. Azt a definiálhatatlan él-
ményt próbálja ezekben az írásaiban ki-
fejezni Bálint Lajos, amely egész életére a
színházhoz kötötte, s ami végül is né-hány
soros életrajzban summázódik: a
reményben, az igyekezetben, hogy mindig
azokkal tartott, akik előrementek, jobbra
törekedtek.

Ez a kötet nem bravúros színházi meg-
figyelések gyűjteménye, nem intimitásokat
kibeszélő emlékezés, nem is a stílus
ragyogásával megejtő munka. Szelíd
szavú, jó szándékú vallomása annak a
színházi rivaldafényen kívül élő színházi
embernek, aki szerette s a haladás irá-
nyába segítette a színházi életet.

Berkes Erzsébet

E SZÁMUNK SZERZŐI

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

BÉCSY TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, a pécsi Tanárképző Főiskola
docense

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad
rendezőasszisztense
DÉVÉNYI RÓBERT a Népművelési

Propaganda Iroda osztályvezetője
FÖLDES ANNA az irodalomtudományok

kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője
HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
ISZLAI ZOLTÁN az Élet és Irodalom

rovatvezetője
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
KÖPECZI BÓCZ ISTVÁN

a Madách Színház díszlettervezője
MIHÁLYI GÁBOR

az irodalomtudományok kandidátusa,
a Nagyvilág rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a Csepel munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész, táncesztéta
SZÁNTÓ ERIKA

a Magyar Televízió dramaturgja


