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kozás, Juduska egyéniségének további
differenciálása, a különböző tulajdonságok
egymáshoz illesztése és kiélezése.
Szmoktunovszkij most kissé eltávolodik az
érzelmektől, szárazabban, szikárabban
beszél, aminek következtében a beteghez
intézett vigasztaló szózatai, szépelgő sza-
vai ellentétes értelmű felhangot kapnak.
Az elidegenítés azonban nem vezet teljes
érzéketlenséghez, miután az előbbi, a
„szenvedő érzelmek" intenzitása válto-
zatlan marad. A színész tartja a már elért
lelkiállapotot, csak mélyebbre szorítja,
ezért lelkiállapotának külső megnyilvánu-
lásai részben leegyszerűsödnek. A külső
megmutatás alól így felszabadult eszkö-
zökkel megkezdődik az érzelmi fűtöttség
ellenpontozása. Az egyre kevésbé
természetes mozgás és az érzelmesség
lefojtása révén Juduska alattomossága
szemlátomást nőni kezd, érzékletesebbé
válik, a mocskos tettei és szenvelgően
duruzsolt „szent" szavai között feszülő
ellentét egyre elviselhetetlenebb lesz. S
amikor váratlanul elementárisan fel-tör a
groteszk, kínunkban feszengve vi-
gyorgunk: a színész, fel sem állva ágy

melletti székéről, úgy mormolja az imát,
hogy fejét teljesen hátralógatja, s emiatt
szemből csak „lefejezett" teste látható,
mellén ájtatosan összekulcsolt kezével. (El
nem tudom képzelni, honnét került hirtelen
elő ez a mozdulat. A rendező is csak
döbbent szemlélője a fejleményeknek.
Általában is az a jellemző, hogy a
megelevenítés részleteinek ki-
munkálásába a rendező nem folyik bele.
Szabad teret enged a színész intuíciójának
és az improvizációnak.)

A harmadik nekifutás kifejezetten
merész: Juduska betegebb lesz a betegnél.
Megszületik a groteszk alaptartás: gör-
nyedt hát, roggyant térdek, rezdüléstelen,
komor arc, fenyegetően szigorú tekintet. A
haldokló állapotán való szörnyülködése
így egyszerre komikus és vészterhesen
félelmetes. Zárt szájjal elmotyogott
„nyugtató" szavai borzongatóak, anélkül
hogy a színész „kiszóló" hang-súlyokat
alkalmazna. Visszataszító a beteg körüli
állandó hajlongása, szorgoskodása.
Gennyes kenetteljességgel osztogatja
testvéri tanácsait, édesen s egyszersmind
dermesztően hidegen sugdossa a fekvő
fülébe: „Pihenj csak szépen! . . . A
legfontosabb, édesem, hogy ne izgasd fel
magad, aludj szépen és pihenj."*
Szmoktunovszkij drámai funkcióval
feltöltött mozgása időnként oly

* A regényrészletek Szőllősy Klára fordításai.

torz, hogy elképedt röhejt szakít ki be-
lőlünk. A beteg parttáját például székén
ülve, kilométeres távolságból nyújtóz-
kodva ujja hegyével babrálja, turkálja. A
gyilkos fojtogatás pillanatában (a jelenet
nincs a regényben!) sokáig hullamereven
áll áldozata ágyánál, egy ideig nem is
tudjuk, ki halt meg tulajdonképpen. Erős
és félelmetes. Aljas és tenyérbemászó.

Változatlanul dominál azonban Juduska
gyermekded naivitása is. Meghökkentő,
ahogy ma született bárányként,
csodálkozó értetlenséggel reagál bátyja
méltán vad kirohanásaira. Ugyanakkor
ismétlődnek ideges összerezdülései a
rikácsolás hallatán. Szmoktunovszkij nem
fél a legalantasabb, legmocskosabb
tulajdonságok megjelenítése közben hő-
sének sérülékenységével előhozakodni!
Paradox módon azonban ezzel csak fo-
kozódik az alak taszító kétszínűsége.
Sunyisága valósággal megtestesül.
S mindennek tetejében, végig él és teljes
erővel hat az a mély fájdalom, amit a
színész már az első próbálgatásnál fel-
szabadított magából. Sötét tekintetében,
rejtett, de időnként felszakadó sóhajtá-
saiban, erővel elnyelt könnyeiben kul-
minál a bűnben és gonoszságban elpor-
hadt emberi értékek elvesztésének átélé-
séből fakadó keserűség. Súlyos és tragi-
kus. Katartikus.

A próba végén meglepetésemre a ren-
dező és Szmoktunovszkij engem kérdez,
mi a véleményem, jó lesz-e ez így.
Dadogok: irtózatos, szörnyű, félelmetes,
alattomosságában gátlástalan .. .

- Tehát negatív figura? - kérdez közbe
Innolcentyij Mihajlovias.

- Hát igen, de .. .

- Akkor rosszul játszottam. Bocsánat. A
viszontlátásra! - és habozás nél-kül
búcsúra nyújtja kezét, majd vi-
gasztalhatatlanul lehangoltan távozik.

Még meglepőbb, hogy a másnapi próbát
ezzel a beszélgetéssel kezdik a
résztvevők: „Szárazabbra kell csinálni,
nem csöpögően zsírosra ... Aki erős és
győz, annak úgyis igaza van, nem kell
még jósággal is takaróznia ... Miért utálja
Juduskát mindenki? Mert nincs az
emberekhez köze. Márpedig ez ma általá-
nos jelenség ... Egymást falják fel az
emberek. De nem a gyűlölet mozgatja
őket igazából. Hanem a félelem. Ezt érzi
mindenki. A gyűlölet nem »összemberi«
érzelem. A félelem, a veszély-érzet
viszont igen."

ANTAL GÁBOR

Színház

Válogatás
Ambrus Zoltán bírálataiból

Már-már legendás, mennyi legenda fűző-
dik Ambrus Zoltán - az író és színházi
ember - nevéhez. Vagy huszonöt éve,
amikor még éltek a „tanúk", érdeklődésből
Ambrus - és a modern legendák - iránt, e
sorok írója kikérdezte többek közt Bródy
Andrást, Bródy Sándor legidősebb fiát, aki
egy ideig lakott is (a becenévben nyilván
az időnként használt „Spectator" aláírást
rövidítő) „Speki"-nél. Így tudtam meg -
különben idős színészektől is -, hogy nem
áll, amit a pletykáktól általában tartózkodó
Kárpá-ti Aurél is állított, vagyis hogy
Ambrus-nak az őt otthonában, de akár a
kávé-házban is meglátogató színészek, de
„színésznék" is ifjabbak, idősebbek - kezet
csókoltak. Mint ahogy nem igaz az sem -
amit a már Ambrus nemzeti színházi
igazgatósága alatt Hevesi Sándor elkö-
telezett hívének számító Csathó Kálmán
mond , miszerint a színház élére került
Ambrus látcsővel ült be egy próbára. De az
sem, amire céloz; vagyis, hogy annyi-ra
szerelmes volt az ifjú Bajor Gizibe, hogy
miatta nemcsak a szereposztásban
hanyagolt el régi, kipróbált művésznőket,
hanem úgy is viselkedett velük, ahogy a
magát naivnak tettető „tehetséges kis
vadmacska" megkövetelte. Nem-régiben
Földes Anna bizonyította - Jászai Mari-
könyvében -, hogy legenda az is (aminek
fő terjesztője a kitűnő Bálint Lajos volt),
miszerint a Klebelsberg Kunó személyében
liberalizálódó kultuszkormányzat a
jobboldali színezetű Ambrust végre
felválthatta a haladó Hevesivel. Az
Ambrusnál a színházvezetéshez - és
egyáltalán, a színházhoz - jobban értő, s
művészi értelemben progresszívebb,
mindenesetre hasznosabb Hevesi politikai
értelemben semleges, ha úgy tetszik,
ártalmatlan volt. Ambrus viszont - s ezt
megtudhatjuk a húszas évek elejének
emigránssajtójából (például a Bécsi Magyar

Újságból, a Jövőből, Az Emberből) is -
mint író és mint publicista harcosabb,
legalábbis harcosabb hírű volt. Kiállt a
forradalmak alatt „kompromittálódott"

színészekért is; annál is inkább, mert
ellentétben He-



vesivel - ő maga is „kompromittálódott".
Ismeretes az a vád, amit Lukács György

nyilatkozataiban „szalonképesen",
azonban tőle meglepő indulatossággal
hangsúlyozott. E szerint Ambrus nemcsak
rossz kritikus volt - hiszen nem értette
meg Ibsent -, hanem rossz író is. A Midás
király, a Giroflé és Girofla, de akár a
Berzsenyi báró és családja ismereté-ben
rögtön legendának kell minősítenünk
Lukács vádjának legalább a felét. (Mint
ahogy legendás túlzás Gyergyai Albert
többször hangoztatott megállapítása,
miszerint Ambrus korszakalkotó szépíró,
korszakalkotó színházi kritikus és
korszakalkotó ember volt.)

Forgalomban van - már amennyire
Ambrus személyével, emlékével kapcso-
latban egyáltalán „forgalom"-ról lehet
beszélni - még egy legenda. Ez azt „ta-
núsítja", hogy Ambrus a színházi előadá-
sokról szóló kritikáiban soha nem szólt
színészekről: csak a darabok tartalmát írta
le, bár azt úgy - s ezt elismerték a vele
ellenszenvezők is -, hogy az lényegesen
több volt, mint az úgynevezett "cse-
lekmény": a színművek szerkezetét,
„szövetét" világította át. Ezt a legendát
Ambrus Zoltán Színházi esték, továbbá Régi
és új színművek című - 1914-ben, illetve
1916-ban - megjelent kötetei táplálták. Itt
ugyanis valóban elhagyta az elsősorban
napilapokban megjelent szín-házi
beszámolóinak az előadással foglalkozó
részét, de azokat a cikkeket is, amelyek a
színház általánosabb kérdéseivel
foglalkoztak.

Ezt a vélekedést most - legalábbis
részben - megcáfolta az a Színház című, a
Szépirodalmi Kiadónál megjelent gyűj-
temény, ahol a szerkesztő, Fellenbüchl
Zoltán, részben eredeti (nem megrövidített)
szövegeket közöl, részben pedig olyan
kritikákat, cikkeket is, amelyeket már
színigazgatása után, a halálát meg-előző,
nagy betegségéig írt. Ebből a kötetből
kiderül, hogy Ambrus, a színikritikus
érdeklődött az előadások mikéntje iránt is.
(Ha távolról sem annyira, mint idősebb
kortársai közül például Rakodczay Pál, a
nemcsak érdekes tragédiaelméletével,
hanem érdekes előadásleírásaival is
jeleskedő Rákosi Jenő, vagy a nála ifjabbak
közül a fiatal Hevesi Sándor, majd Kárpáti
Aurél, vagy például az előbb berlini, majd
később londoni színielőadásokról mindig
érzékletesen be-számoló Lengyel
Menyhért.) És a nagy anyagból jellemzően
- tehát nem „szépítően" - válogatott kötet
azt is megmu

tatja, hogy 1923 és 1930 között egy több
vonatkozásban „új", a világszínház új
korszakával a maga módján haladni képes
kritikus lépett a közönség elé.

Aki azért a történelmi és biográfiai
katarzisok ellenére sem tudott szabadulni
bizonyos berögzöttségeitől. Ahogy 1889-
ben - akkor írt első Nóra-kritikájában - „a
divat"-nak, úgy 19z4-ben, a Kísértetek-ről
szólva csak Alszeghy Irma hatásos
játékának tulajdonítja Ibsen sikerét, s
legfeljebb csak azt az „új technikát" is-
meri el, amit a (többször is gúnyosan em-
legetett) „mély norvég" adott a színház-
nak. Még ijesztőbb - ezt különben Lukács
nem említi -, hogy Ambrus „igazi, talán a
legigazibb" magyar színműírói
talentumnak tartotta - Herczeg Ferencet.

Ami Csehovot illeti, vele inkább csak
Beöthy Zsolt tanítványaival - no meg a
felületes zsurnalizmussal (ami legalább
olyan „élő hagyománya" a magyar színi-
bírálatnak, mint a színházi szempontokat
mellőző „irodalmiság"!) - szembeállítva
mondhatjuk eléggé érzékenynek Ambrust.
Amikor - 19o1-ben - először írt „Csehov
Antal, az ismert és kitűnő elbeszélő" egy
színpadi művéről, a Nemzeti Színházban
előadott A medvéről, azt egy-szerűen
„ifjúkori bűn"-nek nevezte, amelyben egy
ősrégi igazságot - tudni-illik, hogy a
brutális férfiúi erő milyen hatalom az
asszonyi gyöngeséggel szem-ben - „még
nem mondták el ügyetlenebb, félszegebb,
visszataszítóbb formában". Lehet, sőt
valószínű, hogy rossz volt az előadás - a
fordítás biztosan -, ám az, hogy az
ilyesféle topogások mögött Ambrus nem
ismerte fel, hogy úgy mondjuk, az „igazi
medvetánc" báját, az nem tulajdonítható
annak, amit Lukács György Ambrus
világszemléleti gyengesége egyik
forrásának ítél: a „francia bulvárszellem"
iránti meghódolásának. (Valójában - s ez a
kötetből kiviláglik - Ambrus a rossz
népszínművek korában, sőt divatja ellen a
hatásos cselekményt, a jó ötletet, a
helyzetek kiaknázását népszerűsíti,
anélkül, hogy vala-miféle piedesztálra
emelné Dumas fils-t, Sardout, Brieux-t.)
Mindenesetre a moszkvai Művész
Színháznak az 1906-ban Budapestet is
elérő turnéja Ambrust is fellelkesítette, ha
nem is annyira, hogy mint akkori művészi
rangjához illett volna - igazi értője legyen
a színház nagy mesterének, s így igazi
bírálója később a Vígszínház általában
nem igazán csehovi Csehov-ciklusának.
1924-ben, a Cseresznyéskert kapcsán mégis
leírta, hogy „végre, végre, megint igazi
költő szól

hozzánk, nem problémákat turkáló fan-
taszta, aki bölcselkedést mímel, vagy pa-
radoxont hajszoló kókler, aki a világja-
vítót játssza", hogy rövid recenziója végén
megállapítsa: „A Vígszínház újabb
akvizíciói közül Kabos, Tőkés Anna és
Mály Gerő minden elismerést megérde-
melnek"

Ami viszont Shakespeare-t illeti, róla a
kritikusi pályáját a XIX. században kezdő
Ambrus éppen nem „XIX. századi
szellem"-ben szól. 1888-ban a Nemzeti „új
betanulású" Learjéről számol be a Pesti
Napló közönségének a párizsi bulvárokról
nemrégiben hazatért cikkíró. Megállapítja,
hogy Lear nem azért öreg, mert fehér a
haja és nyolcvanéves, hiszen vannak
negyvenéves lelkű nyolcvanasok és
fordítva is. Lear esetében „a lelki látás
szörnyű fogyásá"-ról van szó - mai szóval:
az irracionalitásról - és ezt mutatja be
különböző formákban az a Shakespeare,
akit „a 19. század szomorú gyermekei"
nem értenek igazán. Ilyen értelemben a
színész is „vallásos áhítattal" játssza
Shakespeare-t; „minden sorral ragyogni
akar, azzal is, mely voltaképp
árnyékolásra való.. . A legtöbb
Shakespeare-előadásban a betű meg-öli az
igét". Például Szacsvay „mindenekelőtt
király akart lenni", és ezért „valóságos
tüdőgyakorlatokat produkált".

A János királyról - 1892-ben - nem
bánja, mit mondanak „a dogmatikus
kommentátorok", vagyis, hogy e mű
„inkább csak prológusa a királydrámák-
nak", s hogy „nem egészen jól csinált
tragédia", ő a darabot gazdagnak és gyö-
nyörűnek látja. „Ebben a János királyban
benne van az egész feudális világ",
amelynek egyik lényeges vonása, hogy
„egy nagy tömeg jámbor birkának, akik-
ből egyszer a nép (Ambrus aláhúzása, A.
G.) lesz", ma egyféle szerepe lehet törté-
nelemben és drámában: „az, hogy pa-
rancsszóra tudjanak meghalni". Es például
az anyai fájdalmat „semmiféle más
drámaíró nem tolmácsolta oly szívhez
szólón, annyi mélységgel és igazsággal,
mint azt a Constantia ajkairól halljuk". (E
nevezetes szerepében Jászai Mari -
Ambrus szerint - „félelmetes, rettentő
megrendítő", de „tán nem a shakespeare-i
alak". Mert „az anyai fájdalom
kifejezésének számos fokozata" lehetsé-
ges, és a nagy színésznő olyan super-
lativusszal kezdte, „ami után csak össze-
törtség következhet".)

A magas nívót, a valóban művészi
igényt, amit élete utolsó évtizedében oly



sürgetően követel, színibírálói munkás-
ságában jeleztünk példákat - nem kép-
viselte következetesen. S furcsa követ-
kezetlenség az is, hogy egy Sardou szín-
padi tehetségének feltétlen, de soha nem
abszolutizáló elismerője nem vett tudo-
mást Molnár Ferencről. Ugyanakkor pél-
dás, ahogy - 1914-ben - 71 tündérlaki
lányokat elemzi. Heltai Jenő némi gon-
dolatot is felcsillogtató, szórakoztató
vígjátékát annak tartja, ami: nincs benne
különösebb mélység, de „egy szónyi ér-
zelgősség sem". Telitalálattal veszi ész-re
- 1923-ban a frissen lemondatott
színigazgató, hogy az emigrációból
visszaérkezett Szép Ernő Lila ákácában
sincs szó -- mint többen állítják - érzel-
gősségről, de - mint még többen mondják
- cinizmusról sem. Ezzel az egyszerre naiv
és álnaiv mesével ugyanis „költő is-
mertet meg bennünk. S a darab értékét
abban találhatjuk meg, amit Tóth Manci
és Csacsinszky beszélnek". Ami pedig
Szép Ernő bizonyos „vásott hangjai"-t
illeti, „nyilvánvaló, hogy ez a hetykeség
csak a sötét erdőben fütyölgető fiú le-
génykedése".

Sorolhatnánk még e - majdnem - el-
felejtett színibírálatok találó, legalábbis
érdekes megfogalmazásait, gyakran olyan
szerzőkkel s színészekkel kapcsolatban is,
akiknek nevét éppen ez a válogatás hoz-ta
felszínre. Ezzel együtt sem mernénk
állítani, hogy Ambrus Zoltán színibírálói
pályájának lett volna egy határozott, köz-
ponti elve. (Ahogy a nála ifjabb - és in-
kább csak pozitív legendákkal körített -
Schöpflin Aladárénak sem.) De nem ve-
zették dogmák, még az impresszioniszti-
kus dogmaellenesség dogmája sem. S ami
feltétlenül kiderül a kötetből: a len-
dülethez, amit Ambrus Zoltán hozott a
századvég színházi állóvizébe, méltónak
bizonyul kritikai munkásságának utolsó
korszaka.

FORRAY KATALIN

Színház az emberért

Giorgio Strehler könyve zavarba ejtő.
Feszültséget hozó, újraolvasásra ösztönző
olvasmány, feladványokkal és a vá-
laszadást megkönnyítő fogódzókkal. Titka
nemcsak élményt adó, asszociációkra
serkentő szövegelemzéseiben
( J e g y z e t e k a prózai színházhoz)
keresendő, hanem a rendező személyes
varázsában. S erre nincs jobb szó, mert
kivételes kapcsolatteremtő képességéről
nemcsak munka-társai, hanem az olvasó is
meggyőződhet. Abban a korban, melyben
az általánosan elfogadott társadalmi
érintkezési normák szerint nem szokás
feltörő érzelmeinket végletesen kimutatni,
idegenek előtt bánatunkban hangosan
zokogni vagy széles jókedvünkben
ujjongani, egy-szóval túlzottan
szemérmessé (és közönyössé) vált
világunkban meglepő, sőt talán megható,
hogy vannak, akik nyíltan vállalják, célul
tűzik ki maguk elé a másik ember életének
megismerését, figyelnek és reagálnak
könnyeire, nevetésére, vagy-is életük
értelme - bármily banálisan is hangzik - az
emberiség boldogulásának a szolgálata.
Strehler ezt vállalta és gondolatmenetében
innen csakis egyet-len lépés lehetséges:
mivel számára a szín-ház a
legközvetlenebbül emberi - színházat kell
csinálnia. Nem rendezni, csinál-ni.
Strehler szóhasználata nem csupán
színházalapítási kísérleteit jelzi, hanem
azt az összetett folyamatot, melyet a ren-
dezés szóval - mai fogalomkörünkben -
behelyettesíteni egyszerűen képtelenség,
hiszen a több nyelvű szövegkritikai mun-
káktól kezdve a díszletvázlatok papírjának
megvizsgálásán át a közönség lé-
lektanának tanulmányozásáig minden
beletartozik. Ennek a szinte áttekinthe-
tetlenül szerteágazó, gyakran tudomá-
nyosan részletező munkának néhány képét
villantja fel ez a válogatás, interjúk,
levelek, jegyzetek segítségével.

A színházról nem lehet szavakkal be-
szélni - szögezi le határozottan könyvé-
nek bevezetőjében Strehler. Indokol és
érvel: „Brechtet nem lehet megismerni az
Organonból", Brook vagy Grotowski sem
az a színpadon, mint műveikben; a
művészet vagy a mesterség nem örökít-
hető meg írásban, csak az anekdotizálás.

Színházi ember csak színházzal tud be-
szélni a színházról - ismétli, és már majd-
nem meggyőzi olvasóját, míg az hirtelen
rá nem eszmél: „színházi" könyvet olvas,
olyant, amelyre - pontosabban hasonlóra
régóta készült a szerző. Mert hiába él
benne kétely írói vállalkozásának
hasznáról, és tartja formailag megold-
hatatlannak azt, optimizmusa ezt a lehe-
tőséget is megragadja, hogy leendő ol-
vasói közül valakiket eljuttasson a szín-
házhoz.

Csalogatóan elsősorban az olasz olvasó
számára csalogatóan - szerkesztett
könyvvé rendeződtek a „színházi élet
foszlányai". Strehler pályájának és az
olasz értelmiség életének háború alatti,
majd utáni képe kronologikusan ugyan, de
a historizálás helyett elemzően, nem-
egyszer kritikusan rajzolódik fel. A béke,
a szabadság, az újrakezdés -pontosabban
az elölről kezdés - mámora, egy s másszor
naivitása, később a kiábrándulás el-
keseredettsége, illúziók születése és bu-
kása, a mindennapi harcok a Piccolo Te-
atro létéért mozaikszerűen illeszkednek
egymáshoz, és közállapotokat, életér-
zéseket jeleznek rendkívül finoman, ér-
zékenyen. Pártok, városi irányító testüle-
tek belharcain át - és közben - teremtődik
meg a valóságban és a könyv lapjain a
színház. Maga a Piccolo Teatro és az a
rendkívül aprólékos, hihetetlenül racio-
nális és mégis költészettel teli álomkép,
mely pontról pontra, fokozatosan ölt testet
Strehler munkásságában.

Az igazi álom - az 1945 körül megfo-
galmazódott egységes népszínház álma --
azonban nem valósult meg. A „közösségi
színházünnep", a „világi szertartás"

létrehozásának a vágya szembetalálkozott
egy sokkal árnyaltabb és jóval bonyolul-
tabb történelemmel, és szinte utópiszti-
kussá vált. Később Strehler bevallotta,
hogy Brecht intette: „De tudod, vigyázz, a
jó színháznak az a dolga, hogy
megosszon, nem pedig az, hogy
egyesítsen" - de ő még kevésbé látta olyan
összetettnek a világot, mintsem hogy a
tanácsot megfogadta volna.

Olaszország első állandó színházának
létrejötte, sikerei -- melyek nemcsak Gior-
gio Strehler és Paolo Grassi személyes
sikerei, hanem komoly színházszervezési
eredmények is voltak - sem juttatták
tényleges önállósághoz a Piccolo Teatrót,
minek következtében Strehler meg-vált a
színháztól, megalakította a Szín-ház és
Cselekvés Csoportot, majd új fel-tételek
és körülmények biztosításával is-


