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Beszélgetés Dario Fóval

A római Teatro Tenda (= Sátorszínház)
bejáratánál esténként, már két órával Dario
Fo Clacson, trombette e pernacchi (Duda,
játék trombiták és ajakropogtatások) című
komédiájának előadása előtt hatalmas
tömeg ácsorog: vacsorával és
olvasnivalóval felszerelkezve várja a né-
zőtérre bocsáttatás boldog pillanatát. Az
előnyösebb ülőhelyek ostroma után (a
Sátorszínház egyszerre mintegy 1500 néző
befogadására alkalmas) Dario Fo, a
commedia dell'arte hagyományaira épülő
és Brechttől is merítő mai olasz politikai
komédia vezéralakja rajongói még
körülbelül egy órát kénytelenek várakozni
az előadás kezdetéig. Közben a Mester a
díszletezők munkáját ellenőrzi, ifjú rajon-
góinak hódolatát fogadja a nézőtéren,
drámaköteteit dedikálja. Az öltözőjében
sem könnyű beszélgetni vele: alig húsz-
éves fiatalok ülik körül, lépten-nyomon
küldöncök kopogtatnak be hozzá,
titokzatos missziók eredményéről érte-
sítik.

Az előadandó komédia a következő
ötletre épül: mi lett volna, ha a terroristák
annak idején Aldo Moro helyett Gianni
Agnellit rabolják el? A nézőtéren ülők
zöme húsz év körüli fiatal, jórészt
egyetemista, de az érdeklődők között szép
számmal vannak 1968-as nosztalgiákat
tápláló, immár középkorú, bal-oldali
értelmiségiek, sőt, a puszta kíváncsiság
által idevonzott középosztálybeliek is. A
szerző kérdésünkre a következőképpen
foglalja össze az előadással kapcsolatos
alkotói szándékait:

- Komédiám a félelemkeltők és a por-
hintők ellen íródott. Olyan időszakban
élünk, amelyben egyre inkább eluralkodik
a kegyetlenség, az erőszak, kivesző-félben
van a részvét és az iróniára való hajlam.
Ez utóbbin a valóság kritikai
szemléletének képességét értem, az észt,
amely megtanulja képtelenre átfordítani a
különböző helyzeteket, hogy azután
megfelelően értelmezhesse őket, közel
férkőzhessen a dolgok logikájához, rá-
mutathasson a képtelenre, a szörnyűség-re
és az őrületesre.

- Ezeket a célkitűzéseket figyelembe véve, 38

milyen lehetőségei vannak az Ön színházának ?

- Természetesen nem áll módomban
közvetlenül befolyásolni az eseményeket,
de egyéb rokon törekvésekkel együtt
igyekszem felvenni a harcot, azaz igyek-
szem védekezni a Szörnyeteg megszüle-
tése ellen. Talán ismeri a gondolatot
(Poe), hogy az ész álma szörnyeket szül.
Ehhez hozzáfűzném, hogy az ironikus ész
álma ostoba szörnyeket szül.

 Az Ön magatartása lényegileg proféti-
kusnak tűnik számomra, még akkor is, ha az
irónia páncéljába öltözik. . .

 Számomra az irónia a diadalmámor
elkerülésére szolgál, arra, nehogy a leg-
nagyobb gyalázatba keveredjem, mi-
közben azzal áltatom magam, hogy teljes
mértékben a jó szolgálatában állok. Azt
hiszem, az olasz népet történelmének
legnehezebb pillanataiban az irónia men-
tette meg: mindig hatékony fegyvernek
bizonyult az abnormis, a túlzó, az öntelt
imbecillitás és a dialektika hiányának
leleplezésére. Nem véletlen, hogy az iro-
nikus szemlélet soha nem állt távol me-
diterrán kultúrkörünk kiemelkedő gon-
dolkodóitól - elég Rotterdami Erasmusra
vagy Rabelais-re utalni, vagy éppen
Dantéra. Dialektika és irónia mindig
pompásan kiegészítették egymást.

 Munkásságának bizonyos értékelői úgy
vélik, hogy körülbelül tíz éve volt pályáján az a
fordulópont, amióta közvetlenül elkötelezett
komédiákat ír és rendez...

- Nem értek egyet velük. Én itt semmi
fordulópontot nem látok : minden nagyon
következetes volt - bemutatóink már
kezdetben is nagy zavart keltettek
irányvonalukkal a színházigazgatók kö-
rében, és azóta a cenzúrával a nyakunkban
járunk a világban. Volt idő, mikor a tévé
is foglalkoztatott minket, de azután
tizennégy évre eltiltottak a képernyőről.
Volt, amikor nemcsak a kőszínházakat,
hanem a köztereket is elvették tőlünk --
minisztériumi körökben egyetlen párt-
fogót sem találtunk. A minap egy gyer-
mekműsor keretében mégis megjelenhet-
tünk a tévé képernyőjén, de nem sokáig,
mert mikor a RAI (Olasz Rádió és Tele-
vízió) vezérigazgatója megpillantott ben-
nünket a monitoron, azonnal megszakít-
tatta az adást, és egy rajzfilmet vágatott be
a műsorunk helyett.

 Ezek szerint mégis volt valami váltás a
pályáján... - Volt, amennyiben egy idő
után nem

elégedtem meg azzal, hogy erős politikai
tartalmú szövegeket írok, de ki akartam
törni a hagyományos keretek közül, pél-
dául a szokásosnál olcsóbb jegyeket
akartam közönségem számára biztosítani.
Ma már egységes helyáraink vannak, az
előjegyzés megszűnt, a tízévesnél
fiatalabb korú gyerkek számára ingyenes
hozzánk a belépés. Mi magukból az em-
berekből merítjük az erőnket. Közönsé-
günk magatartása érdekében, többek
között, ötezer líráért biztosítunk az érdek-
lődőknek ülőhelyet, szemben a 7-8-10
ezer lírával, amit más színtársulatok kér-
nének el ugyanazért a helyért. A másik,
amit garantálni tudunk közönségünk-nek:
az esti előadás során biztosan szó esik a
színpadon olyan dolgokról, amik-ről
előzőleg a reggeli sajtó adott hírt. A
szöveg tehát, bizonyos értelemben,
folytonosan rögtönzött, élő: olykor fél
órával az előadás kezdete előtt végbe-
ment eseményeket is kommentál. Termé-
szetesen a nézők legégetőbb gondjairól
esik szó: az emberek a korról akarnak
hallani, amelyben élünk, válságainkról,
ezek okairól, általunk adott magyaráza-
táról - mindezt, persze, szórakoztató
formában. Cselekménybe, helyzetekbe
ágyazva, sok humorral, tréfával, para-
doxszal, melyek egyfajta nagyító és tor-
zító lencseként szolgálnak a valóság
vizsgálatához. Különben szónoki be-
szédhez hasonlítana és ásításba fulladna

- Nem fél, hogy ez az ennyire közvetlenül

megnyilvánuló elkötelezettség az esztétikai
minőség rovására megy?

- Nem hinném, hogy ha valaki a hí-
rekhez, a pillanatnyi valósághoz kötött
színházat csinál, ezzel produkciója eszté-
tikai értékét csökkentené. Elég például
átgondolni, hogy miért éppen Moliére
személye volt annak idején sokak szemé-
ben szálka, míg más korabeli komikusok
zavartalanul léphettek fel a francia szín-
padokon, éppen mert híres pályatársukkal
ellentétben nem kívántak koruk köz-napi
valóságáról beszélni. Minden nagy
művész a saját koráról akar beszélni, nem
pedig a múltról. Ez az elkötelezettség
nem zárta ki, hogy Moliére mellesleg
kiváló stílust fejlesszen ki mondani-valója
kifejezésére. Racine is akkor a leg-
nagyobb, mikor a klasszikusok ürügyén
kora időszerű gondjairól beszél.



- Komédiáinak nagy, része valamely idő-szerű

olasz belpolitikai kérdést feszeget; ez a

körülmény nem jelent-e nehézséget a darabok

külföldön történő bemutatásakor ?

- Ha például valamelyik drámámban
rendőrségről, hatalmi erőszakról beszélek,
ez gyakran más országok belpolitikai
helyzetképének is megfelel. Angliai
előadásokon az IRA-ra történtek nyílt
utalások, németországi előadásokon az
ottani terroristákra és rendőrségre. A né-
met színészek olasz rendőröket játszottak,
akik azonban egyidejűleg egy kissé német
rendőröknek is hatottak. Természetesen
vannak külföldi előadásokra alkalmasabb
és kevésbé alkalmas műveim.

Úgy gondolom, az Ön által képviselt
drámaírótípusnak, az Ön által megalkotott
drámamodellnek az utóbbi, meglehetősen érték-
és modellszegény években jelentősen megnőtt a
szerepe és a felelőssége is. Hogy éli meg ezt a
kivételezett helyzetét?

Köszönöm az elismerést, bár, őszintén
szólva, nem vettem észre, hogy meg-nőtt
volna a színházam jelentősége.
Egyszerűen a hétköznapi történések kö-
zegében járok, ezektől a történésektől
ihletetten dolgozom. Feleségem és pá-
lyatársam, Franca Rame például pillanat-
nyilag olyan személyekkel beszélget,
akiknek a börtönnel kapcsolatban van-nak
problémáik. Nemrég járt itt az öltözőmben
egy kislány, aki a kábítószeresek
gondjairól tájékoztatott. Franca a kö-
zeljövőben fog tárgyalni egy szenátorral,
ugyanis felkereste két szülő, akik Fes-
sombronéban fogva tartott gyermekük
láthatási engedélyét szeretnék megsze-
rezni. De frissen kilakoltatott emberek egy
csoportján is szeretnénk segíteni, akár úgy
is, hogy gondjukról szót ejtünk egy közeli
színházi előadás keretében.

- Épp ezekre a vállalásokra való tekintettel
állítottam az imént, hogy az Ön által ellátott
feladat messze meghaladja egy átlagos színházi
rendező funkcióját.

- Mint ahogy a színházunknak sincs
semmi köze az átlagszínházhoz: a nézők
aktív részvételére számító, közvélemény-
formáló műhely vagyunk - azt szoktuk
mondani, hogy a szövegeink égetnivalók
(gyorsan elveszítik az aktualitásukat), de
megsemmisítésükig égetnek is.

ALEKSZANDR MINKIN

A királyfi*

A három lehetséges állapot tárul elénk a
kezdet kezdetén: holt bábuk, élő emberek
és emelkedett, fényes szellem. A lélek.

Minden bábu groteszk, karikírozó, de
tévedhetetlenül felismerhető. Bábu Lju-
bimov, bábu Valerij Zolotuhin, Leonyid
Filatov, Borisz Hmelnyickij . . . Bábu
Viszockij is, Fekete szvetter, mélyen a
szemébe húzott sapka, szájában cigaretta,
kezében gitár. Az előszínpadon álló szí-
nész „Viszockijra" tekint, mintha en-
gedélyt kérne, s a bábu bólint: Rajta! S a
színész csendesen szavalni kezdi
Viszockij verseit, miközben olykor oda-
odanéz, ahová alulról, a színpad mélyé-ről
ferdén felfelé, a fejünk fölé egy vékony
fénysugár irányul. A fény a teremnek a
színpadtál távol eső felső sarkába világít, s
onnan, ebből a fényfoltból többször is
megrázóan fölhangzik Viszockij hangja.
Egy dal, részlet egy monológból, válasz
egy kérdésre. Nincs ebben semmi
spiritizmus, legalábbis nem több mint
Puskinnál:

„Egészen soha én meg nem halok .. .
glóriám őrzik dalaim ..."

(Szabó Lőrinc ford.)

Viszockij dalai, Viszockij versei és .. .
replikák a Hamletből, melyek a királyfi-
hoz vagy a királyfiról szólnak - Viszoc-
kijhoz és Viszockijról. Mert ezek a
replikák megdöbbentenek a két figura - a
dán királyfi és Viszockij -- hihetetlen
hasonlatosságával. Igen, királyfi volt ő, a
színház hercege, a művészet hercege, az
alkotás hercege.

Gertrud-Gyemidova így fordul oda, ahol
a fénysugár eltűnik: ,Lelkem mélyébe
fordítod szemem, hol több olyan folt
látszik, mely soha ki nem mén." S
valóban, Viszockij szenvedélyes,
kegyetlen dalai sokakat kényszerítettek
arra, hogy a saját lelkükbe nézzenek. S a
királyfi válasza mintha mindnyájunk-hoz
szólna:

* A cikk a Vladimir Viszockíj emlékére ké-
szült Taganka színházi előadásról szól (ren-
dező: Ljubimov).

Hamlet-Viszockij : „Gyónj meg Iste-
nednek, bánd meg a múltat, a jövőt
kerüld!"

. Viszockij sírja élő virágokból rakott
halom. Ősszel, télen, tavasszal, s most is,
amikor ezeket a sorokat olvassák,
egymást érik itt az emberek. Van, aki
csak azért utazik Moszkvába. Érthető a
király ingerültsége.

Király-Smehov: „Bár Hamlet, édes
testvérünk, halála emléke még új . . de ...
míg bölcs fájdalommal siratjuk őt,
megemlékszünk magunkról."

Fentről libegve hull a színpadra egy
papír, egy üzenet, amilyet garmadával
kapott Viszockij a koncertjein. Egy szí-
nész felemeli, felolvassa a kérdést: Mi a
legfőbb kívánsága?

Viszockij: Hogy emlékezzenek rám. S
máris Ophélia-Szajko nyújtja nekünk
szánalmas virágait:

„Itt egy rozmarinszál, az emlékezet-re .
. . itt meg háromszín ibolya, ez való a
gondolatra."

S mi gondolkodni kezdünk. Itt és most,
amikor a színház légköre arra kényszerít
bennünket, hogy figyelmesen hallgassuk
s elgondolkozzunk dalainak és verseinek
szövegén, Viszockij valóságos, gigászi
méreteiben áll előttünk. Eddig leginkább
magávalragadó temperamentumát, dühét,
humorát, hülyéskedését vettük észre, de
kevésbé figyeltünk verseinek gazdag
filozófiai tartalmára. Ez nem a tudós,
hanem a jós, az eret-nek filozófiája.
Egyike ő azon kevesek-nek, akik az életet
annak dinamikusan felfelé ívelő
szakaszában hagyták el, s ki tudja, milyen
magasságokra jutott volna még el. De
amit el tudott végezni, az is
megdöbbentő. S nem is a mennyiség a
lényeg, bár ezer dal s a ragyogó szerepek
a színházban és filmen, az is rengeteg. A
fő a tartalom, a tartalom minősége. Ez az
előadás azoknak, akik eddig ezt nem
érthették, megmutatja, hogy a mese-,
sport-, katonai és egyéb dalok szerzője
állandóan és szenvedélyesen
tanulmányozta a lélek és a létezés
alapkérdéseit: igazság, hazugság, becsü-
let, árulás, lelkiismeret, szerelem . . . élet
és halál. Oly sokat és olyan erővel írt a
halálról, hogy teljesen nyilvánvaló: a
„lenni vagy nem lenni" az ő kérdése volt.
Őt is, mint a királyfit, a közeli vég
előérzete kínozta. De mit Hamlet! Utolsó
éveiben Viszockij Hamlet alkotójával lett
egyenértékűvé. Ez az állítás sokakat
felháborít, sokakat elnéző mosoly-ra
fakaszt. De nézzék csak, milyen szélesen
öleli fel az élet minden aspektusát,


