
négyszemközt
szenvedett vonásai. Az „előttem az élet"

hetykesége mellé odatársul némi riadalom,
némi elkésettség, a „velem még minden
megtörténhet" fölényében több az
önnyugtató bizonytalanság, mint a valódi,
kikezdhetetlen magabiztosság.

A színésznek nem áll rendelkezésére
művészetéhez sem festék, sem kő, sem
márvány. Nincs más anyaga, amelyet fa-
raghatna, mint önmaga. Formálhatja a
testét, a gesztusait, a hangját, de valójában
még csak nem is ezekkel az „anyagokkal"

van igazán dolga. Leginkább a
személyisége, világlátása, mondhatnám: a
filozófiája szólal meg alakításaiban,
természetesen csak akkor, ha testének,
hangjának, gesztusainak - tehát a
mesterségének - is ura.

Ezért érzem olyan döntőnek Kern
színészi alakulásában azt, hogy miképpen
tud megválni az ifjúságtól. Ez az
elszakadás nem könnyű, s ebben nem se-
gítik fizikai adottságai, amelyek lehetővé
tennék, hogy könnyebb, felszínesebb
megoldásokat válasszon. A Minden jó, ha
vége jó Bolondja azonban a vállalt nehe-
zebb, művészileg értékes s valahová vezető
utat jelöli. Nem egy könnyedén
pimaszkodó-tréfálkozó tacskó-Lavache
mókázik velünk, hanem egy ember, aki-
nek bohóctréfái nyomán jobban megértjük
a szenvedést, és tanuljuk a részvétet. Az ő
józan és mégis mélyen együttérző felnőtt-
tekintete kalauzol a látszatok mögé, s vele
együtt nem hisszük többé, hogy a jó végül
is mindig megkapja méltó jutalmát.

Ezzel a felnőttigazsággal, s ez ellen
mindig és mindig újra lázadva kell meg-
tanulnunk tovább élni. A művészileg fel-
nőtté érett Kern Andrásnak s nekünk -
barátainak, nézőinek.

A következő számaink tartalmából
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Székely György:
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Dosztojevszkij a Tagankán

Gábor István:
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ANTAL GÁBOR

Az irodalom
színházi formái

Beszélgetés Gosztonyi Jánossal

Színművészként végezte a Színművészeti
Főiskolát, a felszabadulásunk utáni első
évfolyam hallgatójaként. Osztályfőnöke
Gellért Endre volt. Az ő ösztönzésére
nemsokára drámaíróként is jelentkezett,
majd amikor a Thália Színház tagja lett,
rendezőként is dolgozott. Saul Le-\vitt:
Parancsra tettem című drámájának
színpadra állítása volt első önálló mun-
kája. Ennek tizenhat éve. Három éve a
Radnóti Miklós Színpad főrendezője.

Ennyi idő alatt már mérleget vonhat arról:
„megtalálta-e számítását?".

- Nem tudom, milyen számításra gon-
dol. Van-e a művészként dolgozó em-
bernek egyáltalán számítása?! Ha arra
céloz, hogy némelyik művész korábban
áll saját lábára, a másik később, nos, ak-
kor én bizonyosan az utóbbiak közé tar-
tozom. Helyzetfelismerés, szerencse vagy
csupán természet kérdése: életem lénye-
ges elhatározásai mindig megkésve fo-
gantak. De megfogantak, és most úgy
érzem: a Radnóti Színpad igen alkalmas
hely arra, hogy képességeimet kifejt-sem.
Hozzátehetem: a jelek szerint jó-kor
érkeztem, hogy én is segítsek Keres
Emilnek a színház feladatának újrafogal-
mazásában. Az egykori Irodalmi Színpad
arculata - igen rokonszenves arculat -
szerintem éppen „sápadóban" volt. A zö-
mében verses műsorok vonzása - való-
színűleg azért, mert nem volt többé
egyetlen hely privilégiuma - érezhetően
csökkent. (Vonzás alatt nemcsak a kö-
zönség, hanem a szakma és sajtó érdek-
lődését is értem.) Új elemekkel kellett
gazdagítani a műsort, és ehhez kapóra jött
a mi színházi gyakorlatunk. A régebbi
irodalmi színpad ugyanis, ez minden
elismerésünk ellenére is tény --a
modernebb színpadi formákkal rendsze-
rint kudarcot vallott. Nekünk ebben az
első három esztendőben., amióta a szín-
ház korszerűen felszerelt épülete újra
megnyílt, hangjáték, naplójáték, drámai
költemény, klasszikus adaptációk, mono-
drámák, egyfelvonásosok színrevitelével
talán sikerült áttörnünk ezt a „falat". Ez
persze nem azt jelenti, hogy elégedetten
megpihenhetünk. Sőt. Az irodalom vég-
telen, tehát műfaji repertoárunkat to-

vábbra is tágítanunk kell, méghozzá ép-
pen ott, ahol a legtöbb probléma, műfaji
nehézség mutatkozik: a verses műsorok
korszerű, színvonalas megszólaltatása te-
rén.. Harminc éve tanítok versmondást a
Színművészeti Főiskolán; ottani ta-
pasztalataimat igyekszem hasznosítani a
verses műsorok megvalósításában. Ren-
dezőtársaimmal együtt jól tudjuk, hogy a
„középen álló" folyamatos szavalás már
csak egy-egy igazán nagy előadó esetében
kerülheti el az unalmat. (Ha egyáltalán
elkerülheti!) Közben kialakult egy haj-
lékony és eredményekre képes társulat,
közöttük kitűnő versmondók, s az együt-
tes létrejötte önmagában is újabb formák
kutatására, profi irodalmi-színházi
megoldások keresésére ösztönöz.

- Mi a véleménye három év produkcióiról és
a kritikákról?

- Éppen a SZÍNHÁZ hasábjain írta le
Ézsiás Erzsébet a következő elemző
megállapítást: „ ... a színház művészeti
vezetése egyensúlyban tartja a pódium-
színpadi összeállításokat az új műfajú
előadásokkal." Ez az egyensúlyi helyzet a
legutóbbi szezonban valamelyest a
színházszerűség javára billent. Ez nem
valami tudatos irányváltoztatás eredménye
volt. Hiszen a színházszerű esték (Candide,
K - R - Ú - D - Y stb.) egy-egy év-fordulóhoz
kapcsolódtak, és igyekeztek minél
attraktívabbak lenni. Nem arról volt szó,
hogy más színházak repertoárján is
bemutatható művek után kaptunk. Egyik
darab sem érdekelte a hagyományos,
klasszikus értelemben vett színházakat. A
Székesegyház, a Bencze Zsuzsa rendezte
Trakhiszi nők, de Dosztojevszkij színpadra
vitt műve: a Szegény emberek sem. A román
vagy a Gáspár János rendezte lengyel
egyfelvonásosok is örök időkig
elheverhettek volna a ,,nem irodalmi"

színházak dramaturgiáján. (Nem szólva két
magyar egyfelvonásosról, amelyet éppen
most beszélgetésünk időpontjában mutattak
be.) Irodalmi alapanyagunk talán mégis
idén volt a legnívósabb; a népszerűségnek
nem tettünk nagy engedményt, és még így
is növelni tudtuk látogatottságunkat. Bár a
népszerűbb - ha úgy tetszik, szórakoztatóbb
- írások színrevitelét is indokolhatja, ha a
társulatnak kitűnő feladatokat nyújtanak,
segítenek művészeink fejlődésében. Kö-
zönséget verbuválnak bonyolultabb
darabjainkhoz. Vagy - és ez a legérdeke-
sebb eset - valami nagyon fontos, aktuális
kérdést érintenek, amelynek klasszikus
értékű megfogalmazására várni igazán nem
gyakorlati megoldás.



Ami a kritikát illeti: én csak az elmúlt
három évről beszélhetek, s igazán nem
panaszkodhatom. A sokféleség, amiről
már a beszélgetés elején szó esett, próbá-
ra tette a befogadót, talán néha készület-
lenül is érte. De szándékainkat igen sok
esetben megértették, megvilágították,
összefüggésükben magyarázták. Melegen
őrzöm Lux Alfréd kritikáinak emlékét a
SZÍNHÁZ-ban.

 Az 1979-80-as évad és a következő éva-
dok tervei?
 Az előbb említett egyensúly helyre-

állítása és színvonalas megőrzése a leg-
főbb álmunk. De ezt sokkal könnyebb
mondani, mint megtenni. Ha Voltaire-t
ünnepeljük, olvassuk fel a leveleit, vagy
készítsünk műveiből másfajta összeállí-
tást? Adva van a Candide francia feldol-
gozása, amelyet a francia világbemutató
után elsőnek tűzhettünk műsorra. Teát-
rális dolog, nem vitás. De a várható
érdeklődés, gondolja el, mekkora kísértés.
S ha Krúdy novelláit mondjuk sorjában? .
. . Több hatást reméltünk színszerűbb
keretben Krúdy mágikus prózájától.
Négyoldalas anyagokat iktattunk a
korántsem hagyományos szerkezetbe,
hogy az író egész erejét megmutassuk.
Am az összefüggésről nem mondtunk le,
mert az nagy, talán a legnagyobb figyel
lemlekötő.

Az irodalom említett végtelensége
egyrészt segít a tervezésben, másrészt a
bőség gondját zúdítja ránk. Tőlünk na-
gyon sokfélét várnak műfajilag: némileg
abszurd az a kívánság, hogy egy határ-
talan teret csak azért is körüljárjunk.
Bármekkora köröket rovunk - kicsinyel-
hetik. Helyzetünket bonyolítja - nem so-
rolok neveket és címeket -, hogy az igé-
nyek nagy része jogos. (Miközben a
Radnóti Színpad lehetőségei, bemutató-
számai stb. végesek.)

Bizonyosnak látszik, hogy a honi mű-
veltség nagy fehér foltjainak ritkításában
segítenünk kell. Meghökkentő ugyanis,
hogy milyen sok világirodalmi nagyság
ismeretlen nálunk. Nem is elsősorban
színműírókra gondolok, bár e téren is van
probléma elég. De ha két évszázad
magyar színháza nem talált rájuk, talán
érthető, ha nem egy irodalmi színpad se-
gít új életre kelteni őket.

Megújulásunk egyik lehetőségét jóma-
gam feltétlenül az adaptálásban látom.
Még akkor is, ha ezen a téren bizonyos
kudarcok elkerülhetetlenek. Egyetértvén
azzal, hogy mi nem vagyunk „igazi"
színház, és hogy nekünk elsősorban az
irodalom színházi formáit kell keresnünk,

hogyan mondhatnánk le az adaptációról,
mint feltáró módszerről ? De akár „felfe-
dezünk", akár nem, legjobb tudásunk
szerint arra kell törekednünk, hogy érde-
keljük az embereket. Nemrégiben a szlo-
vákok irodalmi színpada járt nálunk, a
bratislavai Poetiçka Scena. Fiataljaik egy
kínai játékot adtak elő, bámulatos dina-
mizmussal, amely már-már elnyomta a
gondolatot. Szaltóztak, ugrottak, emeltek
a mi tenyérnyi színpadunkon. Mert ők is
azt a formát keresik, amely a ma
nézőjéhez közelebb viheti a költészetet,
az álmot, a mesét. Vagy egyszerűbben: a
szöveget. Amelyre a mai néző, cselek-
mény és összefüggés híján, egyre fárad-
tabban figyel.
 „Már-már elnyomta a gondolatot ..."

jelentette ki az elóbb. Nem érzi ezt kocká-
zatosnak?
 Az egész világ minden színháza,

színpada, az a tenyérnyi vagy tért ölelő
deszkasor, amelyet estéről estére reflek-
torok világítanak meg, amelyről szó
hangzik, amelyeken e s e m é n y e k bo-
nyolódnak, napjainkban a maga lehető-
ségeit keresi. Ezt próbáljuk mi is. A sajá-
tosan hozzánk illő művek megközelíté-
sével, a sajátosan hozzánk illő formák
tágításával, újak létrehozásával. A mai
líra sokkal bonyolultabb, mint a Petőfitől
Radnótiig terjedő korszaké. József Attila,
Kosztolányi, Ady s e közel száz év majd
minden jelentős költője mintha
megszólaltatásra szánta volna verseit. A
főiskolai felvételiken tapasztalom, hogy a
húsz év alatti költészetet kedvelő
emberek, egymástól függetlenül ugyan-
erre a megállapításra jutnak, e versekkel
kísérlik meg a felvételt. (Néhány kivétel
természetesen akad, de ez az általános
kép.) A bonyolultabb szóképek, az el-
vontabb költői hang és módszer szá-
momra azt jelzi, hogy a költészet inkább
olvasni-, mint szavalnivalóvá vált. Bizony
sok a kimondott szó ellen ható nehézség
ebben a költészetben. Tudom persze,
hogy ami ma nehezebben érthető s mond-
ható, azt holnap majd könnyebben értik s
mondják. De ez a sor nehézség rávilágít
némileg gondjainkra: miért és hogyan
küszködünk a modern líra tolmácsolá-
sával, mit tegyünk, hogy ezek a művek
ne csak a közönség fülébe, hanem tuda-
táig is eljussanak. Magunk sem tudunk
ezekre szabatosan válaszolni, még egy-
más közt is vitázunk. Az, hogy a szó, a
költői vagy prózai szöveg a nézők tu-
datáig hatoljon, világprobléma. A mi
intim nézőterünkön gyakran úgy érezzük:
próbálkozásaink eredményeket ígérnek.

HERMANN ISTVÁN

Valami hiányzik

Drámai krónika

Amerikai történet. Joe és Jim tíz éven át
mindig ugyanabban a bárban issza meg
délután hat órakor a whiskyjét, mígnem
egy napon Jim eltűnik. Eltelik harminc
esztendő, s délután öt órakor Jim, mint-
ha mi sem történt volna, megjelenik
ugyanabban a bárban, ugyanannál az
asztalnál, ugyanúgy Joe-val szemben, s
ugyanúgy whiskyt rendel. Ekkor Joe
megkérdezi: de hol voltál harminc évig?
Jim így válaszol: harminc évvel ezelőtt
rájöttem, hogy nem tudom, mi az értelme
a világnak. Elmentem hát Európába,
megnéztem a klasszikus történelmi emlé-
keket, a British Museumot, a Louvre-t, az
Ermitázst, az Uffizit, s jöttem haza,
amikor is egy hajón rájöttem, hogy még
mindig nem tudom. Ekkor elutaztam Dél-
Amerikába, megmásztam a Popo-
catapetlt, azután Afrikában a Kiliman-

dzsarót, s mikor megismerkedtem már
mindennel, abban a biztos tudatban, hogy
értem a dolgot, hazajöttem - s most itt
ülök veled. Erre Joe: de Jim, valóban, mi
is a világ értelme? Jim válasza kissé
melankolikus mélységgel így hangzott: a
világ olyan, mint egy nagy tó. Majd Joe
meglepett arcára reagálva így folytatta:
hát ha nem, akkor nem.

Az amerikai történet nem azért érdekes,
mert amerikai (nem is biztos, hogy az ...),
mint ahogy néhány író számára egy
írásmód azért érdekes, mert Salinger.
Jellegzetessége az, hogy nagyon szépen
leír egy magatartást, ami elvileg a kér-
dések megválaszolásához vezethet. Hi-
szen mi mást tudnánk tanácsolni egy
fiatalembernek, mint azt, hogy tanulmá-
nyozza az európai kultúrát, és tanulmá-
nyozza a harmadik világot s más egye-
beket. Baj csak akkor van, ha a fiatal-
ember mindezt áttanulmányozta, s ennek
eredménye mindössze az, amit Jimtől
hallottunk. Valahogy így vagyunk az
évad drámáival is. Az írók többnyire
mindent áttanulmányoztak, sőt, akad
olyan író, aki alaposan ismeri a görög
drámaírást, Shakespeare-t és Peter Weisst,
mindebből dramaturgiai leckéket tud ad-
ni, nagyon szellemesen elmagyarázza -
népszerűen is, amihez még nagyobb
tudás kell -, mi a jó dráma titka, illetve


