CSÁKI JUDIT

Ki a nagyvilágba
Vámos Miklós két egyfelvonásosa
New Yorkban

Kelet-Európa most éppen divatos az
Egyesült Államokban. Van trikó orosz
nyelvű „Szeretem Gorbacsovot" felirattal,
kölnisüveg sarló-kalapáccsal, levelezőlap
Jan Palach arcképével. Ez a divat igazi
megnyilvánulási formája: az üzlet.
Van azután egy másfajta divat is: Kelet-Európa, illetve Közép-Kelet-Európa
(mely sokak szerint egyáltalán nem létezik) kulturális divatja. Egyre-másra jelennek meg az irodalmi antológiák, Havet, Milan Kundera művei (Kundera írta
azt a regényt is, amelyből nemrégiben nagyon jó és bizonyos körökben sikeres film
született,
A
lét
elviselhetetlen
könnyűsége). A legújabbkori szovjet
emigráns írók művei mellett egyre
nagyobb figyelem irányul az otthon
maradottak munkáira; s mint hírlik,
készülnek a fordítások magyar írók
regényeiből is.
A magyar drámaíró egyelőre nem
kurrens exportcikk. Molnár Ferencen
kívül eddig még senki sem bódította meg
az amerikai színházat. Voltak ugyan már
magyar bemutatók, de a háttérben mindig
meghúzódott valamilyen hazai kapcsolat.
Ez egyébként inkább természetes, mint
nem; a hatalmas nemzet a kultúrában is
elsősorban önmagára figyel. Igyekszik
amerikanizálni Európát: az Oscar-díjas
amerikai film főszereplője Max von
Sydow; amerikai filmek egész sora kerül
ki nemcsak Forman, de Bergman stábjának keze alól is; igazi „amerikai" Shakespeare-ciklust mutat be színházában Joseph Papp (eredeti nevén Papirofski, s
persze lengyel). Vámos Miklós magyar
írót sem onnan fedezték fel: az író aktív
közreműködése, mi több, kezdeményezése, szívós próbálkozása nélkül már az
előző, washingtoni bemutató (Világszezon) sem jöhetett volna létre. Ez ott
egyébként így természetes: bár többnyire
nem maga az író, hanem egy ügynök kilincsel.
Vámos Miklós az elmúlt esztendőt
Fulbright-ösztöndíjjal a Yale Drama
Schoolban töltötte. S mert New Haven
még magyar mérce szerint is közel van az
Egyesült
Államok
egyik
kulturális
fővárosához, New Yorkhoz, hát saját
művei-nek saját fordításaival szerencsét
próbált az amerikai irodalomban és
színházban is.
A Yale Egyetem különféle kiadványai,
újságjai természetesen (?) foglalkoztak az
átmenetileg odaszakadt hazánkfiával,

bemutató interjút közöltek, és be is mutatták egy darabját (Valaki más). Bizonyos
értelemben New York is engedett: a New
York Times szintén közölt interjút vele, írást
róla, több más lapis írt a bemutatójáról, s
ugyancsak a New York Times az igen tekintélyes és rangos Open Page-en (nyílt
oldalán) közölte az író egy ott született
szatirikus írását, Hogyan legyünk amerikaiak? címmel.
Tér a színésznek

A színházat, ahol Vámos Miklós két egyfelvonásosát bemutatták, bizonyos lapok
az Off-Broadway, mások az Off-offBroadwav listáján tartják számon. Az
Actors' Outlet (magyar jelentése körülbelül: színészek fóruma, tere) jó helyen
van, a város nyugati felén, néhány utcával
a Village fölött. Nyolc éve működik saját
társulattal, jobbára változatlan vezetéssel, s a „non-commercial", azaz a nem
pénzre orientált színházi társulások esetében ez egészen hosszú időnek tekinthető. A színház (amúgy en suite jelleggel
játszik) az elmúlt években bemutatta Tom
Stoppard
legismertebb
művét,
a
Rosencrantz és Guildenstern halott címűt,
Arthur Kopittól az Jaj, apu, szegény
apu...!-t és számos, jobbára ismeretlen
amerikai szerző drámáját. Szponzoraik akiknek nevét természetesen minden
műsorfüzet és plakát felsorolja - láthatólag támogatják a művészeti vezetés felfedező hajlamát; igaz, elég, ha csak egy
olyan darabra bukkannak, amely azután
Broadway-karriert csinál, s az végleg
meghatározza a színház reputációját.
Vámos Miklós az itthon már bemutatott
Valaki más című egyfelvonásost, valamint az eredetileg hangjátéknak írott
Vegyespárost fordította le az Actors '
Outletnek. A fordítás értelemszerűen inkább „szellemhű " , semmint szöveghű;
bizonyos változtatások ugyanis feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a dráma
alapgondolata érvényesülhessen.
Es mégis... A Valaki más - mint nyilván
sokan emlékeznek rá - igazi, hamisítatlan
magyar történet, a közelmúlt szűk
levegőjű időszakából. A párkapcsolatok
anomáliái, a partnercserék és értelmetlenségük motivációja természetszerűen nem a magánéleti szférából fakadnak, hanem a közéletiből, konkrétan annak képtelenségéből, lehetetlenségéből,
szűkreszabottságából.
Magyarországon
elégséges a következményt, a Valaki más
abszurd feleségcseréit bemutatni ahhoz,
hogy a nézők nagy többsége ugyanazt
sejtse mögé, értse rajta. New Yorkban is
van asszociációs bázisa egy ilyen magánéleti történetnek, csak éppen egészen

más. A befelé fordulás oka, maga a
késztetés esetleg csöppet sem negatív,
vagy ha mégis, hát teljesen másként az,
mint Magyarországon.
Vámos nyilvánvalóan úgy döntött, hogy
lemond a tágabb szövegkörnyezet-ről, és
a konkrét történetre, az abszurd és
groteszk elemeit vegyítő kesernyés komédiára bízza magát. A rendező, Ken
Lowstetter - aki egyébként a színház
művészeti igazgatója is - láthatóan ebben
volt érdekelt: az abszurd fordulatokat, a
frappáns dialógusokat igyekezett minél
„blazírtabban", természetesebben kezelni. A közönség következésképp igazán jót
derült a komikus helyzeteken; s ha a
rendező a poénok mellett a ritmusra is
ügyel, lendületes komédiát kaphatott
volna.
A nagyszínházhoz képest kicsi, a stúdióhoz képest kissé tág térben nagyon
fantáziátlan Eugen Brogyányi (?!) díszlete; ettől még lehetne jó, mert lehet nagyon is sablonos és fantáziátlan egy átlagos magyar pár átlagos lakása. De hát
sem ezt a képzetet, sem amerikai megfelelőjét nem sikerül felkeltenie, s a komótos, túlontúl lassú átdíszletezés (amely
rendszerint nem több, mint az ülőbútorok
elforgatása) szinte megállítja az előadást.
Pedig van egy jó tőszereplő: Lala szerepében Russell Stevens. Mintha érezné a
mókuskerékben élő magyar értelmiségi
összes nyavalyáját. ironikusan és önironikusan kissé távol tartja magától a figurát.
Partnere, az első „új" feleséget játszó
Leslie Dalton nemcsak azért csalódás,
mert mint életrajza elárulja, ő a társulat
legismertebb és legsikeresebb tagja (ismertségére és sikerére úgy tett szert, mint
sokan mások: egy televíziós „soap-opera"
egyik szerepét játszotta több mint három
évig), hanem azért is, mert szemmel
láthatóan igyekszik. Jelen van és játszik,
sőt túljátszik, nem életre kelti, hanem takarja a figurát, s helyette egy túltengő,
ideges színészi alakítást látunk. A feleségcsere következő állomása egy „amerikanizált " karakter: tornázik és egészségesen él, egyszerre felületes és racionális. Hatásosan hozza Deborah LaCoy.
A Ionesconak ajánlott Vegyespáros
látszólag állatkerti történet. Ezen belül
ismét magánkapcsolatok története. Az
állatkert
mint
tágabb
környezet
ellehetetlenülését
„begyűrűzteti"
a
ketrecekbe,
s
a
Bulgakovnál
lakótércsökkentésnek,
itt
túlzsúfoltságnak nevezett kényszer furcsa
együttéléseket,
párosokat
produkál.
Előbb egy orrszarvú kénytelen ketrecébe
engedni a kamerun kecskét - s a két
eltérő természetű, életstílusú élőlény
egymásra hatásából formálódik a csöppet

sem állati, inkább tisztán emberi, illetve
társadalmi tanulság. A jó dramaturgiai
érzékkel kialakított történet - híven az
alcímben megidézett író szelleméhez - a
megfelelő ponton megfelelő - szerepcserés - fordulatot vesz. A megjobbított,
szocializált, humanizált orrszarvú - a
kecske halála után - egy óriásteknőssel
kerül össze, s a fordított szereposztás szerint ő veszi kezelésbe új élettársát. A körforgást sugalló szerkezet egyre inkább
tragikus tartalommal telítődik.
A magyar asszociációs kör természetesen ebben az egyfelvonásosban is csak
korlátozottan jut felszínre. Helyét a megvalósítás formai jegyei, illetve a színészi
játék foglalják el - ezzel azonban a néző
jól jár. Ezúttal a játéktér is jó - kellemes
középutat talál a reális, illetve szimbolikus sík között -, és a színészi alakítások is
kiegyensúlyozottak. Az orrszarvút játszó
David H. Sterry egészen kiváló képességű színész, fizikumát és gesztusait éppoly
jól használja, mint hangját és a csöndet
vagy a mozdulatlanságot. Pamela Caren
Billig rendező rá és a kecskét játszó színésznőre, Cornelia Millsre építi az előadás ritmusát: az állat relatív karakterét
gyors beszéddel, apró, szaggatott mozgással ügyesen jelző színésznő és a lassú
mozdulatokkal, nehézkes testtartásokkal
dolgozó színész szépen kidolgozott ellentétes alakítására. A történetet lezáró
újabb élettársat, a teknőst éppen csak jeleznie kell Jeanne Dobie-nak; az ekkor
már életkedvvel teli, „megváltott", következésképp fürge és mozgékony orrszarvú mellett ő a lassú, a zárkózott, a
mogorva.
A külföldi néző
A külföldi néző ezúttal a magyar kritikus
volt. A helyzet paradoxona, hogy az ottani nézőknél bizonyos értelemben otthonosabban érezhette magát.
Remélhetőleg természetes, hogy más
szemmel néztem, más füllel hallgattam az
előadást; s hogy nemcsak az előadást, hanem a közönséget is igyekeztem figyelni.
Túlzó egyszerűsítés lenne azt mondani,
hogy a két történet kuriózumként, „távolkeleti" újdonságként hatott volna. Az sem
valószínű,
hogy
kielégíthetetlen
érdeklődést kelt majd hazánk és hazánk
irodalma, színháza iránt. De végeredményben Vámos Miklós két egyfelvonásosa a kritikák és a pénztári forgalom, valamint a személyes benyomás alapján a
szellemileg sikeresebb vállalkozások közé sorolt be ebben az Off-Broadway színházban. Újabb megerősítésül szolgálhat a
köztudott tényhez: lenne mit keresnünk
„odaát".

CSÍK ISTVÁN

Wrocław '89

Huszonkilenc esztendeje rendezték meg
először, s azóta - leszámítván az 1982-es
évet, amikor a rendezvény, érthető okokból, elmaradt - minden egyes alkalommal
a színházi élet jelentős eseménye volt a
lengyel kortárs drámák wrocławi találkozója. A fesztiválra összesereglett színházi szakemberek lankadatlan figyelemmel és a nálunk megszokottnál lényegesen kevesebb kollegiális rosszmájúsággal
figyelték egymás produkcióit, s az esemény tiszteletére egy kicsit más, ünnepi
arcot öltött maga a város is.
Most, a huszonnyolcadik alkalommal
mintha egy kissé alábbhagyott volna az
érdeklődés. A színházi nézőterek - amelyek három évvel ezelőtt, amikor ugyancsak alkalmam volt a fesztivál műsorát
végignézni, estéről estére zsúfoltak voltak - most igencsak foghíjasan várták,
hogy felmenjen a függöny. Csak egy-két
produkció jelentett kivételt. A lengyelek
mással voltak elfoglalva: éppen a találkozó utolsó napján rendezték meg a választásokat. A fesztivál plakátjait eltakarták a harsány korteshadjárat falragaszai, az utcákat megszállták a különböző pártok, csoportok, csoportocskák
szónokai; a hatalmat s egymást kritizáló
demonstrációik érthető módon némileg
elhalványították a fesztivál eseményeit.
A színház, amely izgalmas áttételeken
keresztül mindig is a politikai állásfoglalás egyik legfontosabb fóruma volt Lengyelországban, most, hogy „direktben" is
ki lehet mindent mondani, úgy tűnik, elveszítette ezt a funkcióját. Bár, ha a bemutatott új színpadi műveket nézzük - ha
más formák között is, de igyekszik viszszaszerezni.
A „mindent kimondhatunk" eufóriája
ugyanis betört a színházakba, s maga alá
gyűrte a feszes drámaépítés, az alapos
szituációteremtés és a míves rendezői
építkezés legjobb hagyományait. A publicisztika vette át a hatalmat; a produkciók túlnyomó többsége erről tanúskodik.
Ez természetesen érthető, sőt meg-érthető
és méltánylandó is, de annak a nézőnek,
aki igazi színházi élményre vágyik,
némileg csalódást jelent.
A fesztivál egyébként sem indult igazán szerencsés csillagzat alatt. A válogatás munkáját magára vállaló bizottság vezetője már a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón mentegetőzni kényszerült:

a krakkói Stary Teatr kiszemelt előadása
ugyanis nem készült el időre, s a színház mint később kiderült, igen bölcsen - nem
kívánt „félkész" produkcióval a wrocławi
közönség elé állni; a varsói Teatr Polski
meghívott produkciója pedig azért maradt
távol a fesztiváltól, mert Kazimierz
Dejmek - feltehetőleg elmúlt évi szereplése alapján - megorrolt a találkozóra, s
közölte: az általa irányított színház többé
nem kíván e rendezvényen szerepelni.
1988-ban ugyanis nem kapta meg azt az
elismerést a zsűritől, amit megérdemeltnek tartott volna...
Ezek után a bemutatásra váró előadások
száma hétre csökkent; két produkció
Gdańskból, egy Katowicéből, egy
Łódzból, egy-egy a varsói Teatr
Powszechniből, illetve a Centrum Sztuki
Studióból, egy a krakkói Teatr Ludowyból
került be a fesztivál mezőnyébe, míg a
vendéglátó Wrocław színházait a Teatr
Współczesny egyik előadása képviselte.
A zsűri pótlólag - gondolom, azért, mert
nem volt elégedett a „felhozatallal" - még
két produkciót a versenybe emelt: a
bialystoki bábszínház előadását, amely
Mrożek három, rövid lélegzetű írását
építette igen szerencsésen egybe, és a
krakkói Stary Teatr Pani Helena című
előadását. Az előbbi díjat is kapott, s
nyugodt
szívvel
állíthatom,
megérdemelten: nagyszerű bábok, mármár tökéletes, jobbnál jobb ötleteket
felvonultató animáció s gondos, a férceket
ügyesen eltüntető dramaturgiai munka
találkozott ebben az előadásban. Az
utóbbit, sajnos, nem volt módom
megnézni, de akik látták, azt mondották,
nem veszítettem vele sokat; utólagos versenybe válogatásáról így hát még közvetett úton sem tudok véleményt mondani.
A wrocławi fesztivál - azon túl, hogy a
versenyben szereplő produkciók mellett
számos más, érdeklődésre számot tartó
előadásnak is alkalmat nyújt a széles
szakmai kör előtti bemutatkozásra - általában egy-egy, a lengyel drámához szorosan kapcsolódó témakör köré csoportosítva vitáknak, kiállításoknak s egyéb
rendezvényeknek is helyet ad. Ebben az
évben Gombrowicz munkásságáról szóltak az író életútját dokumentáló kiállítás,
az életművéből született televíziós feldolgozások videoprogramja és a kissé teoretikus viták. Ezek mellett a fesztivál legkellemesebb, legfrissebb, legügyesebb
színházi produkcióját is a Gombrowicztematikának köszönhették a vendégek pontosabban azok, akik közülük a csípősen hideg, metszően szeles lengyel éjszakában hajlandók voltak végigzarándokolni a szerző élete és művei alapján szerkesztett Gombrowicz-happening stációit.
A nyolc helyszínre - még romos házak

