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Közhely, hogy egy adott ország színházi
kultúráját nagymértékben határozzák
meg a különböző társadalmi, szocioló-
giai és szociálpszichológiai dinamizmu-
sok. Ez a közhely azonban a konkrét élmé-
nyek és tapasztalatok során megdöb-
bentő erejűvé válhat. Például akkor, ha
módunk van egy-egy dráma különböző
országokban való előadásainak összeve-
téséből következtetéseket levonni.

Az elmúlt télen hosszabb időt tölthet-
tem Angliában, és ott sok előadást lát-
tam. Talán az újdonság, vagyis a szokat-
lan környezet tette, hogy a mindennapi
életfolyamatokban élesebben tűntek fel
az emberek magatartásának, viselkedé-
sének csak a testi eszközökkel kifejezésre
juttatott jellemzői, amelyeknek egy bi-
zonyos részét - művészetté transzfor-
málva - viszontláthattam a színészek
általános magatartásában, gesztusrend-
szerében. A hosszabb idő és a sok-sok
beszélgetés lehetőséget adott továbbá
arra, hogy észrevehessem a testi eszkö-
zökkel érvényre juttatott jelentések mé-
lyebb rétegeit; az embereknek a valóság-
hoz, illetve a társadalmi dinamizmusok-
hoz való viszonyait, ezek tartalmát. A
mélyebb bepillantáshoz persze a nyelv, a
gondolkodásmód vagy bizonyos kérdés-
köröknek a miénktől eltérő megközelí-
tése és ezek megismerése is hozzájárult.
Vagyis, ha valaki hosszabb időt tölthet
egy-egy idegen országban, a mindennapi
életben és a színházban is szerezhet
olyan tapasztalatokat, amelyek mind a
társadalomban élő trendeknek, mind a
színházi előadásoknak a nem verbális,
metakommunikációs jelrendszerére vo-
natkoznak. s ezek a színházelmélet, a
színházontológia szempontjából éppoly
gyümölcsözők lehetnek, mint a színházi
gyakorlat nézőpontjából.

Londonban rengeteg színház működik;
zömük persze szórakoztató komédiákat,
zenés darabokat játszik. Az ITI angol
központjának és az angol Nemzeti Szín-
ház vezetőségének segítségével minde-
nekelőtt kétféle színházat kerestem: az
ún. „performance art"-hoz és az ún. ren-
dezői színház irányzatához tartozókat.

Az elsőre vonatkozóan kijelentették, volt,
virágzott, de mára kifulladt, lehanyatlott
irányzat. A másodikkal kapcsolatban a
beszélgetésekből is kiderült: a rendező
szerepét, funkcióját, művészetét például
még Péter Brook esetében sem választ-
ják el a színészétől, illetve attól, amit a
hazai szóhasználat szerint a színészve-
zetés és az ehhez tartozó rendezői tevé-
kenység jelent.

Mindazonáltal mégis sikerült találnom
egy színházat, amely még most sem tért
vissza a hagyományos elemekhez, noha
ezekbe beleszövi a lefutott „neoavant-
garde" értelmesnek és hasznosnak bizo-
nyult elemeit. A Hilary Westlake vezette
Lumiére Son Színházi Társulat műkö-
dését a régi és új eszközök összeötvözése
jellemzi. Hilary Westlake előadásai azért
új stílusú produkciók, mert a rendező
művészetének eszközeit a „hagyományos"
színészi alakítások mellé-köré helyezi,
vagyis nem mellékes számára a színész
művészete. Elmondták, hogy voltak elő-
adásaik, amelyekben - a téma is részben
japán volt - a Kabuki és a No színház
elemeit használták fel. A rendezőnő
törekvése egyébként az, hogy a
színjátszás szerves egységgé épüljön a
képzőművé-szettel, a zenével és a
tánccal. A kritikák tanúsága szerint a
legérdekesebb előadásukat az elmúlt
nyáron tartották, a Királyi Botanikus
Kertben, Deadwood címen. A hatalmas
park délnyugati sarkának öt részét
képezték ki a játék helyszínéül; a
közönség színhelytől színhelyig vándo-
rolva a környezetpusztításról és ezen ke-
resztül a természet és önmaga iránti fele-
lősségéről szóló előadást láthatott.

London egyetemi negyedében van szín-
házuk, a The Place Theatre. Itt láttam a
Heart of Ice (Jégszív) című előadásukat.
A rendkívül érdekes darabot David Gale
írta. A szabályos cselekmény nélküli
darab egy idős színésznő benső világá-
ban játszódik. Az életútra való vissza-
emlékezés során a színésznő lényének
különböző részeit-összetevőit, valamint
benső irányvonalait az európai tündér-
mesék különböző alakjai testesítették
meg. Ezek a figurák az előadás egésze
alatt táncoltak vagy ritmikusan mozog-
tak, és mindig szólt a zene. A színészek
az egyik színészképző stúdió tagjai vol-
tak, s szerepeltetésük elsősorban a társu-
latépítést szolgálta.

Ami az általános színházi helyzetképet
illeti, az általam látott előadások - ezen
egy kivétellel - „hagyományos" arculatot

mutattak. És azonnal meg kell mondani:
kiváló színészekkel. Voltaképpen egyik
előadásban sem láthattam gyönge szí-
nészt, vagy olyat, aki nem állt volna a
színészi mesterség és technika magas
fokán. A színészeknek, akármilyen gyor-
san mozogtak, még ha rohantak is, soha
nem fogyott el a levegőjük, beszédük tel-
jesen tiszta és érthető maradt.

A „hagyományos" színház Angliában
nem - a mi megvető szavunkat használva
- múzeumszínház, annak ellenére sem,
hogy az adott drámát adják elő, úgy, aho-
gyan azt a szerző megírta. A cselekményt
semmivel sem változtatják meg, jelen-
tésével ellenkező jelentéseket sem erő-
szakolnak bele. A színészi alakításokkal
szólnak nagyon erősen és határozottan a
mához. A drámákat - a dramaturgokkal,
rendezőkkel, igazgatókkal való beszélge-
tések alapján állíthatom - nem „irodal-
mi" tiszteletből hagyják érintetlenül, ha-
nem mert nagyon jól tudják: minden
tisztességes színvonalon megírt drámá-
nak olyan határozott a benső világa, hogy
azt nem lehet megsérteni anélkül, hogy a
színházi előadás ne szenvedné meg. Tisz-
teletben tartják a dráma tényeit és törvé-
nyeit éppúgy, mint amilyen határozottan a
színjátékra teszik a hangsúlyt. A színészi
alakítások nem akarnak „érdekesek",
feltűnőek lenni, a figurának nem a
színész vagy a rendező által elképzelt
extrém változatát prezentálják, és nem is
az adott színészt látjuk egy-egy tőle füg-
getlen alak helyzetében. Persze ne feled-
jük: Angliában több száz éve olyan vi-
szony alakult ki a polgári foglalkozások-
ból eredő valósághoz, amely a valóság
tényeit mindig tiszteletben tartja, ezeket
soha nem mellőzi valamiféle szempont
alapján, és pláne nem deformálja aszerint,
ahogyan egy-egy adott ember látni véli.
A színházi előadás számára a választott
dráma éppúgy tény, mint a valóságban
élő emberek benső világa és gesztus-
rendszere. Az angol „hagyományos" szín-
ház azért nem „színházmúzeum", mert
minden előadásuknak van mához szóló
tartalma; még akkor is, ha ez nem aktuális-
politikai vagy etikai-pedagógiai. Persze
ennek a hiánya is társadalmi-szociológiai
trendek következménye.

A Royal Shakespeare Company Stratford-
ban lévő színházában láttam a Szeget szeg-
gelt. A börtönjelenetek kivételével hatal-
mas, boltíves, aranyszínű, kissé „procc"
jellegű kapu állt a színpadon, amely az
Angelóval kapcsolatos jelenetek hátte-



rében mindig látható volt. A rendező
(Nicholas Hytner) a maga eszközeivel
csak annyit tett hozzá a dráma világsze-
rűségéhez, hogy Shakespeare alakjait a
XIX-XX. század fordulójának ruháiba
öltöztette, és hogy Izabellát és Claudiót
két fekete bőrű színész játszotta. A törté-
net az eredeti volt, a szöveg meghúzása
vagy módosítása nélkül. Bennem, mint
nem Angliában élő nézőben - vagy mert
hozzá vagyok szokva a hazai megoldások-
hoz? - Izabella fekete volta azt a jelentést
is felvetette, miszerint a századfordulói
„Angelók elsősorban fekete lányokkal
szemben engedhették meg maguk-nak a
drámában megjelenített gazemberséget; s
ezen a réven gyanakodtam arra is, hogy a
Herceg és Izabella kapcsolatával a fajták
közötti feszültségre és fel-oldásának
szándékára is utaltak. Azonban azokban
az angol nézőkben, akikkel módom volt
beszélgetni, ez a jelentés egyáltalán nem
fogalmazódott meg.

Az angol nézők teljes mértékben elfo-
gadják, ha a díszlet és a kosztüm nem a
dráma benső világához illő. Ákikkel
beszélhettem, nem találtak semmiféle
diszkrepanciát a cselekmény bizonyos
mozzanatai, illetve a jelmez és a díszlet
által jelzett társadalmi helyzet között. A
cselekmény egyik eleme ugyanis, hogy
Angelo utasítást ad Claudio lefejezésére, s
megparancsolja, hogy a levágott fejet
küldjék el neki. Ez a mozzanat csak olyan
társadalmi helyzetben képzelhető el,
amelyből még hiányoznak a bűnösség
elbírálására hivatott, illetve a tett és a
büntetés közé - vádlóként és ítélethozó-
ként - beépülő társadalmi szervezetek. A
kosztümök és a díszlet viszont olyan
társadalmi helyzetet sugallnak, melyben
ez az organizáció már kiépült, s így el-
képzelhetetlen, hogy valakit egy uralkodó
parancsára bírósági eljárás nélkül bör-
tönben kivégezzenek, és hogy még a levá-
gott fejet is elküldjék neki! Ezen a diszk-
repancián az angol nézők egyértelműen
túltették magukat. A kosztüm és a díszlet
ugyanis a viktoriánus korszakba helyezte
az eseményeket, és számukra ez, vagyis
annak a korszaknak a kritikája volt a
fontos. Ennek megvilágításához
társadalmi-szociológiai tényezőkre kell
hivatkoznunk.

A viktoriánus korszakban Anglia a világ-
birodalmi hatalom csúcsán volt; ekkor
emelték a pompázatos, nagyságot, gaz-
dagságot, erőt és hatalmat sugárzó, de
kissé „procc" épületeket. s ugyanekkor
nagyfokú képmutatás uralkodott az angol
társadalomban (lásd pl. G. B. Shaw

korai drámáit is.) A századforduló idő-
szaka, értékrendje és életmódja iránti
nosztalgia Angliában is él, sőt, a nosztal-
giánál több is. Az angol iskolarendszer-
ben, pontosabban a nevelési szisztémák-
ban, a társadalmi-társasági szokásokban,
az emberek világhoz való viszonyában
stb. igen sok olyan norma és szabály ala-
kult akkor ki, amelyek ehhez a világ-
birodalmi vezető szerephez kapcsolód-
nak, ebből termelődtek ki vagy ehhez
idomultak, és amelyek - ha részben is -
még ma is élnek. Azóta azonban Anglia
elvesztette a világbirodalmat, s már
gazdaságilag sem tartozik a világ első
három-négy hatalma közé. Ez a tény
erősen befolyásolja a szociológiai,
szociálpszichológiai helyzetet, miként az
is, hogy a volt gyarmatokról
bevándoroltak bontják az angol szokás-
és normarendszert. Talán mindennek a
következménye, hogy az angol életbe más
szokás- és norma-rendszerek
behatolhattak, például jó né-hány
évtizede az amerikai hippimozgalomé,
manapság pedig a tévé- és rádió-adások
stílusába az amerikai show-business
stílusa. A mai rádió- és tévéműsorok
tekintélyes százaléka csupa nevetés,
csupa-csupa vidámság, amely valami-féle
gondtalan, gazdag és könnyű életet
sugall, akkor, amikor - különösen szak-
Angliában - meglehetősen sok a mun-
kanélküli, akiket a munkanélküliséggel
járó pszichikai következmények akkor is
jócskán károsítanak, ha a munkanélküli
segélyből - persze a mi szemszögünkből
nézve - elég jól meg lehet élni, és amikor
az egyetemet végzettek jó része nem -
vagy nem a saját szakmájában - tud el-
helyezkedni. Nagyon sok és egészen kü-
lönböző tárgyú-témájú vetélkedőműsor
van; talán mert ezekben tapasztalható,
hogy az egyéni rátermettség és tudás
közvetlenül tud sikereket elérni, illetve itt
nyílik tér az egyéni értékek közvetlen
megmutatására. Különösképp a fiatalok
keresik a maguk társadalmi útját és lehe-
tőségeit. Az ő esetükben az általános tár-
sadalmi útvesztés és útkeresés az öltöz-
ködésben is látható. Egyik csoportjuk a
már az üzletekben rongyosan árult, sza-
kadt farmerben jár, a gazdag családok lány-
tagjainak „dafkéja" pedig még szokatla-
nabb: a rongyos farmernadrág fölött néha
rövid cobolybunda is látható. A másik cso-
port viszont öltözködésében is konzerva-
tív; „egyenruhájuk" a fekete öltöny és
fekete cipő, fehér ing és nyakkendő. Mind-
ezek a jelenségek egyfelől valamiképp az
útvesztést, másfelől az útkeresést jelzik.

És ehhez a kettősséghez tartozik a vik-
toriánus vagy az edwardi korszak iránti

nosztalgia és vonzódás, hiszen ezt az idő-
szakot etikai példaként is említik. London
különböző részeinek lakói különböző
korszakok hagyományát követik, s most
a város középpontjától kissé nyugatra lévő
negyed lakóinak életvitele vált uralko-
dóvá: azoké, akik épp a viktoriánus és
edwardi idők hagyományait vallják ma-
gukénak. Ezt a társadalmi trendet erősíti
a kormány, ennek az etikáját említi pél-
daként Margaret Thatcher. Az útkere-
séshez tartozik azonban ennek a nosztal-
giának és e korszak etikájának az elutasí-
tása is, talán két okból. Egyrészt azért,
mert az angol kormány is követi azt a -
véleményem szerint teljesen szűk látó-
körű és rövid távú - politikát, amely igen
kevés pénzt juttat a bármely szintű okta-
tásnak és a kultúrának, vagyis azoknak a
területeknek, amelyek egyike a jövő
embereit akarja műveltség és etika tekin-
tetében formálni, a másik pedig az élet
etikusságát és az igazságosság kívánal-
mát sugározza. Saját magunkat említve,
nálunk sokkal érezhetőbben váltak ele-
ven társadalmi erővé annak a negatívum-
nak romboló következményei, hogy az
iskoláknak és a kultúrának igen kevés
pénzt juttatnak, mint azoknak a terüle-
teknek a pozitív következményei, ahová
ezek helyett adták a pénzt. Mivel Angliá-
ban - miként az egyetemi és színházi
kollégák mondták - még soha nem volt
kormány, amely ennek a két területnek
ily kevés pénzt biztosított volna, ezek-
ben az értelmiségi körökben igen erős
indulatok élnek a kormány által példának
vallott viktoriánus etika ellen. A Szeget
szeggel történetét tehát azért helyezték a
viktoriánus korba, mert az éppoly
hipokrita társadalom volt, mint a mai, s
az angol nézők számára a cselekmény
bizonyos fordulatainak és a kosztümmel
jelzett kornak diszkrepanciája azért sem
okozott zavart, mert számukra a döntő
tényező a viktoriánus idő igen erős kriti-
kája volt.

Más alapról kiindulva és áttételesen hor-
dozott társadalmi-szociológiai közlést a
Royal Shakespeare Companynek a lon-
doni Barbican Centerben látott előadása, a
Szentivánéji álom. A tündérvilág alakjaitól
eltekintve itt sem korhű kosztümöket
hordtak, hanem mai vagy félig-meddig
mai öltözékeket. Á legelőször fel-tűnő
tény egy „hiány" volt, a Kott-féle ér-
telmezés teljes hiánya. Játékot játszottak,
Shakespeare könnyed játékát, bemutatva,
hogy a szerelmesek között szükségszerűen
vannak heves indulatú ellentétek épp a
vonzalom intenzitásának különbözősége



miatt, ám ezeket abszolút normálisan,
természetesen, szükségszerű dinamizmu-
sokként jelenítették meg. s ettől vált az
előadás olyan bájossá és széppé, amilyen
az ifjak szerelme akkor, ha az nem kom-
penzáció, vagyis ha a szerelem nem valami
mást pótló dinamizmus. A Kott-féle értel-
mezést talán azért is mellőzték, mert Ang-
liában a szexualitás is magánügy, amit nem
tesznek nyilvánossá. A nyilvános helyeken
is összehasonlíthatatlanul kevesebb csóko-
lózó-ölelkező párt lehet látni, mint nálunk.
(Ettől egy angol előadásban persze még
bőven megjelenhet a szexualitás.) A
Szentivánéji álomban négy egészséges, a
világ-hoz és szerelemhez teljesen
normális viszonyt felmutató fiatalt
láthattunk, és ezzel az előadás voltaképp
igen határozottan erősítette a nézőkben is
a valósághoz való felelős és komoly
viszonyt. (Azt, ami nálunk például igen
nagy mértékben hiányzik.)

Kevésbé volt meggyőző Genet A bal-
kon című darabja a Royal Shakespeare
Company előadásában, ugyancsak a Bar-
bican Centerben. Ennek egyik oka lehe-
tett, hogy ez a darab a „szerepjátszás", a
vágyvilágból kibomló szerepek problé-
maköréről szól. A szociológiai státusok-
ból fakadó viselkedésmódokon, vagyis az
ezen fajtájú szerepjátszásokon kívüli,
felvett, „megjátszott" viselkedés megle-
hetősen ritka Angliában, illetve lénye-
gében különbözik az angol „formális"
viselkedéstől. Igaz, a Genet-darab valódi
pszichikai erővonalakat ragad meg, de
ezek az angol szociálpszichológiai hely-
zettel való találkozás során egyszerűen
mesterségesekké váltak. A darab nyelve-
zete is meglehetősen művien pompázó,
bár ez az angol fordításban leegyszerűsö-
dött. A balkon így szép és érdekes elő-
adás lett, kitűnő díszlettel, de alig-alig
hordozott mához szóló jelentéseket.

Az angol National Theatre egyetlen
épületkomplexumban működő három
színház szervezeti egysége; 1976-ban nyílt
meg. Az Olivier Színház nézőtere „le-
gyezőszerű", ún. nyitott színpad; meg-
lehetősen hasonlít az Erzsébet-kori szín-
padokra. A másik, a Lyttelton Színház
hagyományos „proszcénium"-színház, a
Cottesloe Színház, a legkisebb pedig,
alakjában a XVI. század második felének
angol vendéglőudvarain felállított szín-
padokhoz hasonló. Igen rugalmas, nincs
rögzített nézőtere. A Lytteltonban
játsszák a Godot-ra várvát. A
közismerten absztrakt művet a két
egészen kiváló színész (Alec McCowen
és John Alderton) voltaképpen teljesen
reálisan játszotta

el, a reális életben várakozó embereket
formálva. Ennek következtében a színpadi
világszerűségből nem az emberi lét onto-
lógiai értelmű reménytelensége áradt, ha-
nem a reális, a valóságosan mindennapi
élet keserűsége és céltalansága. Az álta-
lam eddig látott Godot-előadások éppen
az ontológiai aspektus hangsúlyozása ré-
vén még nem tudott, a néző által most
felfedezendő újdonságként prezentálták
az élet reménytelenségét, úgy, mint ami
távol van a mindennapiasságtól, s így
némileg „tanító" jellege lett az előadá-
soknak. Most azonban, hogy ez a két
abszolút nagy színész - közülük is első-
sorban Alec McCowen - két valóban vá-
rakozó embert játszott, és a várakozást a
köznapi helyzetek várakozásává formálta,
még szörnyűbb helyzetet állítottak elénk.
Alec McCowen még azt is beleszőtte
alakjába, hogy Vladimir ebben a helyzet-
ben igyekszik kellemes, jó pillanatokat
teremteni, de minden cinizmus nélkül. A
cinizmus ugyanis szükségszerűen feltá-
mad, ha az állandónak láttatott remény-
telenség helyzetében valaki kellemes pilla-
natokat akar szerezni. Ez a nagyon nagy
színész azonban bölcs humorral láttatta a
régóta tartó, megszűnni nem akaró célta-
lanságot és értelmetlenséget; ám ezzel azt
a jelentést is hozzátette, hogy éppen a
reménytelenség és céltalanság az, ami
abszurd az emberi világban.

A régóta tartó reménytelenséget, sivár-
ságot Pozzo első bejövetele, illetve a szí-
nészi alakítás is aláhúzta. A másik két
kiváló alakításhoz viszonyítva kissé ala-
csonyabb szinten, de mégis komplikált
Pozzo-figurát lehetett látni. Pozzóban a
„hetvenkedő katona" ősi típusa volt az
alakítás alaprétege, amelyet átszínezett-
áthatott a self made manek kegyetlen
erőszakossága és a pózoló, patetikusan-
bombasztikusan szónokló link politiku-
soknak a viselkedésmódja. Az előadás és
az alakítás kellően hangsúlyozta, hogy
Godot helyett ez a fajta Pozzo érkezik, és
az élet céltalansága és reménytelensége
azért sem újdonság, mert Godot helyett
mindig Pozzo érkezik. A társadalmi trend -
már a Beckett-dráma jellegéből követ-
kezően is - áttételesebben jelent meg.

Az ugyancsak a Lytteltonban bemutatott
Tennessee Williams-darab, a Macska a
forró bádogtetőn színházelméletileg to-
vábbi, de másféle tanulságokkal szolgált,
miként a Nemzeti Színháznak azaz előadása
is, melyet a nagy siker miatt az Aldwych
Színházba vittek át, a Pillantás a hídról.

A színházontológia számára több kö-
vetkeztetést lehet levonni a különböző

nyelveken történő előadásokból; lénye-
ges, hogy az adott nyelv mennyire befo-
lyásolja egy-egy előadás végső formáját.
Például sem a Ma cska . . . , sem a Pillan-
tás... magyar rendezőinek és színészei-
nek eszébe sem jutna - miként például az
amerikaiaknak sem -, hogy hangsú-
lyozottan amerikai akcentusban beszél-
jenek; avagy hogy - nem angol nyelvű
előadás során - valamilyen speciális ak-
centussal érzékeltessék: itt amerikaiakról
van szó. Angliában ez az akcentus az
alakok megformálását és ennek hitelét
szolgálja. Persze angol akcentus is van,
sőt meglehetősen sok is. Ez azért hang-
súlyozandó - s ezt az angol szociológiai
szakirodalomnak a „testi kommunikáció"-
val foglalkozó része (pl. Michel Argyle:
Bodily Communication) ugyancsak erő-
sen kiemeli -, mert Angliában a nem ver-
bális kommunikáció eszközei között igen
nagy szerepe van az akcentusnak; egy
ember szociológiai-társadalmi hovatar-
tozását a nem verbális jelek közül legbiz-
tosabban akcentusából lehet kideríteni.
(S nem, mondjuk, öltözködéséből.)

A Ma cska . . . és a Pillantás... előadásán
a világszerűségnek fontos része volt az
amerikai akcentus. Az utóbbi előadás-nak
volt még egy olyan jellegzetessége,
amelynek megvalósítására Magyarorszá-
gon vagy a kontinens országaiban nem
nagyon gondolhatnak: az alakokat ola-
szok játszották. Ez a gesztusokban és a
beszédtempóban nyilvánult meg. Közis-
mert, hogy az angolok igen keveset gesz-
tikulálnak, az olaszok, a görögök, általá-
ban a déli népek viszont igen sokat és
erőteljesen. A magyarok és az olaszok
gesztikulációs szokásai között azonban
nincs akkora különbség, mint az angoloké
és az olaszoké között. Ugyanakkor:
Magyarországon nem él olasz kisebbség,
míg az Egyesült Államokban sok az olasz
bevándorolt, s Angliában is élnek ilyenek.
Vagyis Angliában - vagy angol nyelvű
előadásokban - az amerikai akcentus és az
„olasz" gesztusrendszer a színjátékmű
valósághitelét érinti, és ezért az alakok
megformálásának fontos eszköze. A gyors
beszédtempó és a széles és gyakori gesz-
tikuláció nyilván nem a dráma, hanem a
színházi előadás valósághitelének a
szempontjából lényeges tényező. s ez a
tényező nem jöhetne számításba Ma-
gyarországon, mint ahogyan Eddie Car-
bone figurájának megalkotásában az a
tény sem, hogy ő dokkmunkás. Hiszen
nincsen tengerünk, s a néző nemis tudna
különbséget tenni egy dokkmunkás és egy
szállítómunkás viselkedése, testi attitűdje



stb. között. Michael Gambon elképesz-
tően nagy Eddie Carbone-alakításában az
alak dokkmunkás - és nem szállító-
munkás vagy egyszerűen munkás - mi-
voltára az is azonnal ráismerhetett, aki
soha nem időzött dokkokban. De nemcsak
ez a rendkívülien nagy színész formálta
amerikaivá és olasszá alakját, hanem a
többiek is, a szapora beszéddel és az an-
golok által szinte sohasem használt széles
és sűrű gesztusokkal.

Az akcentus, mint az alakoknak egyé-
ni tartalmakat adó tényező az Antonius és
Kleopatra előadásán is tapasztalható volt.
Angliában van egy akcentus, kissé pózoló
és affektáló, idegen füleknek talán enyhén
édeskés és puhány, amely ugyan-akkor a
beszélőnek a másiktól való függet-lenségét
és távolságát emeli ki. Némelyek
„oxfordinak" nevezik ezt az akcentust. A
Shakespeare-dráma Caesarja ezzel az ak-
centussal beszélt, és a figura általános
magatartásába beleszőtte az ehhez az
embertípushoz tartozó testi jellemzőket is.
Caesar alakját ezzel kötötte egy mai
társadalmi réteghez. A testi kommuniká-
cióval foglalkozó szakirodalom hangsú-
lyozza, hogy speciálisan jellemző azok-
nak az akcentusa is, akik a felsőbb társa-
dalmi rétegek beszédmódját utánozzák,
mert ők nem tartoznak oda, de szeretné-
nek. A drámában Pompeius az egyik fajta
shakespeare-i bohóc; Phil Daniels ehelyett
varkocsba font hajú deviánst állított
elénk, viselkedésében és akcentusában is
követve ezt a réteget. Az akcentus szón
persze nemcsak a szó szoros értelmében
vett kiejtésmódot kell értenünk; beletar-
tozik a beszéd hangereje, tempója, a to-
rok- vagy orrhangok dominanciája stb.

Mindezeket azért hangsúlyozzuk, mert
mind a színházelmélet, mind a színházi
gyakorlat számára fontos tanulság, hogy
mindig számításba kell venni olyan meg-
oldásbeli tényezőket, amelyek egy másik
országban szinte alkalmazhatatlanok. A
magyar beszédben korántsincs annyi ak-
centus, s a különböző társadalmi rétegek
akcentusa nálunk egyfelől kevesebb, más-
felől egyáltalán nem annyira differenciált.
(Az akcentusról van szó és nem a
szóhasználatról.)

Utaltunk már arra, hogy az angolok
viselkedésmódjában igen sok a formális
elem, amelyeknek meglehetősen differen-
ciált nyelvi kifejezései is vannak. Ezek a
formális mondatok és viselkedésmódo-
zatok voltaképp semmi lényeges infor-
mációt vagy a másik számára eligazító
tartalmat nem hordoznak. Példaként em-
lítve: különösen a kisebb vidéki városok-

ban ha valaki harmadszor találkozik egy
ismeretlen emberrel az utcán, olyan bájos,
barátságos, bensőséges mosolyt kap tőle,
amelyet ha Magyarországon kap, hát
meglehetősen messzemenő következtetést
vonhat le; ez Angliában az égvilágon
semmit sem jelent. Ennek a formalitásnak
a mélyén rejlő szociálpszichológiai
dinamizmusok egyike a személyiség
olyan fokú tisztelete és becsülete, amely
Magyarországon, illetve a kelet-európai
országokban teljesen ismeretlen. A másik
személyiségét veszik figyelembe és tisz-
telik meg a bensőséges mosollyal. A sze-
mélyiség tiszteletben tartott jogához tar-
tozik például az is, hogy ha valaki a föld-
alatti ajtajának közepén áll meg, hát ott
áll meg. Ez az ő dolga, a másiké meg,
hogy be tudjon szállni. Az útban állónak
sohasem szólnak, nemhogy ráförmedné-
nek; nem demonstrálják, hogy a másik
udvariatlan, figyelmetlen, illetve hogy
nekem jogom lenne könnyen beszállni,
egyszerűen kiszállni stb.

A legfontosabb talán - s ez esetleg
annak a következménye, hogy évszáza-
dok óta tart az élethez való polgári (és
nem feudális!) viszony -, hogy az embe-
rek a másikat mint mellérendeltet és nem
mint alárendeltet kezelik. A bolti eladó
nem érzi sértve magát, mert csak eladó és
nem főnök, s ha az eladó csinos nő, hát
nem sértett, amiért nem ő a világ-híres
sztár. Nálunk mára köszönés módjából és
a beszélgetőpartnerek testtartásából
leolvasható, hogy foglalkozásánál,
beosztásánál vagy akár épp önértékelé-
sénél fogva melyikük érzi magát fölény-
ben a másikkal szemben; a köszönésen
kívüli érintkezési módokról nem is be-
szélve. Egymással való érintkezéseink
majdnem bármily formájában és tartal-
mában nem a másik személyiségét
vesszük figyelembe, hanem ki-ki a saját
pozícióját és fölényét, és ezt emeljük ki
határozottan erős önreprezentációval.
Ebből aztán persze nálunk igen határozott
kompenzációs törekvések is meg-
születnek, például az igen gyakori „le van
szarva"-szövegben éppúgy, mint -
manapság egyre gyakrabban - az aláren-
deltség kompenzációjaként a nagyfokú
udvariatlanságban. Az udvariatlanság per-
sze a fölény demonstrációja is lehet.

Mivel Angliában a személyiség tiszte-
lete abban is megnyilvánul, hogy a mási-
kat „mellettem" és nem „alattam" vagy
„fölöttem" lévőnek érzékelik - persze
mindig a statisztikai többségről lehet csak
szó -, általában azt sem érzik az emberek,
hogy az udvariasság, a szíves-

ség, a segítség stb. nekik jár a másiktól,
miként nálunk a „lejjebb" lévőtől. A sze-
mélyiség tisztelete olyan apróságokban is
megnyilvánul, mint a sorban állás szo-
kása. Ha az autóbuszmegállóban, a pénz-
tárak előtt stb. sorba kell állni, mindenki
beáll a helyére, nem igyekszik előbbre
furakodni, s egymás között mindig meg-
felelő távolságot tartanak. Ha a földalatti
két állomás között megáll, ha az egyiken
sokáig várakozik, ha az autóbusz késik,
vagy a forgalom miatt araszol, senki nem
érzi személyiségében megsértve magát.
Tudják, hogy ezek objektív okok követ-
kezményei, s nem úgy minősítik, hogy
ezek a világnak személy szerint őellene
irányuló erővonalai.

Mindennek jóval magasabb szintű is-
mérve, hogy abszolút tabu a verbális ön-
reprezentáció. Ezt az angol szokásrend-
szer csak nagyon-nagyon diszkrét formá-
ban tolerálja. Nálunk jóformán minden
fajta érintkezésben és szinte állandóan
megtalálható az önbemutatás; annak a
spontán, de határozott közlése, miszerint
okos, ügyes, sőt jelentős, értékes ember
vagyok. A fölényérzetet is de-
monstrálandó, a másiknál mindenki min-
dent jobban tud. Mindez Angliában azért
tabu, mert a másik személyiségének a
megsértését jelentené, hiszen a nyilat-
kozó önmagát tukmálná a másikra. Fel-
tűnő, hogy viszonylag mily kevés a tár-
sadalmi-szociológiai okokból kifejlődött
narcisztikus alkat. A balkon előadása ta-
lán azért is volt érdektelenebb, mert erős
vonása az alakok narcisztikussága és
ugyanakkor verbális önreprezentációja, s
ez a privát életben a színészeknek
éppúgy idegen és tabu, minta nézőknek.

A személyiség saját ügye és nem má-
soknak bemutatandó tényező a szexualitás
is, és általában a testi érintés. Viszonylag
ritka a kézfogás is. setleg ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a Szentivánéji álom mellőzte
a Kott-féle értelmezést, és hogy sem A
balkon, sem a Ma cs ka . . . előadásán nem
volt látható „szexuális jelenet". Ez
utóbbiban Maggie az egész előadás során
talán csak egyetlenegyszer érintette meg
Bricket; ez is akkor történt, amikor a
szöveg megkívánta. A színészek is
távolabb állnak egymástól, mint hazai
előadásokon.

Mindezeknek még további, és az ala-
kítások minéműségét befolyásoló-meg-
határozó következményei vannak. Az
angol színészek az alakok személyiségét,
karakterét, egyéniségét, nem pedig szo-
ciológiai státusát formálják meg. Az An-
tonius és Kleopatra előadásában Anthony



Hopkins alakításából teljesen hiányzott
Antonius „világbirodalmi vezér"-attitűdje,
viselkedésében nem volt nyoma a fö-
lényre való törekvésnek, és nem volt lát-
ható ilyen Tim Pigott-Smith Caesarjában
sem. Caesar egyéniségénél fogva volt
pökhendi, a pökhendiek bizonytalanság-
érzetével együtt; mindig „szurkolt", hogy
sikerüljenek elképzelései. Annak a státus-
nak a fölénye, hogy most már ő a világ-
birodalom ura, Antonius halála után sem
tört fel benne.

A Hampstead Színház adja elő Richard
Nelson Kelet és Nyugat között című
darabját. Egy Amerikába disszidált cseh-
szlovák házaspárról szól, a férfi színházi
és filmrendező, az asszony odahaza híres
színésznő volt; a foglalkozásokra jellemző
öltözködés és viselkedés azonban mind-
két alakításból maradéktalanul hiányzott.
(Az asszonyt Sheila Allen, a férfit John
Woodvine játszotta.) Nyoma sem volt a
„filmrendezői" vagy a „híres színésznői"
attitűdnek, egyik színész sem „játszott" a
magánéleti szférában úgy, mintha itt is
közönség előtt lenne. Ehelyett igen éle-
sen, pregnánsan és mégis differenciáltan
mutatkozott meg a férfi személyiségéből
fakadó önzése, siker- és karriervágya és
az asszony azon igyekezete, hogy férjét
megértse és segítse, illetve hogy beillesz-
kedjék az új életformába. Ám ez utóbbi
azért nem sikerül, mert rájön, hogy egyé-
niségénél fogva nem képes idegenként
élni, s ezért vissza is megy Prágába.

Egészen furcsa, de jellegzetes volt az
is, ahogyan a Ma cs ka . . . előadásán Eric
Porter Big Daddy fölényét megmutatta.
Magyar színpadokon Big Daddynek Big
Mamához, akár a család többi tagjához
fűződő fölényes viszonyát rendszerint a
„durva és kiabálós főnök" attitűdjével,
annak hanghordozásával jelenítik meg.
Ebben az attitűdben az rejlik, hogy a
fölényben lévőnek alapvetően fontos,
hogy határozottan megmutassa: ő az úr,
akinek parancsait azonnal és hiánytalanul
teljesíteni kell. Ezt - más oldalról - úgy is
fogalmazhatjuk, hogy a privát kapcsolat-
és viszonyrendszerbe a közéleti
fölérendeltség, valamint az önreprezen-
táció attitűdjét viszik be. Ezzel szemben
Eric Porter Big Daddyjének fölényét a
függetlenség adja, az, hogy neki van tíz-
milliója, s ő tartja a gyeplőt a kézben, a
pénzzel csak ő rendelkezik, s ezért a fö-
lényt nem kell önreprezentációval külön
demonstrálni. Ne essék félreértés: mind-
két megoldás lehet nagyon jó. A különb-
séget azért rögzítettük, hogy látható le-
gyen: a valóság szociológiai és szociál-

pszichológiai trendjei - ha néha többszö-
rös áttétellel is - befolyásolják a színészi
alakítások minéműségét.

Külön kell szólni Michael Gambonról,
akinek Eddie Carbone-alakítása nem jó,
nem nagyszerű, hanem maga a mű-vészi
csoda. A New Yorkban élő (akcentussal
megmutatva) olasz (gesztussal és gyors
beszédtempóval kifejezve) dokk-munkás
(járással és testtartással kifejezve)
megformálása teljesen eggyéolvadt a
szenvedélyéből fakadóan becstelenséget
elkövető, ezért tragikussá és szerencsét-
lenné váló ember sorsával. Eddie Carbone
nem intellektuális alkat, s ezért a benne
működő erők nem jutnak el tudatáig. A
dráma azért is igényli az Ugyvéd alakját,
hogy az itt működő tudattalan
dinamizmusok és következményeik, vala-
mint a főhősnek a világban elfoglalt helye
és jelentősége meg is fogalmazódjanak.

Michael Gambon Eddie-nek nevelt
lánya iránti szerelmét nem ennek a sze-
relemnek a jeleivel, hanem a feleségéhez
és Rodolphóhoz, az illegálisan beván-
dorolt ifjúhoz való viszonyán keresztül
mutatta meg. Az alakítás csodája azzal
„kezdődött", hogy sem ez a furcsa szere-
lem, sem a felesége iránti teljes közöm-
bösség, sem a Rodolpho iránti egyre fo-
kozódó gyűlölete ebben az Eddie Carbo-
néban nem vált tudatossá - ám mindegyik
mégis nagyon határozottan benne élt. Az
sem vált tudatossá benne, hogy az ille-
gális bevándorlók följelentésével mily
elképesztő becstelenséget művelt - de a
szégyenérzet mégis ott égett benne. Teljes
mértékben érzékeltette: ez a tett annyira
szétrágta benső világát, hogy handaban-
dázással, nagy, de hamis hangon, kom-
penzáló módon kell bizonygatnia a följe-
lentésben való ártatlanságát - de ez sem
válik benne tudatossá. Általánosítva: úgy
volt képes megformálni egy semmikép-
pen sem intellektuális ember igen komp-
likált, összetett benső világát, valamint
nagy szenvedélyét és ebből fakadó tragé-
diáját, hogy egyértelmű volt: Eddie Car-
bonéban semmi nem vált tudatossá, tud-
ván tudottá, és mégis minden megjelent a
viselkedésmódban. Tehát Gambon min-
dent a metakommunikáció, a színész
rendelkezésére álló nem verbális eszkö-
zök révén juttatott érvényre. s egy-
szersmind ebben rejlett a társadalomnak
szóló igen határozott figyelmeztetés:
akkor is elkövethet valaki aljasságokat,
ha ennek nincs tudatában, illetve akkor is,
ha ezzel együtt a benne égő nagy szen-
vedély valamiképp klasszikus értelem-
ben tragikus alakká teszi.

Mivel ma sokan úgy gondolják, hogy tár-
sadalmilag aktuális tartalmak-jelentések
csak a speciális rendezői eszközökkel-
elemekkel fejezhetők ki, hadd hangsúlyoz-
zuk, hogy ezekből a kiváló, igen magas
színvonalú előadásokból vitathatatlanul
látható volt: a „hagyományos" színházi
előadások is egyértelműen képesek ak-
tuális társadalmi-szociológiai tartalmakat,
trendeket stb. kifejezni és hordozni. Ezek
érvényre juttatásához nem okvetlenül
szükségesek a mű világszerűségéhez a
rendező által külön hozzátett elemek, és
nem szükségesek az extrém, egyedi-
szubjektív színészi megoldásmódok sem.
Ezekből a produkciókból az is látható,
hogy egy-egy színész alakítása koránt-
sem akkor ragadja meg a nézőt, ha az
adott alakban ő maga van jelen az adott
alak helyett, pusztán csak az adott alak
helyzete nem az övé, vagyis ha az nyilat-
kozik meg, amit ma nálunk „színészi
jelenlétnek" szoktak nevezni.

Mindezek a vázlatosan jelzett tényezők
talán azt is bizonyítják, hogy a szín-házi
műalkotás mindig az adott társadalomból,
az adott ma világából táplálkozik. A
színész művészetéhez nem a szavak
megtalálása és a denotátumuk prob-
lémaköre tartozik, hanem ezek „mögöt-
tese" és „köre", vagyis a nem verbális mű-
vészi megoldások és az ezeknek a révén
érvényre juttatható jelentések megtalálása
és művészi kimunkálása. Egy elő-adás
hitelességét és művészi szintjét éppúgy,
mint egy-egy színészi alakításét is nem a
szöveg szótári tartalma, hanem az
elmondottak azon benső hitele adja,
amely a nem verbális szegmentumban
jelenik meg. A metakommunikáció és a
nem verbális eszközök viszont nem
meríthetők a múltból - miként például
egy adott dráma világa -, hanem mindig
csak a jelenből. Ezért ami par excellence
a színházi előadás, az mindig a mából
épül és a mához is szól; legfeljebb nem
jól. A színházművészet egésze a valóság
nem verbális rétegéből táplálkozik, és így
válik az utóbbit is kifejező önálló
művészeti ággá.


