
tette, de nem lehet panaszunk a még fő-
iskolás Balla Ildikó díszleteire sem. (Mivel
a darabban elég gyakori a szöveg nélküli
„üresjárat", különösen Klemenc fantáziája
érvényesült.) A valószínűtlen és éppen
irrealitásában elgondolkodtató színpadon,
élvezvén a „kötetlenséget" (valójában a
nagyon is kiszámított, meg-tervezett
helyzeteket), a színészek jól érzik
magukat. Hernyák mindannyiukkal el
tudta hitetni, hogy a groteszkbe hajló
panoptikumlét megformálása legalább
annyi erőfeszítést kíván, mint bár-mely
komoly drámáé.

A teljesítményeket tekintve Földi.
László (Menyhárt Imre) és Banka Gab-
riella fi h. (Mágocsi Erzsi) alakítása kí-
vánkozik az élre; igazi pár, a mézeskalács-
szerelem minden fortélyával. Földi László
földmérője (mintha a véletlen is erősítené
a komikai hatást) paraszt s egy-ben
úrificsúr; olyannyira hajtja a szerel-mi
hév, hogy nincsen egyetlen természetes
gesztusa sem. Hadar, könyörög,
imádkozik, kérlel, énekel, duhajkodik,
elomlóan kedves, és mindent fölégetni
akaró haragos - aszerint, hogy mikor mivel
tud közelebb férkőzni választottja
szívéhez. Udvarlásaiban szinte kigyúl az
arcára pingált piros szív. Több kiemelkedő
jelenet közül ezúttal csak az öngyilkossági
kísérletét említsük meg - ehhez a röhejbe
fúló zsaroláshoz Banka Gabriella Mágocsi
Erzsijének érzékeny lelke szükségeltetett -
; a kés, vontatott útjával, a szenvedő
szerelmet - nem az érzést előidézőket és
megszenvedőket gyilkolja le.

Banka Gabriella kikapós fiatal özvegy-
asszonya úgy gyászol, hogy minden
pillanatban szerelmi éhének csillapítására
törekszik, Ha nincs Menyhárt, van (fehér
zakó, rózsaszín mellény, zöld
csokornyakkendő!) Géza, ki ugyancsak
mestere a széptevésnek. Mágocsi Erzsi
lelkének viharait e két férfiú próbálja
megcsendesíteni (vagy még jobban föl-
korbácsolni ?). S a még csak főiskolás
színésznő kitűnően érzékeli, hogy tulaj-
donképp kettős lelkének köszönheti za-
varodottságát: benne a fiatal fruska
minduntalan ama klasszikus Szemérmetes
Erzsókjával hadakozik.

Banka-Mágocsít az emberek szeme (és
megvetése) elől az otthon rejti, és egy
régimódi nagynéni (N. Kiss Júlia
groteszket jól fogó alakítása). Mágocsi
Erzsinek nem csupán Imrével vannak
emlékezetes találkozásai-együttlétei, ha-
nem a szigorú nagynénivel is. A meg-
dermedt otthonra példa a szerelmet ki-

számoló játék. A rendező merészségét (is)
dicséri, hogy szemben a nézőtérrel, egy-
egy székre ültette az álmodozó özvegyet
és őt visszafogni akaró nagy-nénjét, hadd
vívják meg harcukat. Banka-Mágocsi
tyúkkopasztás közben végzi a „szeret -
nem szeret" értelmező munkáját; ölében a
lassan asztalra kerülő baromfi holt tárgy,
melyet kéjesen meg-gyalázni is lehet. N.
Kiss Júlia egykedvűen kötögető
Nagynénijében pedig ott a megvetés; a
falu közösségét jelképező árgus szem,
mely nem kis megbélyegzéssel vizslatja a
kikapós özvegy szerelmi dolgait,

Soltis Lajos (Bódog) és Ábrahám Irén
(Amál) mint névnapi mulatságot lebo-
nyolító házaspár jól illettek a játékba,
különösen a bohózati elemek helyzet-
alakító fölpörgetésében jeleskedtek.
Ugyanez mondható el Ladik Katalin
(Lódíné) és Bicskei Elizabetta f. h. (Rézi)
a pletykát a lét szempontjából fontosnak
tartó párosáról. Csúnyák, vissza-taszítóak,
minden gesztusuk harsány karikatúra.
Ladik Katalin - kitűnő beszédtechnikával
hadarását abszurdizálja, jelentésessé
formálva a semmit, a zűr-zavart. Pásthy
Mátyás (Géza) tenyérbe-mászó pofával
hirdette a gátlástalanságot: édeskés volt,
számító volt, ahogy szerepe megkövetelte.
Nevéhez fűződik az átdíszletezéssel járó
egyik szünet ki-
töltése is, amikor nyilván a rendezői
leleményt kibontva - Menyhárt Imre és
Mágocsi Erzsi szerelmi történetének ér-
zékeltetésére elénekelte a harmincas évek
nagy slágerét: Szívbájok ellen, kisasszony,
szedjen tangót

Törköly Levente f. h. (Ülő Bika) és
Toholjevié Božana f. h. (Szobalány) kis
szerepében jól szolgálta a rendező mon-
danivalóját; annak ellenére mondjuk ezt,
hogy volt, ki vitatta a meghökkentést
kiváltó Ülő Bika rejtélyes megjelenését. A
legragyogóbb, többnyire némajátékon
(pantomimon) alapuló jelenetekben Banka
János f. h. (Lódi), Bakota Arpád (Praxy)
és Szilágyi Nándor (Állatorvos)
bizonyíthatta tehetségét. Kiegészítő sze-
repük végigkísérte a szerelmi légyottok-
ban sem szűkölködő mulatozást; hár-
masuk olyan volt, mint egy bútordarab, ha
elfoglalták a helyet, arrébb lehetett őket
tolni. A részeg Praxy, csuhájára mit sem
adva, udvarlás közben egy fehér abrosz
alatt összegabalyodott a szobalánnyal,
Szilágyi lódoktora, eldőlvén az italtól, az
asztal alatt is érezte: a kártya világot
lebíró útjáért még így is tennie kell
valamit.

BÉCSY TAMÁS

Tapasztalatok
a dán színházról -
némi tanulsággal

Koppenhágának körülbelül feleannyi
lakosa van, mint Budapestnek, Dániának
feleannyi, mint Magyarországnak.

Az International Theatre Institution (ITI)
Dán Központja minden évben

kiadja a Színház D á n i á b a n című ismerte-
tőjét. Az 1981-82-es évadról szóló már a
tizenhetedik; a legújabb ottlétem-kor
1983,. október-november még nem jelent
meg. A kiadvány szerint az 1981- 8a-es
szezonban Koppenhágában negyvennégy,
a többi városban össze-sen negyvenegy
színház működött. A számok csak kissé
rajzolják szebbre a képet a valóságnál;
például azzal, hogy a Királyi Színház
operai, prózai és balett-társulata három
színházként szerepel, miként az aarhusi
színház különböző részlegei is. Az
ASSITEJ dániai köz-pontjának kiadványa
Koppenhágában tizenkét működő
gyerekszínházat tüntet fel, és húsz vidékit.
A harminckét gyerekszínház közül
azonban csak hét önálló gyerekszínház, a
többi csak a gyerekek-nek is játszó
színház. Am ez azt jelenti, hogy a
nyolcvanöt dán színház közül ötvenhétben
rendszeresen játszanak gyerekeknek.

A mi Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolánkhoz hasonló intézmény mellett
mind a koppenhágai, mind az aarhusi
egyetemen működik úgynevezett Dra-
maturgiai Intézet, ahol dráma- és szín-
háztörténeten kívül a színjátszás és ren-
dezés alapelemeivel, a dialógusformával
megvalósítható nevelési eljárásokkal is
megismerkednek a hallgatók. Az ő so-
raikból kerülnek ki a dramaturgok, a tévé-
és rádiószerkesztők, segéd-rendezők stb.
Persze csak elvben. Dániában minden
területen - igen nagy a munkanélküliség.

Valahonnan (állam, helyi tanács, ún.
„kommuna") majdnem minden színház
kap támogatást. Vannak állandó társu-
latok, a legtöbb ez; de bőven akad sze-
repre szerződtetés is. Működik a mi
Játékszínünkhöz hasonló színház; például
a koppenhágai Cafe-Teatret.

A dán színházi élet abban a tekintet-ben
is változatos és színes, hogy egy-egy



darabot folyamatosan is játszanak, de
repertoárszínházak is vannak.

Ha ilyen sok a színház, nem meglepő,
hogy a drámaírók és darabok skálája is
nagyon változatos. Föltűnő a mai, XX.
századi szerzők túlsúlya; dánoké, kül-
földieké vegyesen. A közelmúltban csak
egyetlen ógörög szerzőt játszottak,
Arisztophanészt. A listán egy-egy darab-
bal szerepel Moliére és Goldoni; jóval
többel - érthetően Ibsen és Strindberg. A
nálunk inkább csak a Tribádok éjszakája
révén ismert P. O. Enquist gyakori
szerzőjük, talán azért, mert büszkesé-
gükről, Andersenről is írt drámát. A kapott
tájékoztatások szerint nemcsak a
hagyományok tiszteletéből, de szívesen
játsszák a nálunk jószerével teljesen
ismeretlen XVII. századbeli vígjátékíró-
jukat, Ludvig Holberget. Természete-sen
sok a kabaré, a zenés-táncos játék is. Az e
század írói közül a lengyel irodalmat
Gombrowicz, Witkiewicz, Róewicz és
Mrožek képviseli, az angol nyelvűt
O'Caseytől Wilderen keresztül Albee-ig,
Pinterig, Kopitig, Woody Allenig igen sok
drámaíró. A spanyol Vallejo és Lorca, a
német Brecht, Zuckmayer és Peter Weiss,
a francia Giraudoux, az olasz - nálunk alig
játszott - Dario Fo művei rendre a műsoro-
kon vannak. Magyar szerzőt nem játsza-
nak. De ne legyünk sértődöttek, mi sem
adunk elő dán írókat. Pedig, többek
véleménye szerint, E. B. Olsont érdemes
lenne, különösen a Van Goghról írott
drámáját, A z arles-i postást.

De mit játszanak a vidéki színházak?
Tudni kell, hogy például az aalborgi
színház épületében két, teljesen modern
technikával felszerelt színpad található, s
az aarhusiak négy színpaddal rendel-
keznek. Aarhusban az 1983-84-es évadban
a My Fair Lady, a Kurázsi mama, John Ford
Kár, hogy kurva, Gogol A revizor, Caryl
Churchill Top Girl című da-rabjai mellett
még egy angol író, Michael Frayn,
valamint öt dán drámaíró egy-egy művét
(közülük a legismertebb Sten Kaalo)
játsszák, és még kabaréelőadást is
tartanak. Zenés darab még O'Brien Rocky

Horror Show című rock-musicalje. Az
ottani szokások szerint az évad elején
kiadott műsorfüzetben feltüntetik, hogy
például Aarhus környékén mikor és mely
darabokkal vendég-szerepelnek a
különböző színházak. Koppenhágából a
Királyi Színház (ami a mi Nemzeti
Színházunknak és Operánknak együtt felel
meg), valamint a

Det Danske Teater játszik Aarhus kör-
nyékén.

Az aalborgi színház 1983-84-es évad-
jának tervezett bemutatói között - a mű-
sorfüzetben a tavaszi bemutatók pontos
dátuma is megtalálható! - ott találjuk
Ludvig Holberg talán leghíresebb da-
rabját, a Jean de France-t; a németek által
agyonlőtt dán író, Kaj Munk egy művét,
Brecht Mahagonnyját; Tom Stoppard, C.
P. Taylor és a már említett Sten Kaalo
drámáit; egy sikeres Broadway-produkció
dániai ősbemutatóját: John Pielmeier
Agnes of God ját; és a sok-sok Krisztina
királynőről szóló darab után egy vele
foglalkozó legújabbat.

Az évad elején kiadott műsorfüzetben
közlik a társulatok névsorát és az adott
évadban fellépő vendégművészek neveit.
Ebből tudhatjuk meg, hogy az aarhusi
színházban harminchárom szerződtetett
színész és színésznő van, és tizenkét ven-
dég lép fel a mostani szezonban.

*

Az előadások rendszerint este nyolckor
kezdődnek. Manapság már itthon sem
divat - csak egy-két társadalmi réteg ese-
tében - az előadásra elegánsan felöltözni.
Dániában különösen nem az. Ebben az
országban majdnem bárhová el lehet
menni a lehető legvadabb, legszélsősége-
sebb öltözékben is. Fehér inges, sötét
ruhás férfit vagy hölgyet kisestélyiben,
talán ha kettőt láttam. Mindenki ugyan-
azon, néha egészen extrém öltözékben jár
színházba, amelyet napközben hord.

Túlnyomó többségében olyan darabok
előadását néztem meg, amelyeket jól
ismerek, mert így a színészi alakításokat,
a rendezés megoldásait akkor is pontosan
érzékelhettem, ha a szöveget nem
értettem. Ezért - hiszen elsősorban a dán
színház érdekelt - dán drámaírók műveit
nem is láttam. Róluk a Dán Drámaírók
Egyesületében tájékozódhattam. Ez afféle
színházi ügynökség. Panaszkodtak, hogy
a színházak kevés dán drámaíró művét
játsszák, s a kiadók jóformán nem adnak
ki egyetlen dán drámát sem. Drámaírásból
- egy-két kivétellel - ott sem lehet
megélni. Am aki ezt akarja, zenés
darabokhoz kell szöveget írnia. A pénzt az
hozza.

A legfeltűnőbb jelenség - a látott tizenöt
előadás alapján -, hogy nincs úgynevezett
„rendezői színház"; olyan, ahol a rendező
munkáját a színészi alakításoktól avagy a
színészvezetéstől függetlenül lehet látni.
Nem tapasztaltam, hogy az írott
szövegeket bármilyen ren-

dezői megoldással átértelmezték volna;
avagy, hogy a szövegre új jelentésréteget
raktak volna. (Sem az Othello, sem
Strindberg Az apa című művére.) A
Kurázsi mama, a Hosszú út az szakába, Nem
félünk a farkastól előadásai pedig
maradéktalanul a szöveget, a szöveg által
felépített világszerűséget közvetítették. Az
is csak egyszer fordult elő, hogy a
színpadon kívüli teret is bekapcsolták az
előadásba; Botho Strauss Kalldewey Farce-
át kezdték úgy, hogy a két főszereplő a
nézőtér két oldalán, fém-csövekből
felépített emelvényen szólalt meg.
Ugyanebben az előadásban - az írott
szöveggel teljesen megegyezően - egy
letakart asztal alól tüntették el az egyik
szereplőt akként, ahogyan a cirkuszi
varázslatok során szokták a partner-nőt a
ládákból vagy a szekrényekből. Ezenkívül
új rendezői elemként csak a „füst"
szerepelt - két rendezésben is -, amelyet a
kulisszák mögül, illetve a padlózat alól
fújtak a szereplők közé. (Gondolom, az a
magyar színpadokon is fel fog tűnni
hamarosan.)

Jellemző a magyar színházi közgon-
dolkodásra az a reagálás, illetve az a kér-
dés, amit - nem a színházakban dolgozó -
fiatalok tettek fel, amikor elmondtam,
hogy a dán színházakban nem látható a
rendező; „Mit csinál akkor?" - kérdezték.
Talán kevesen tartják ma már
lehetségesnek, hogy a rendező a maga el-
gondolásait, mondanivalóját, világképét a
színészi alakításokon keresztül, azok
révén is közölheti; hogy a rendezőnek
lényeges feladata lehet a színészek segí-
tése az eljátszandó jellemek megformálá-
sában és azok egységességének a meg-
teremtésében; hogy az ő művészete a
színészvezetésben is megvalósulhat, va-
lamint az előadás ritmusának kialakítá-
sában. Nálunk a színházi közgondolkodás
- különösen a fiatalok körében --már csak
azt tartja rendezőnek, aki vala-mi extrém
dolgot talál ki, avagy vala-milyen módon
ő maga is láthatóvá válik az előadásban.

Ebben az összefüggésben figyelemre
méltó, hogy több dán színházi szakember
és „csak" néző, a Júlia kisasszony elő-
adását ajánlotta, mint nagyon modern
rendezést.

Egy lakóház II. emeletén, Koppenhága
belvárosában: Cafe-Teatret. Hetente két-
három előadást tartanak, este kilenc órai
kezdettel. A nézőtérre maximum száz
ember fér be. A székek nem a szokásos
sorokban rendeződnek el, hanem kis
kávéházi asztalok mellett. Az egyik



sarokban bárpult van, itt előadás előtt ká-
vét és sört mérnek. A nézők az előadás
alatt isznak; az üvegekkel-poharakkal
egyáltalán nem zörögnek, de cigarettáz-
nak. A színpad függöny nélküli dobogó, az
eleje felé enyhén lejt; a nézőtéri székek-
asztalok két oldalról fogják körül, elölről
és bal oldalról. A dobogó körül, illetve
csak hátul és jobb oldalon fehér
függönyök lógnak. Középütt asztal, három
székkel. Az asztal fölött lámpák, a tartó-
rúdról ugyancsak fehér lepedő lóg, de lát-
ható, hogy behajtották, le lehet húzni az
asztalig. Ez a „grófi kastély konyhája",
ahol Strindberg Júlia kisasszony című egy-
felvonásosának a cselekménye játszódik.
Nem látható azonban - miként Strindberg
színleírása igényelné - a boltíves bejárat s
azon át a szökőkút, az Amorszobor, a
virágzó orgonabokrok.

A rendezés finomságát három megoldás
leírásával lehet érzékeltetni. A szöveg
szerint egy idő múlva a konyhába
bejönnek az „ünneplőbe öltözött parasz-
tok", s a színen Szent Iván éjszakájának
dalait éneklik, táncait táncolják. Bejö-
vetelükkor a grófkisasszony az inas
szobájába rejtőzik, s ott közöttük minden
megtörténik. Lis Vibeke Kristensen
rendezésében senki sem jön a színre, s a
szerelmi összeborulás az asztalon történik.
Nagyon finoman, disztingvál-tan, minden
meztelenkedés, lihegés, hörgés nélkül. A
fehér lepedőt magukra húzzák, s a fények
lassan kialszanak. Egy pillanat múlva
láthatókká válnak - a sötétben sincs semmi
sikoly -, s Jean (Niels Vigild) a lepedőt
visszagyűri a fejük fölötti eredeti helyére.
Később jean megparancsolja Julie-nek,
menjen föl, öltözzön át, vegyen pénzt
magához szökésük érdekében. A
strindbergi szöveg szerint jean egyedül
marad a színen. Itt Jean kikíséri julie-t, s
Kristin lép be, a szakácsnő, jean szeretője.
A lepedő begyűrését látva rájön mindenre,
előbb, mint ahogyan a szöveg szerint majd
meg-tudja. A rendező ezzel nemcsak arra
ad lehetőséget a Kristint játszó színésznő-
nek, hogy ezzel a finom eszközzel reali-
zálhassa a megtörténtet, hanem arra is -
amire a strindbergi szöveg jóformán alig -,
hogy eljátssza ezzel kapcsolatos érzelmeit,
ehhez való viszonyát.

Más rendezésbeli elemek jean karak-
terének alapvonásait állítják elénk nagyon
plasztikusan. Míg julie csomagol, az itt
maradt jean felhúzza a gróf csizmáit, s
mint a leendő úr, a majdani hotel-
tulajdonos, aki pénzen akar grófságot
vásárolni, eljátssza leendő önmagát,

vágyképét önmagáról. A visszatérő julie
kedvenc madarát is hozza, hogy a szö-
késben magával vigye. Jean, mint fölös-
leges terhet úgy öli meg a csízt, hogy az
egyébként láthatatlan madár vére válik
láthatóvá a hófehér kendőn, amibe
„bebugyolálták". Az élénkpiros vér va-
lósággal süt a sok fehér között. Mindez
jean kegyetlenségét, de a gróftól való
félelmét is jelentette, épp az elutazás, az
elszökés ilyen kegyetlen mozzanattal való
sürgetése révén. Később, mikor a szökés
lehetetlenné válik, páni félelem-ben
kapkodja le a csizmákat, mintha sose
húzta volna föl, s alázatos szolgává alakul
ismét.

Ezek azok a legkönnyebben leírható
rendezői megoldások, amelyek révén a
rendező „láthatóvá" vált, s ami miatt az
ottaniak modern rendezésnek minő-
sítették. De talán ennyiből is érezhető-
érzékelhető, hogy ezek a nagyon finom
megoldások egyértelműen a karakterek és
a helyzetek elmélyítésére és nem átér-
telmezésükre szolgáltak.

A Jeant játszó, már említett Niels Vigild
és a julie-t megformáló Inge Sofie Skovbo
nagyon tehetséges, de még „nyers"

színészek. De nyerseségük miatt
pregnánsan látható-érzékelhető volt, hogy
a jellemeket igazi, mély átéléssel
egyéniséggé kívánták formálni. A férfi és
a nő, vagy az inas és grófkisasszony
viszonya helyett az eszes, a szolgai hely-
zetből simulékonyan, de kegyetlenül és
kegyetlenséggel kitörni akaró, ugyan-
akkor az úrtól iszonyatosan rettegő
egyedet láthattuk Jean részéről, aki saját
szándéka révén is, és nem csak Julie
szeszélyéből kerül kapcsolatba ura lá-
nyával. A színésznő pedig őszintén és
mélyen gőgössé formálta julie-t, meg-
vetővé, erőszakossá és szeszélvessé. De
nem azt a gőgöt és fensőbbséget láthattuk,
ami akkor nyilvánul meg, ami-kor ezek
mögött nincs sem valódi hatalom, sem
igazi vagyon, s amikor eme háttér
ismerete vagy átéltsége nélkül csak
elképzelik, milyen lehet a gőgös gróf-
lány; ekkor ugyanis csak pökhendiség a
gőg.

Az igazi, maradéktalanul egységes
jellemmegformálásnak és az egyéniség
mély átélésének és a minden rezdülést
ebből a tökéletes átéltségből eredeztető
színészi teljesítménynek talán a csúcs-
pontjait láthattam Ghita Norbv-től (Nör-
bünek ejtik), a Királyi Színház tagjától,
aki megítélésem szerint világklasszis.
Három nap különbséggel láttam tőle
Albee Nem félünk a farkast ó l Martháját

és Strindberg Az apa című drámájának
Lauráját. A színészi átlényegülés legma-
gasabb rendű megvalósulását - itt meg-
felelő a szó: csodáját - láthattam. És
ismét: jellemet, karaktert tökéletes átélt-
séggel egyszeri-egyedi egyéniséggé gyúr-
va. Megoldásai nem allegorizáló vagy a
felé hajló nézetből előbb van a meg-
valósítandó, és utána keresik a megvaló-
sító eszközöket születtek meg, nem
színészi „hagyományból", ami gyakran
kidolgozott közhelysorozat, de ezek az
adott karakterekről először előugró,
azonnal megtalált, mert „kéznél lévő"

olcsó eszközök sem voltak. Ghita Norbv
egész testi mivolta, még hangszíne is
megváltozott. Marthaként például az
alkoholtól kissé rekedtes volt a hangja;
Laurájáé halk, de még így is oly moz-
díthatatlan benső erőt sugárzott, mint a
hatalmas hegyek. Marthaként nagyon
finoman, mondhatni elegánsan volt kö-
zönséges, és széles, az egész házat bir-
tokban tartó gesztusokat és magatartást
mutatott föl; Lauraként az utolsó jele-
nettől eltekintve nagy fekete kendőbe
burkolózott, karjai nem is látszottak,
kicsi, összehúzódott, de rendíthetetlen és
feltörhetetlen „fekete mag" volt, aki-nek
szilárdságán minden összetört. S ez vitte
őrületbe a Kapitányt, akit Jorgen
Reenberg játszott, ugyancsak mély át-
éléssel mutatva meg az egyéniséget.
Alakításában a Kapitány újra és újra
ismét nekirugaszkodott, hogy tisztázza,
igazak-e Laura gyanút keltő szavai,
miszerint Berta nem az ő lánya. Es ezek-
nek a nagyon nagy benső erővel - és nem
kiabálással - történő erőfeszítéseknek az
eredménytelensége - amelyet Laura
rendíthetetlensége okozott, és nem a
megfoghatatlan hazugságszövet, amit
köréje felépített vitte az őrületbe.

Ugyanez, a karaktert átéltséggel egyé-
niséggé formáló komoly szándék és en-
nek remek eredménye jellemezte például
Birthe Neumann Honey-alakítását az
Albee-darabban. Külön tanulmányt
érdemelne, hogy az első részben - ami-
kor még nem esik szó róla - miként
építette föl Honey hisztérikus alkatát, és
alapozta meg ezzel a hisztérikusságból
eredő „terhességszimptómájának", vala-
mint a fürdőszobai, a színen ugyancsak
elmesélt jelenetének abszolút hitelessé-
gét. De nemcsak az ostoba vihogásokkal,
hanem ujjainak, szemeinek ideges
vibrálásával, állóhelyzeteinek testtartásá-
val, s azzal, hogy képes volt puszta
magatartásával a társaságtól idegen, de
nagyon nyugtalan önvilágban létezni,



s onnan igyekezett bekapcsolódni a tár-
salgásba.

Természetesen láttam olyan előadást s,
amelyben az ugyancsak kiváló színészi
alakítások mellől mégiscsak hiányzott a
rendező „látható" jelenléte. Az 1927-ben
Betty Nansen, a kitűnő színész-nő által
alapított és róla elnevezett színház Hosszú
út az éjszakába-előadásán hiányolhattam a
rendezés fantáziáját. A karaktereknek a
teljes átéltséggel egyéniséggé való
megformálását mind az öt színész kitűnően
valósította meg; legjobban talán a Maryt
játszó Lily Weiding. De hónapok múltán
sem feledhető Susanne Breuning, aki a
konyha-lány viszonylag kevés jelenetében
alakjának teljes élethátterét rajzolta föl.

Lily Weiding alakítása révén Mary az
előadás középpontjába került. Az első
részben - még a morfiumtól való
tartózkodásakor - végtelenül finom és
elegáns jelenség volt; gyönyörűen fésült
ősz hajkoronával, kékesszürke ruhában. Az
elegancia, a mértéktartás és finomság
mögött ott vibráltatta Mary morfiuméh-
ségét; ezt elsősorban ujjaival fejezte ki,
híven O'Neill utasításához: „Keze egy
percig sem nyugszik." Még ujjainak
bogait, reumától való begörbültségét is
megjelenítette. A következő részben, az
első morfiumadag után, végtelenül finom
jel jelezte a tényt: egyetlen tincs lelógott
gyönyörűen fésült frizurájából. Ez az
egyetlen jel, kiemelve, talán nem ér-
zékeltetheti összetettségét; a jel finomsága,
jelentősége és súlya az alakítás és az
előadás jelrendszerében azokkal az egyéb
megoldásokkal való összefüggéséből vált
nyilvánvalóvá, amelyekkel Lily Weiding
megformálta Mary méltóságteljességét
illetve ennek látszatát, kifelé mutatott
nyugalmát és belső rettegését-nyugtalan-
ságát; illetve ahogyan megvalósította
azokat a reagálásokat, amelyekkel férjé-
nek és fiainak fürkésző pillantásait érzé-
keli, és amelyekkel válaszolt azokra.

A rendezés fantáziátlanságát két moz-
zanat árulta el. Az első, hogy az apa és fiai,
illetve a testvérek közötti, meglehetősen
hosszú vitákat az asztal körüli székeken
ülve - végig ülve - folytatták le. Szeretném
hangsúlyozni, a három Tyront játszó
színész kitűnő, ültükben sokat mozogtak, a
karakterek pompásan kibontakoztak, de
nem álltak fel, szó szerint értve, jó
félórákig.

A másik fantáziátlan és ezért nem kellő
súlyú jelenet Mary utolsó megjelenésé-nek
bevezetése, maga a megjelenés és Mary
darabzáró monológja. Sem a be-

vezető zongorázás, sem a menyasszonyi
ruhával megjelenő Mary, sem a végső
monológ - ugyancsak ülve! - nem kap-
csolta össze a múltat és a jelent. A meny-
asszonyi ruhát valóban csak véletlen-
szerűen hozta magával, mintha valódi-nak
-- és nem Mary számára mellékesnek -
valósították volna meg O'Neill instruk-
cióját, vagyis, hogy Mary úgy jelenik meg
vele, „hanyagul a földön hurcolva, mintha
csak megfeledkezett volna róla". Pedig itt
Mary nemcsak az éjszakába érkezett a
hosszú nap végén, hanem múltjába,
zongoraművésznői és apácai ambícióinak
összeomlásába a Tyronnal való házasság
révén - ezt jeleníti meg a zongorázás és a
menyasszonyi ruha -, ami egyenesen ide
vezetett, a morfiuméjszakába. A múlt és a
jelen egysége, egységgé olvadása-
olvasztása hiányzott; ennek, a Mary sorsát
alapvetően meg-határozó két időpontnak
egysége és az egység súlyossága. És azt
hiszem, nem a kiváló színésznő hibájából,
hanem a rendezés fantáziátlansága miatt.

Nagyon érdekes, hogy egy ország szí-
nészeszményére -- amennyire ez csak
valószínűen is kiderülhet tizenöt előadás-
ból - olyan produkció döbbentett rá, ahol
ezt nem valósították meg, illetve csak
egyetlen aspektusból. Az egyik kop-
penhágai színház Othello-előadásán a

mórt egyértelműen négernek játszották.
Nemcsak a festés és a paróka idézte a
fekete embert, hanem maradéktalanul és
hitelesen a gesztusok, a kézmozdulatok, a
járás, a mosoly, a tekintet stb. Csak épp
Othello, a karakter, a jellem nem volt
sehol. Vagyis, amilyen kitűnően formálták
meg a mély és valódi átélésből a fekete
embert, annyira hiányzott Othello
karaktere. Jago alakjának a meg-formálása
mögött érezhető volt a színészeszmény
megvalósítására való törekvés, vagyis
hogy a jellemet mély át-éltséggel egyszeri
egyéniséggé formálják. Csak éppen nem
sikerült, mert ez a Jago Othellóhoz való
viszonyában a túlságosan is buzgó
eminens diák alakját jelenítette meg;
monológjaiban pedig az „öszszehúzott
szemöldökű" intrikusköz-helyet.

Itt döbbentem rá: a dán színészeszményt
talán az a színész jelenti, aki az adott alak
jellemét mély, igazi átéltségből és
átéltséggel formálja egyszeri-egyedi
egyéniséggé. Nem saját színészi
képességeit akarja megmutatni, hanem
alakjának benső világát. Altalános, persze
csak benyomásokon alapulható véle-
ményként az alakult ki bennem, hogy

a dán színészek nagy része igen kitű-nő, s
az említett színészeszmény meg-
valósítására törekszenek, ez vezeti-húzza
művészi törekvéseiket; a rendezői tevé-
kenység kizárólag ennek a szolgálatában
áll, amely azonban - némely esetben -
hiányérzetet kelt mind a rendezésben,
mind az előadás egészében, talán éppen a
fantáziátlanság miatt.

Adódik-e összehasonlítási lehetőség a
magyar színházzal, a magyar színész-
eszménnyel? Sajnos csak bizonytalanul és
még így is csak durván-nyersen és dif-
ferenciálatlanul vállalkozhatom erre. A
teljesen megalapozott vélemény kialakí-
tásához az összehasonlítási alapként szol-
gáló tizenöt előadás meglehetősen kevés.
Talán pusztán csak annyi szűrhető le,
hogy a dán színházban jóval több színészi
és rendezői megoldás szól a part-

nerhez és a partnernek, és ezen keresztül a
nézőkhöz és a nézőknek, mint nálunk. Hiszen
az egyszeri-egyedi egyéniségnek a mély
és teljes átéléssel való megformálásából
szervesen következik, hogy minden
megnyilvánulás a partnerhez és a
partnernek, mint a másik színjátékbeli
alaknak szól, és ezen keresztül a né-
zőkhöz. A magyar színházakban a ren-
dezői megoldásoknak - legfeltűnőbben az
úgynevezett rendezői színház előadá-
sainak - az elemei és ezen elemek-nek a
jelentései nem az egyik szín-játékbeli alak
által a másik színjátékbeli alakhoz és
alaknak - és csak ennek révén a
közönségnek - szólnak, hanem közvetlenül a

nézőkhöz és a nézőknek.
Ennek legkirívóbb példáját azért emlí-

tem először, hogy világossá tehessem, mit
értek ezen, s nem azért, mintha ezek
lennének a leggyakoribb színészi
megnyilvánulások. A nem a partnerekhez
és nem a partnereknek - és ezen keresztül
a nézőknek - szóló megoldások
legkirívóbb esetei a ripacskodások. A ri-
pacskodó színész partnere úgy tesz,
mintha ezt nem venné észre, hiszen a ri-
pacskodás az általa megformált alak
számára teljesen értelmetlen; az semmi-
képpen nem az általa megformált alak
világának a számára való. Es ugyan-
akkor: nem a ripacskodó által meg-
formált alak karakteréből stb. fakadó
megoldás. Így a ripacskodás nem a szín-
játék világszerűségén belüli, hanem az
adott színésznek mint színésznek a
megnyilvánulása, s ezért szól közvetlenül
a nézőkhöz. Ez a megoldás természete-
sen más esetekben is észrevehető; például
amikor az adott alakot karikírozzák,
élesen kigúnyolják és kigúnyoltatják, akár



a magatartással, akár bizonyos gesztusok-
kal ésvagy öltözékkel. (Lásd például

Lickcheese bundáját Shaw: A szerelem

ára mostani nemzeti színházi előadásán,
Harsányi Gábor alakításában, különösen a
III. felvonásban. De ugyanez jellemzi
Sinkovits Imre Pitou-alakítását a Sarah

várszínházbeli előadásán.) Ebben az eset-
ben az alakítás vagy annak egy-egy részlete
individuálisan csillogó lesz; más szóval:
elválik vagy különálló lesz az előadás
egészétől, ebből kitűnik vagy feltűnik. Ez a
megoldási mód nem az alak mély és
tökéletes átéltségéből vagy átélése révén
születik meg, legfeljebb ide torkollik. Az
alak megjelenítése olyan élet-
tapasztalatokból vagy azoknak gondola-ti,
fogalmi általánosításából születik meg,
amelyek előbb léteznek, mint az alak ka-
rakterének és világának az átélése és át-
éltsége - és az ebből megszülető meg-
oldás-megnyilvánulás-formák de amelyek
felhasználhatóak, méghozzá hitele-sen az
alak megformálásában; s ezeket a
megoldásformákat viszik rá az adott
alakra. Igen kitűnő alakítás, nagyszerű
színházi élmény természetesen ezen a
módon is megszülethetik.

Ez még akkor is észrevehető, ha szó
sincs ripacskodásról vagy karikírozásról.
Hogy régebbi példát említsek: Huszti
Péter pár évvel ezelőtti Jago-alakítását is
ez a megoldás jellemezte. Az egyszerűség
kedvéért hadd jellemezzük így: korabeli
„huligánnak" játszotta. Othello vagy
Desdemona mint színjátékbeli alakok
számára valószínűleg teljesen mind-egy,
hogy partnerük „mai huligánnak"
formálja meg Jagót avagy másnak, az
adott karakter megformálásának lehető-
ségein belül. Jagónak mint karakternek ez
a megjelenítése csak a néző számára való
jelentés; és nem Othello vagy Rodrigo
vagy Cassio számára való jelentés. Az ő
világszerűségükbe csak a karakter tartalma
és cselekedetei, és nem ilyen értelmű
minéműsége hatol be.

Ebben a színészi megoldásfajtában sok-
kal nagyobb lehetőség van a magyar
színpadokon gyakori jelenség - az imp-
rovizálásra; ám a színészi képességek éles,
határozott, könnyebben fel- és elis-
merhető megmutatására. Más esetekben
feltűnő csillogtatására, de a játékosságra
is. Természetesen akadnak magyar színé-
szek, akik az átélésre törekszenek, s a
jellemeknek ebből való megformálására, s
az átéltségben megmutatkozó egyediségre
és egységességre. A magam részé-ről azt
tapasztaltam, hogy a nem az átéltségből,
hanem az ettől függetlenül

mozgósított tapasztalati vagy gondolati
anyagokból való alakmegformálásoknak
jóval nagyobb sikerük van, mint a
karakterek mély átélésének és az ebből
születő megoldásoknak. Természetesen
erősebben is hatnak az így előálló, így
megszülető jelentések, mint azok, ame-
lyek a partnerhez és a partnernek szól-
nak, s ezen keresztül a nézőkhöz, a
nézőknek. S a színészi alakmegformálás
minéműsége és a nézőkben kialakult igény

következtében talán az a mi szí-
nészeszményünk, aki sokkal közvetleneb-
bül szól a nézőkhöz és a nézőknek. Mivel
a magyar színházi előadásokban --néha
egyazon produkción belül - mind-két
megoldásfajta megjelenik, előadásaink egy
részét ez a megoldásbeli kettősség
jellemzi. Hogy ez a kettősség jó vagy
rossz, avagy a két szélső érték között hol
helyezkedik el, most ne firtassuk. Csak
nyersen, durván, differenciálás nélkül
azon benyomásaimat kívántam rögzíteni,
amit a dán színházzal való találkozás
hívott bennem életre. Azért rögzítettem,
hogy figyelmébe ajánljam azoknak, akiket
ez egyáltalán érdekel.

A következő számunk tartalmából:

Bécsy Tamás:

Szociológiai státuszok az álomban

György Péter:
A szép Shakespeare

Pályi András:

lntuíció és dicsőség

Szántó Judit:

Zuhog a rossz

Nánay István:
Commedia dell'arte

Nádra Valéria:

Csehov és Moliére

Kovács Dezső
Drámai portré korhű keretben

Koltai Tamás:
A cselekvés módozatai
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N a n c y i n a p l ó

Ahogy a művészeti igazgató,
Mira Trailovic látja

Mira Trailovic nevét jól ismerik a szak-
mában. Ismerik a belgrádi Atelier 212
Színház rendezőjét, de talán még jobban
és még többen a jugoszláviai nemzetközi
avantgarde fesztivál, a BITEF művészeti
vezetőjét. Trailovié színházteremtő,
szervező egyéniség, a színházművészet
megszállott propagandistája, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező, határozott
fellépésű kultúrdiplomata; a fesztiválok
Fáradhatatlan, elegáns háziasszonya. De
még a felsorolt tulajdonságok sem ma-
gyarázzák meg teljesen, hogyan és miért
esett rá a választás, hogy került jugoszláv
művész létére a francia földön rende-
zendő Nemzetek Színháza élére. A fran-
cia sajtó nem is nagyon titkolta bizal-
matlanságát. Többen sértetten és értet-
lenül támadták személyét és magát a fesz-
tivált, bírálták gyengeségeit, de figyel-
men kívül hagyták a tényeket, azt, hogy a
Nemzetek Színháza 1984-es programjá-
nak szervezői, az idén rendkívül nehéz
gazdasági és politikai viszonyok között
igyekeztek biztosítani a műsort, a prog-
ramok zavartalan lebonyolítását és opti-
mális színvonalát.

A legtöbben kezdettől a nagy neveket
hiányolták a nancyi naptárból. Hogy mit
ér a seregszemle, ha hiányoznak a
generálisok? Peter Brook, Strehler, Peter
Stein és a többiek? Nekik Mira Trailovic
egy kerekasztal-konferencián válaszolt.
Mondván, hogy a nemzetközi szakmai
közönség által jól ismert, sokat utazó
sztárrendezők után most első-sorban az
új törekvéseket képviselő fiataloknak
kívántak Nancyban fórumot teremteni.

A holnap színházának mestereit már ma
kell bemutatni. S hogy ezt megtehesse,
Trailovié három ígéretes fiatal
tehetségnek „carte blancbe"-ot kínált: a
belga jan Fabre, az angol Mike Figgis és a
lengyel _janusz Wisniewski produkcióját,
úgy hírlik, látatlanban hívta meg a
Nemzetek Színházába. Csak a találkozó
végeztével bizonyosodott be, hogy
egyikükkel sem vallott szégyent.

Beszélgetésünkre Mira Trailoviccsal a
találkozó félideje után került sor, így már
bízvást megkérdezhettem tőle: va-


