
SZILASSY ZOLTÁN

Amerikai színházi levél

Örkény István Macskajátéka folytatja ame-
rikai körútját. A washingtoni Arena Stage
és a minneapolisi Guthrie után most a New
York-i Manhattan Theatre Club tűzte
műsorára, Clara Györgyey fordításában és
Helen Burns főszereplésével. Örkény
darabja tehát nagy siker -- Molnár Ferenc
óta talán a legnagyobb -, a nagy sikerek
némely kérdőjeleivel együtt. A közönség -
különösen a „szénior polgárok" -
rokonszenvét a történet alap-vonalai
biztosítják. Helen Burns jó színésznő és
elfogadható műfordítás": Mrs. Orban a
„suburb"-ből, ha nem is Orbán Béláné a
Csatárka utcából. Nagyjából érthető, hogy
a szép Szkalla lányok nosztalgiái itt nem
sokat jelentenek, de azt már az
atmoszférateremtés hiányosságának és
(vagy) kritikusi értetlenség-nek kell
tekintenünk, hogy a Village Voice
kritikusa, Arthur Sainer a drámát
„kockázatmentes, Giraudoux- és Anouilh-
hagyományokat folytató, polgári-érzelmes
komédiának" nevezi. Ennek
értelmezéséhez persze azt is tudnunk kell,
hogy Sainer a „radikális-politikai" szín-ház
bajnoka, de ez esetben nemcsak egyé-ni
látásmódról van szó. A közép-kelet-
európai aktualitásaitól megfosztott dráma
tempója a produkcióban lelassul (a
nagymértékű kihagyások ellenére is), s
nemcsak történelmi-társadalmi dimen-
zióiból és játékaiból veszít, hanem harsá-
nyabbra és egyben gyermetegebbre keni
az érzelmi színeket. „Ersike" heroizmusa
így legextrémebb pillanataiban is csak azt
a mosolygós szimpátiát váltja ki, ami a
Chaillot bolondjának jár ki; a „macs-
kajáték" pedig afféle „ciróka-maróka-
karmolókává" válik.

Amerikai karrierje során ritkán kapott a
darab olyan értő és problémaérzékeny
elemzőt, mint Kent Bales, a minneapolisi
egyetem angol tanszékének professzora.
Kent Bales amerikai-magyar kultúr-
kapcsolatokkal is foglalkozik; 1973/74-
ben csaknem egy évet töltött Magyaror-
szágon, és látta a Pesti Színház előadását
is. A Guthrie-előadás programfüzetéhez ő
írt bevezető jegyzetet és cikket a New
Hungarian Quarterly számára az előadás-
ról, összehasonlítva a magyar és az ame

rikai felfogást. A cikk ( A n American
„Catsplay") végén a Guthrie-előadás által
részben kellemesen meglepett, rész-ben
csodálkozó Örkény Helen Burnshöz
intézett szavait idézi: „Maga felfedezte
Orbánnéban a clownt..." E felfedezés
örömében azóta az amerikaiak százai
osztoztak. És ez - minden patrióta- és
filoszaggodalmaink ellenére - nem kis s zó !

Különösen akkor, ha meggondoljuk,
kikkel - a hogyanról és miértről most nem
is beszélve - osztozik Örkény a nép-
szerűségben. A Broadway májusi prog-
ramja nemigen szolgált túl kellemes vagy
túl kellemetlen meglepetésekkel. Az obli-
gát programtöltelékeken kívül (örökifjú
musicalek - például az Oh, Calcutta, a Hello
Dolly stb. - egy O'Neill-tributum: az Egy
igazi úr; a legújabb Neil Simon; egy poszt-
Williams siker: Zindel: Agammasugarak
hatása a százszorszépekre stb.) a „korra"

való reagálás lényegileg kimerült egy
Elvis-emlékműsorban (E lv i s
The Legend Lives) és a nouveau art mos-
tanság legsikeresebb importjának, a svájci
Mummenschanz produkciójának mű-
soron tartásával. A Macskajátékon kívül az
Off-Broadway műsorában sem éppen
dominálnak a mai drámaírók, az egyetlen
szoros kivétel jelenleg éppen futó és nem
kevésbé prolifikus, fiatal amerikai dráma-
író, David Mamet A Life in the Theatre
című drámája. A többi előadás biztosra
megy; folytatja diadalútját a Rostand által
inspirált The Fantastics című musical (1960
óta szinte állandóan műsoron!)*, a
kortünetek jegyében folytatódik a
Beatlemania és Dracula gróf végeérhetetlen
kalandjainak egyike. (Ez utóbbi Dracula
erdélyi származása és Lugosi Béla
korszakindító jelentősége miatt kezd fel-
sorakozni egyéb nemzeti legendáink -
Zsa-Zsa Gabor, goulash, Tschikosch,
Pushkash stb. - mellé.)

A palotaforradalom székhelye, az Off-
Off-Broadway, mely mostanra már a
Theatre Village büszke elnevezést viseli,
sokkal bővebb, de nem kevésbé jellemző
programot hozott. A forradalom élhar-
cosainak (szerzők, drámacímek, bálvá-
nyok) listája magáért beszél: Kafka, Pi-
randello, Strindberg, Shaw, Virginia
Woolf, Sardou, Sartre, Brecht, Shakes-
peare, Ben Jonson, John Ford, Marlowe;
Cagliostro, Everyman, Hosszú út az éjszakába,
Egy este Tennessee Williamsszel, Cyrano de
Bergerac, Alice B. Toklas Hasis Revü

*A mi Operettszínházunk Ez fantasztikust
címen játszotta. ( A Szerk.)

stb., stb. Nem sok új van a nap alatt. A
honi szerzők közül a korábban már
bizonyítók (Israel Horovitz, Terence Mc
Nally, Arthur Sainer) kaptak helyet.

A hatvanas évek lendülete és rebellió-ja
lényegesen bágyadtabban, kevésbé po-
litikumorientáltan, nyugalmasabb, de
láthatólag szélesebb hullámokat verve
folytatódik. Az esztétikai pofozógép fő
áldozata még mindig az érzelmes, „pszi-
chologizáló", nem eléggé politikus vagy
szociális vag y hagyományosan humanista
színház. A vonulat tagadása még csak-
csak egyértelmű (anti-Strasberg), de az
állítás már több ágra (pro-Brecht sőt
Piscator avagy pro-Grotowski stb.) sza-
kad. Nosztalgikus avagy kancsal vissza-
tekintéssel a hatvanas évekre, a fő ideál
az elkötelezettséggel így vagy úgy ka-
cérkodó, ensemble illetve teamwork, azaz
együttes mentalitású együttes. Ennek fő
jellemzője - pozitív értelemben - az ön-
kéntes csoportfegyelem és a technikai-
fizikai gyakorlatok tudatos felvállalása;
fő buktatója a teamwork-demokratizmus
illúziója, ami mögött a gyakorlatban
rendszerint egy-két vezető egyéniség erős
kezű guru-diktatúrája rejtőzik. Ilyenfajta
kohéziós erő tartja fenn a vezető
csoportokat (Foreman, Chaikin,
Schechner együttese) a hatvanas évek
óta.

A hatásmechanizmus-atmoszféra bo-
nyolultságához járul a Kelet-Ázsia és
Afrika stb. felé való kapunyitás (nó-
színház, egyéb rituális-népi és Lévi-
Strauss által is propagált törzsi kultúrák;
Zen, Tao stb. filozófiák). Az európai,
klasszikus avantgarde-dal (szürrealizmus,
dada, az Amerikában mindig is népszerű
Artaud stb.) való flörtölés sem szűnt
meg, annak ellenére, hogy gyakorlatilag
elmúlt a happeningek és az Amerikára is
partikularizált „abszurd színház" primér
hatása. Egy-egy ensemble által mű-sorra
tűzött Beckett-, Pinter-, Ionesco-, Genet-
stb. dráma még mindig revelációs illetve
forradalmi értékű tud lenni, kiváltképp a
couleur locale által dúsított helyi
értelmezésben. Másrészt, a happenerek
még visszavonulásuk vag y társa-dalmi
megdicsőülésük előtt időben hívták fel a
figyelmet az egyik legfontosabb esztétikai
korjelenségre: a műfajok, mű-nemek
dogmatikusan elidegenített csoportjai
között lehetséges - esetleg szükséges -
áthatásra. 1968 környékén - első-sorban
festők, zenészek, szobrászok lévén - kissé
talán túlzott lendülettel tagadták meg
nem annyira a színházhoz, mint inkább a
„preconceived script"-hez, a



John Clark Donahue, a minneapolisi
Gyermekszínház igazgató-főrendezője

kész drámai szöveghez való viszonyukat,
de ugyanekkor megajándékozták a kritikát
és a gyakorlatot az „intermedia" új-ra
felfedezett kategóriájával. A már idézett
bonyolult hatásmechanizmusok és eme
gyakorlati prófétálás következmé-
nyeképpen, a pillanatnyilag legizgalma-
sabb amerikai produkciók sikeresen har-
colnak a „kukucskáló", proszcénium-
színházzal; Peter Brook „üres terére" olyan
előadások kerülnek, melyek a pillanat
mágiájának birtokában sikeresen egyesítik
az élő színészi, pantomim-, báb-, zenei,
environmentális stb. effektusokat,
csakúgy, mint a sokszor megemlegetett
„aranykorokban".

A helyzetjelentés persze korántsem
korlátozható holmi rózsaszínű optimiz-
musra. Önmagukban véve stabil szín-házi
értékek furcsa ellenfényt kapnak, ha csak
az újításokra áhítozó szemszögéből
nézzük őket. Az ellenhatások törvénye,
együtt a tehetetlenség (sőt reálisabban
fogalmazva: a gravitáció!) törvényével,
változatlanul munkálkodik. Mert például
az angol importsikerek (Shaffer, Rudkin,
Storey, Stoppard) éppen a
visszaszabványosodás irányába mutat-nak.
Meggondolva, hogy a „dühös fiatalok"
mérsékelten osztálytartalmú drámái annak
idején nagyon csekély vissz-hangra
találtak (kivéve a némiképpen „egzotikus"
Ardent és Behant), érdekes, hogy most a
legnagyobb közönségsikerek közé tartozik
Shaffer Equusa (melynek filmváltozatához
- mérce! - nem is találhattak jobbat a
pszichiáter kulcsszerepére, mint Richard
Burtont) és Stoppard wilde-i
szeszélyességű és iróniájú darabjai. (NB.:
a Bunbury az egyik - évtizedek óta
legbiztosabb - kasszadarab!) Ámbár a
közönség állandóan befizet rájuk, a naiv
európai szemlélő számára néha meglepő
az a szakmai utálat, amellyel az újítások
elhivatottjai a Hegedűs a háztetőn vagy a
Csókol/ meg,

Katám sikeréről nyilatkoznak. Holott addig,
amíg ezeket nem sikerül leradírozniuk a
színpadról - márpedig az még messze van,
ha ugyan valaha is bekövetkezik -,
számolniuk kell velük, mint Mc Donald
hamburgereivel az ízléskutatók-n a k . . .

A hagyomány és forradalom színfal-
döngető csatái már régen nemcsak New
York Cityben vívatnak meg. A hatvanas
évek decentralizálása nemcsak New York
színházi köreinek adott tágabb át-mérőket,
hanem újra hangsúlyozta a regionális
színházi élet fontosságát, meg-újító
szerepét. Ekkora földrajzi méretek mellett
ez természetes is lenne, de nemcsak a
mammutvárosok mammutalapítványok
által szintén pumpált No. i. színházairól
van szó és nemcsak a nagy egyetemeken a
Theatre Department (mely itt a
színészképzés és szak-emberképzés
feladatait látja el) által ki-alakított
színházkultúráról, hanem az egész
vérkeringés hajszálereiről: a „kis-
színházakról". A néhány fős, félamatőr-
félprofi kommunatársulatok nemcsak el-
méletben játszadoznak a „szegény szín-
ház" kategóriáival, hanem azokat a bő-
rükön érzik. E társulatok tagjai szinte mint
az ördög a tömjéntől, úgy irtóznak a
„művész" elnevezéstől. Kultúrmun-
kásoknak tartják magukat, és a szegényes
anyagi körülményekből missziót csinál-
nak; ami hiányzik, azt lelkesedéssel, hu-
morral, fantáziával pótolják. Nem egy
esetben egy lelkes kis társulat nemcsak a
figyelmet, hanem az anyagi támogatást is
kikényszeríti; és nagyobb vállalkozás
magjaként sem feledkezik meg az
alapelvekről.

Az „ikervárosokban" (Minneapolis/ St.
Paul) is megoszlik a színházfigyelők
érdeklődése. Egyrészt a 78/79-es szezon
„hatalomváltást" hozott a nagy tekintélyű
Guthrie-színházban, mely a hatvanas évek
közepe óta összamerikai figyelmet
kényszerített ki (igaz, beruházható tőke és
kivételes művészegyéniség - Tyrone
Guthrie - ritka találkozása hozta létre). Új
művészeti vezetők (Alvin Epstein,
Michael Feingold) kezdték a szezont,
egyelőre - biztos, ami biztos - Ibsen
Trónkövetelők című drámájával. (Az előző
szezont Ghelderode Pantagle ize című
műve zárta.) Másrészt a figyelem nem is
korlátozódhat csak a Guthrie-ra, hiszen a
két egybeépült város legalább harminc-
negyven kisebb-nagyobb állandó
színtársulattal büszkélkedik. Márciusban
főleg a vendégjátékok vonták magukra a
figyelmet - két híres

együttes, a Bread and Puppet Theater és a

Mabou Mines szerepelt, májusban viszont
megrendezték az ikervárosok „kisszín-házi
fesztiválját". Itt adtak találkozót
egymásnak a két város avantgarde
együttesei: a feminista At the Foot of the

Mountain és Circle of the Witch, az anti-
fajvédő Penumbra és Mixed Blood, a

Drámaírók, Műhelye (az ikervárosok fiatal,
rezidens alkotóinak ösztöndíjas csoport-
ja), a Palace és Illusion Theater stb. A
fesztivál atmoszféráját legjobban talán az
egyetlen vendégegyüttes, a Los Angeles

Pravisional Theatre előadása jellemez-te.
Ez az összesen tíz tagból álló társulat

(hét színész, három műszaki - ámbár a
szerepek felcserélhetőek) példát adott
arról, hogy mindenféle baljós mennydör-
gések mellett mennyire lehetséges még a
„játékos színház". Produkciójukat
(Mannasüti jön az égből avagy / ámbár nézd
csak, valami gyanús ragadt a cipődre) csak
„hagyományos" hisztriókellékek, úgy-mint
gitár, csörgődob, harsány színű hát-tér -
kartonok, gyorsan cserélhető maszkok a
mellékszereplők számára és mély
emberség segítették. Az „antidarab"
cselekménye röviden leírható. Két -
egymással nem is találkozó - maszk
nélküli „antihős" posztchaplini botladozása
az „életen" keresztül, amiből kiderül, hogy
a legtisztább emberi jóindulatok ellenére
„valami nincs rendben". E nem túlságosan
meglepő és új üzenet tolmácsolása éppen a
pillanat mágiájának megragadása miatt
válik egyetemesen hitelessé; a kisemberek
botladozásai és ütközései annyira
„ismeretesek", a tenyeres-talpas humort
olyan hitelesen ellensúlyozza az időnkénti
őszinte panaszszó (mely azért sosem fajul
nyafogássá), hogy még a szokásosan
didaktikus fel- és megoldás (A la: „liberté,
égalité, fraternité"; „All You Need Is Love"

stb.) is az egyetlen lehetségessé, rituálisan-
katartikus erejűvé válik. A ráismertetés és
ráismerés olyan erős, hogy a megoldás (mi
más lenne: „légy jó mindhalálig") is csak
ősi lehet.

Már a Guthrie meggyökeresedését is a
„minnesotai csodaként" ünnepelték. De
még nagyobb csoda, s alighanem
nagyrészt egy különös mágusnak: a festő,
díszlettervező, rendező, színész, tanár John
Clark Donahue-nak köszönhető, ahogyan a
minneapolisi Gyermek-színház egy
háromfős és százdollárnyi tőkéjű
vállalkozásból négymilliós, szín-házi
épülettel rendelkező, a maga nemé-ben az
Allamokban a legnagyobb, leg-



közismertebb és legtiszteltebb intézmény-
nyé vált. Donahue 1965 óta művészeti
igazgatója és főrendezője a Gyermek-
színháznak. Maga is számos produkció
szerzője; megindítóan egyszerű művészi
hitvallásaiban arról beszél, hogy
színházában a gyerekeké a főszerep, a
színpadon és a nézőtéren egyaránt, de a
kísérők nem azért jönnek, hogy a „fe-
gyelmet" fenntartsák, hanem hogy újra,
családként éljék gyerekkorukat. A
gyermekek színháza nem intellektuálisan-
didaktikusan nevelő intézmény Donahue
szerint, hanem a nevelés katalizátora: „A
művészeti nevelés arra jó, hogy minden
léthelyzet érzékelésének és értésének
összes pórusát megnyissa."

A Gyermekszínházhoz csatlakozó iskola
nem hivatásos művészképző. A mi
fogalmainkkal élve sajátos, esti iskolának
lehetne hívni. A tanítványok zöme a 12-18
év közötti korhatárból (junior, senior high
school) kerül ki. Délig rendes iskolai
órákon vesznek részt, és délután járnak a
színházi foglalkozásokra. Színész- és
egyéb színházi (díszlettervező, kellékes,
világosító, rendező stb.) képzés között
lehet választani, a beosztás nem
korcsoportok, hanem szakma és
előmenetel szerint történik. Laboratórium-,
osztálytermeiken kívül még saját kis
stúdiószínházuk is van, mert az iskolai
tagság nem jelent automatikus szereplést a
Nagyszínház produkcióiban. Képzésük
igen széles körű, a hagyományos elemeken
kívül például bábtechnika, commedia
dell'arte, karate és jóga.

A Gyermekszínház minden szezonjának
programja kettős: felnőtt- és gyer-
mekprodukciók váltják egymást, általában
nyolc darab egy szezonban. A produkciók
skálája igen széles körű: fel-dolgozzák a
világfolklór különböző alap-témáit
(Piroska és a farkas, Hófehérke,
Hamupipőke, Aladdin stb.), elmaradha-
tatlanok a hazai klasszikusok (Tom Sawyer,
Óz stb.), de afrikai, orosz, kínai népmesék
is sorra kerülnek, s a megvalósításban
számos technika (báb-, pantomim-,
kabuki-, afrikai tánc stb.) fúzióját
igyekeznek elérni. A felnőttprogram
zömmel klasszikusokat hoz (Csehov,
Shakespeare, Moliére Pirandello stb.),
mert a teljes elképzelés - röviden: fa-mily
program - szerint a gyerekek nincsenek
kizárva a felnőttelőadásokról, és fordítva
sem. Az iskola tanári kara és a színház
hivatásosai ugyanazok; az egész intézmény
a majdnem hihetetlen ideált, a nagy
családét valósítja meg.

„Nevelésüket nem hagyhatjuk csak a

Mickey Mouse-féle, a tévé által propagált
gyorsételekre, és nem tömhetjük őket
állandóan hamburgerrel sem... - mondja
Donahue. - Elcsépelt immár, hogy ők a
jövő zálogai. Idejében kell szépséget,
gráciát, erőt és inspirációt tanulniuk."

Állandó varázslói jelenlétén kívül
Donahue tíz saját szerzeményű művel
ajándékozta meg a Gyermekszínházat. A
tizedik (Bűvös kör a Nap) tavaly májusban
került műsorra. Képzeljünk cl harminchét,
5-18 éves gyereket és tinédzsert, az összes
lehetséges etnikumból, amint egy
szürrealista csőrendszerrel be-díszletezett,
óriás színpadon színházat vagy inkább
színházasdit játszanak. Ak-
robataügyességgel ugrándoznak, tán-
colnak, énekelnek, feleselnek a közön-
séggel. Egy felnőtt narrátor segítségével
az improvizációból lassan kibontakozik a
cselekmény: a gyerekek a Jó és a Rossz
konfliktusát akarják eljátszani. Kollektív
memóriájukból kialakul a Rossz
megtestesítője, a ravasz, álnok Óriáskakas
Maguk közül lovagot (Gyűszű)
választanak, akinek meg kell a Kakassal
küzdenie. Az összeütközések sorozata
kollázs jellegű: gyerekversek, le-
vélrészletek, filmbetét, zenei, pop-art és
multimediális megoldások színezik a
meg-megújuló ütközetet. A Kakas ne-
hezen adja meg magát: tévé-show-tehet-
ségkutatással, „csirkeeledellel" (cukorkák,
rágógumik, babák, autómodellek a
kicsiknek; Levi's, Honda, Wrangler,
make-up a nagyobbaknak...) csábítgatja a
rossz útra a gyerekeket. A mulatságos
kavalkádba, amit mind a „mű-vészek",
mind a közönség roppantul élveznek,
óhatatlanul beleelegyedik egy-két
előrecsomagolt tanulság és sztereotipia,
de ez nem von le sokat egy olyan show
értékéből, melynek lényege a lehetőség
harminchét gyerek számára, hogy két óra
hosszat önmagukat, vágyaikat,
reményeiket, keserveiket, álmaikat
játsszák a bűvös deszkákon. Nemcsak

a vidámság, az ugrabugra és az impro-
vizáció meggyőző ebben az ensemble pro-
dukcióban, hanem a hihetetlen csoport-
fegyelem, a megható elhivatottsági érzés
és a csillagszórózó tehetség.

Egészen másféle okokból, de szintén
lenyűgöző volt egy másik májusi előadás,
egy másik színházban. A Cricket Theatre
a programfüzetein merész, majdnem-hogy
hetyke ígéretet tesz: „Nem a tegnap,
hanem a holnap klasszikusait adjuk."

Legalábbis most az egyszer, David Rabe
Streamers (nehezen fordítható cím: kb.
Libegők, utalás az ejtőernyősök-re) című
drámájának bemutatásával alighanem
beváltották ez ígéretüket.

A Streamers a harmincnyolc éves, Vi-
etnamot megjárt David Rabe katonai
tárgyú trilógiájának harmadik része. (Az
első rész: Pavlo Hummel alapkiképzése
1968-ból származik, bár az igazi sikert
Joseph Papp 1971-es produkciója hozta; a
második részt - Sticks and Bones - Bot és
gitár címmel nálunk is játszották !) A
darab egy virginiai laktanyában játszódik,
1965-ben A helyszín egy darabig
ártatlannak látszik, mint egy cserkész-
tábor. A szobát lakó négy katona izzad,
rohangál, kimenőt tervez, vaskos szel-
lemességekkel szórakoztatja egymást - és
szorongva gondol az elkövetkező be-
vetésre. Az élcelődés állandó tárgya az
elpuhult, nőies Richie, akit a többiek
egyelőre nem komolyan, hanem csak
tréfából gyanúsítanak homoszexualitással.
Csak Billy idegesebb a kelleténél, mert ő
kap egyelőre humorral álcázott
„ajánlatokat" Richie-től. Ám a feszültség
egyre fokozódik, amikor a szoba egyre
gyakoribb látogatót kap, a démoni és
pszichopata Carlyle személyében, aki
gyorsan kiszemeli magának a tettetéstől
ernyedt Richie-t, és őrült lendülettel lát
neki a „hódításnak". A hát-térben
állandóan ott bujkál a tragédia, amelyet
Rabe egy svédcsavarral egyelő-re csak
két állandóan részeg, vietnami

Jelenet a Gyermekszínház Bűvös kör a Nap című előadásából



színháztörténet
bevetésről éppen visszatért ejtőernyős
őrmester handabandázásával, whiskyszagú
„hőskölteményeivel" érzékeltet. A
halálveszély testközelbe jutása meggyor-
sítja az eseményeket. Carlyle nyílt színen
esik neki Richie-nek. A teljesen ki-borult
Billy védelmezni próbálja Richie-t,
Carlyle őrült dühében és csalódásában
agyonszurkálja Billyt - a nyíltszíni
„vérfürdő" az amerikai horrorfilmekre
emlékeztet. Az egyik őrmestert is le-
szúrja. Tábori csendőrök dübörögnek elő:
csizmacsattogás, hullák, vérfoltok.
és, szerencsére, nem megy le a függöny!
Az üres színpadra, mely lassan elhomá-
lyosul, betámolyog a másik őrmester, és
lírai-részeg monológgal siratja a „jobb
időket" és a hirtelen végek céltalanságát.

Nem melodráma, hanem tragédia ez: a
történelem által szomorúan hitelesített
„kegyetlenség színháza". Némelyek
kivetnivalót találhatnak abban, hogy a
gyilkos Carlyle fekete bőrű (ámbár ellen-
tettjeként egy „normális" és jószívű néger
is van), Rabe azonban feltehetőleg egy
igazi, durva utcakölyköt akart szín-padra
állítani, aki számára nincs kiút, aki robban
és üt-vág - mert erre nevelték; aki csakúgy
fél, mint a többiek -, de félelmét rituális
agresszivitással kompenzálja.

Talán nemcsak „ideiglenes lokálpat-
riotizmusom" mondatja velem, hogy
színházi forradalomnézőben, vigyázó sze-
münket bízvást vethetjük a régiókra is -
nemcsak „off ", hanem „beyond" -
Broadway. A hetvenes évek színháza
óvatosan hasznosítani próbálja a hatvanas
évek nagy szélviharait. Norman Mailer
szerint, ha a II. világháború olyan volt,
mint A 22-es csapdája, a vietnami háború
olyan, mint a „Naked Lunch".

Nem könnyű az amerikaiaknak ebből a
rémálomból felocsúdni, nem könnyű a
vihar által ledöntött színfalak helyére
újakat, másféle kulisszákat építeni, vagy a
proszcéniumok romjait elszórni az „üres
téren". A lassú, de szívós hagyo-
mányépítés, nemzedéknevelés, színház-
mentés jó példáiért New York-Mega-
lopolisznak érdemes a vidékre figyelnie.
Ezt megtették már egyszer, a 6o-as évek
közepén (egy időben a minneapolisi
Firehouse Theatre volt az Egyesült
Államok legelismertebb avantgarde szín-
háza), és most is meg kell tenniük. Kis,
szívós kollektívákból, kamaraszínházak-
ból, elhagyott épületekben megfészkelő
csoportocskákból még egyszer nagy
színházkultúra lehet.

CSILLAG ILONA

Ódry Árpád,
a beszédművész*

Egy nagy színész beszédtechnikája, dik-
ciójának stílusa nem választható el szín-
játszóművészetének egészétől, mert a
beszédtechnika sohasem öncél, csak alko-
tásának egyik - bár legfontosabb - esz-
köze; mint majd kiviláglik a színpadi
beszédről szóló fejtegetésében, Ódry ma-
ga is csak ennek tekintette. Hogy mégis új
fejezetet nyitunk e témának, annak az az
oka, hogy Ódry is új fejezetet nyitott
ennek az eszköznek a kimunkálásában,
felhasználásában és tanításában.

De ez nem ment egy csapásra. Kezdet-ben
sokan vádolták azzal, hogy hadar, hogy
szövegmondását nem értik. Később pedig
a rádióhallgatóktól kap dorgáló leveleket;
az új műfaj, a rádiódráma, e vizuális
tényezők nélkül operáló színjátszás
ugyanis még erősebben apellál a közönség
hallására. De Ódryt nem olyan fából
faragták, hogy megesett volna a szíve a
panaszosokon. „Mint a lélek mélyén
feszülő, ideges-modernül forrongó
szenvedélyeknek csodálatosan finom
ábrázolója" (Galamb Sándor) tudta jól,
hogy a századunkban viharosan gyorsuló
idő nem tűri se a lélek, se az akció, se a
szavak cammogását, és - le-pergetve
magáról a támadásokat - továbbra is csak
azon fáradozott, hogy fejlessze a nézők,
illetve a hallgatók odafigyelési
képességeit: míg meg nem szokták, meg
nem tanulták érteni és meg nem imádták
szilaj nyargalását a szavak tüzes paripáin.
Egyébként szó sincs róla, hogy hadart
volna.

,,...beszédének épp az volt az érde-
kessége - írja Ignácz Rózsa -, hogy no-ha
gyorsnak tetszett, valójában éppen a
megfelelő lélektani időt vette igénybe. A
látszólagos gyorsaság mögött ugyan-csak
kiélte mindenik szónak, sőt hang-nak az
időtartamát is... az indulatfokozást a
szavak megnövesztésével gyakorlatilag
úgy érte el, hogy kettőzött,

* Részletek a Gondolat Kiadó Szemtől
szemben sorozat számára készülő Ódry-mo-
nográfiából.

háromszorozott némely mássalhangzókat,
főként az r-et és az n-et, utóbbit a szó
végén, és néha megötszörözött
magánhangzókat. Leggyakrabban az á-t,
sokszor az ó-t; soha az i-t vagy az ü-t,
hogy aztán egy egész szó minden szótag-
ját mondja, taktusütés pontosságú, azonos,
pergő rövidséggel, ha a kifejezés
lehetősége azt kínálta."

Ám száguldó tempója sohase ment az
érthetőség rovására, mert még a pergő
beszédnél is fontosabbnak tartotta a sza-
vak hibátlanul pontos kiejtését. Finom
hallású fülét vérig sértette minden kiej-
tésbeli slendriánság. „Az ön végszava az
»n« betű" - rendezőként így kiáltott rá
egyszer dühösen egy szóvégi hangzókat
nyeldeső színészre. Később mint az Aka-
démia tanára és igazgatója, növendékeitől
is könyörtelenül megköveteli a precíz
kiejtést. Neki köszönhetjük, hogy né-ha
még ma is eljut egy-egy szó a fülünkig, ha
a színházban a volt Ódry-tanítványok
vagy azok közvetlen tanít-ványainak
dikciója következik. (Mindig mindenből
három generációra futja a kezdeti
elánból!)

Már említettük, hogy Ódry kezdet-ben
dadogott, és inkább lassan, tagol-tan
beszélt. „Beszéde sokáig dadogó volt -
írja Kárpáti Aurél -, nem nyelvi hiba,
inkább valami ideges gátlás követ-
keztében. Ám ezt a fogyatkozását Ódry
hősies erőfeszítéssel küzdötte le. Any-
nyira, hogy éppen ő lett az, aki a magyar
nyelv természetes ritmusát szinte
korlátlan rohanásúvá, viharos tempójúvá
fejlesztette egyéni beszédtechnikájában, a
belső dallamvezetést párosítva az érzelmi
aláfestés és pontos értelmezés dús
árnyalásával. Így lett belőle első és
legnagyobb mestere a modern magyar
színpadi nyelvnek, kialakítója egy új be-
szédstílusnak, amely az ő megszólaltatá-
sában egyforma szépséggel érvényesült a
színpadon és a dobogón."

Am hogy tudott ekkora tökélyre szert
tenni egy természettől fogva gátolt kész-
ségben? Ódry heroizmusa, a mindent
maga alá gyűrő akarat volt az, ami ezen az
akadályon is keresztülugratta.

Nagyjából valamennyi írásos és szó-
beli beszámoló ugyanúgy festi le kora
ifjúságától élete fogytáig naponta több
órás beszédgyakorlatának módszerét.
Fogsora közé parafadugót szorítva
mondta, ismételte százszor, ezerszer a
legnehezebb színpadi szövegeket (ne-


