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tott be a miniszterhez, a Madách és a Magyar
Néphadsereg Színháza egyesítésére, a színészi,
rendezői és anyagi erők koncentrálására, alig
titkoltan annak reményében, hogy ilyen módon
vethetnek véget a Nemzeti Színház hege-
móniájának. (A bölcs döntésekben nem bővel-
kedő pályafutású Darvas József mint népműve-
lési miniszter ez egyszer, kivételesen, jó döntést
hozott: kurta és végérvényes nemet mondott.)

De hát csodálni kell-e a józan gondolkodás-
nak a fentihez hasonló kihagyásait, ha arra gon-
dolunk, hogy miféle időben történhetett meg
mindez? Olyan időben, amikor előfordulhatott,
hogy az illetékes minisztérium államtitkára egy
feljelentés nyomán azért hívassa magához a
Magyar Néphadsereg Színháza igazgatóját, hogy
felelősségre vonja, amiért színháza minden
dolgozójának újévi üdvözlőlapot küldött. Az
abnormitás mint rendszerspecifikus állami norma
jelentkezett így napról napra - hiszen mi egyébről
tanúskodna a színház puszta elnevezése is? Ma
már jószerivel felfoghatatlan, miféle veszélyt
szimatolhattak az illetékesek abban, hogy a
Vígszínházat Vígszínháznak nevezzék, miközben
Illés Béla lapos történelmi blöffregénye bátran
viselhette a Vigszínházi csata címet...

Együtt az egészet kell nagy empátiával felfog-
ni ahhoz, hogy megértsük: egy komoly színházi
szakember (és Magyar Bálint kétségbevonha-
tatlanul az volt) miként jut arra a gondolatra, (kó-
sza híreket hallván készülő leváltásáról), hogy
miközben még javában igazgatja színházát, na-
ponta eljárjon a Beszkárt Tivadar utcai tanfolya-
mára, és megszerezze a képesítést, melynek
birtokában bármikor elhelyezkedhet - villamos-
kalauzként? Több mint árulkodó a szerzőnek az
az elejtett megjegyzése, amely az 1957-es esz-
tendő kapcsán íratik le: „Olykor már azt kellett
hinnem, hogy nekem van üldözési mániám."
Tudniillik mindaz, ami a valóságban megtörtént,
pontosan úgy festett, ahogyan egy hagymázas
álom rémképei festenék elibénk.

A dokumentumokkal sűrűn dúsított kötet egy-
szerre példája a szokatlan szerénységnek és kri-
tikus önismeretnek (egy helyütt saját, a társulati
ülésen mondott beszédéről írja a szerző, hogy az
„helyenként locsogásnak minősíthető") és a lel-
kes, kontroll nélküli önimádatnak: ,,A Vígszín-
házban a régebbi darabokat felfrissítettem, az
újakat pedig a lehető legjobban osztottam ki." A
szelektív emlékezet itt is sajátos módon működik;
e sorok írója személyes élménye alapján vitatja,
hogy Páger alakítása a Földindulásban
„földszagú, de nem földhözragadt" lett volna -
hiszen az előadás folyamatosságát is megszakí-
tó, tüntetésszerű tapsorkánt követően először itt
produkálta Páger azt a később gyakran
alkalmazott gesztusát, hogy a színpadi étkezés
közben belekotort a szájába, az ujjára tapadt
ételmaradékot jó alaposan szemügyre vette,

majd visszatette oda, ahonnét vétetett. Nem ér-
zem helytállónak azt a passzust sem, melyben
Bilicsinek „az elismert művészek közé" történő
„visszavezetése" érdemét magának tulajdonítja,
hiszen ezt Magyar Bálint elődje kezdte el, amikor
Marcel Pagnol Topáz című darabjában bízott rá
- sikerrel megoldott - komoly szerepet. Ehhez
hasonló kisebb-nagyobb aránytévesztések még
akadnak a könyvben - de mit számít mindez
ahhoz
az aránytévesztéshez képest, amely a s z e rző
sorsát motiválta? „Nem volt szükségem dotá-
cióra" - írja egy bemutató kapcsán, mert ez is, a
többi előadás is telt házakkal ment, a színház el
tudta tartani önmagát. Ez pedig azt jelentette,
hogy „elvtelenül a közönség uszályába sze-
gődött", a siker gyanússá lett, amellett fenyege-
tést is rejtett Magyar Bálint igazgató kollégái szá-
mára: ha az önfenntartásból, példájára hivatkoz-

A színdarabíró, rendező, díszlettervező és
színész, Robert Lepage Ópium és fecsken
dőkcímű művét mutatja be a Petőfi Csarnok
az Őszi Fesztivál keretében (szeptember
28-29-én 20 órakor).

„Ha van valami, amit Robert Lepage ne tudna
megtenni a színház világában, azt akkor még nem
fedezték fel" - hangoztatja az egyik legnevesebb
napilap Kanadában. Ezt az állítást bizonyítják pél-
dátlan sikerei és a végeláthatatlan megbízások so-
rozata. Művészetében az európai kultúra dominál,
noha ő maga 1957-ben született Kanadában.
Shakespeare és Bartók A kékszakállú herceg vára
a két véglet e palettán. Operát, filmet és
színdara-bot ír, rendez és játszik. Repere néven
megalapítja saját társulatát is. Turnék,
rendezések következnek a világ minden táján:
1992-ben felkéri a londoni Royal National
Theatre a Szentivánéji álom megrendezésére. Az
előadást egyes londoni kritikusok Peter Brook
huszonkét éve elkészített mestermunkájával
tartják egyenrangúnak. 1993-ban a Kanadai
Opera társulatánál rendez, majd Tokióban, az
ottani Globe-ban és Bergmannál, a stockholmi
Kungliag Dramatistika Teaternben dolgozik.
Szenzációt jelent a Németországban rendezett
Shakespeare-trilógiája. Robert Lepage-t a nem-
zetközi színházi szakma az egyik legkiválóbb
Shakespeare-specialistaként tartja számon,
munkáit ugyanakkor gyakran hasonlítják Robert
Wilson rendezéseihez.

A teátrális eszközök nyitott és a hagyományos-
tól eltérő használata miatt egyébként a
társművészetek jeles képviselői is egyértelműen
elismerik

va, általános normatívát csinálnak, lehet, hogy
egyesek könnyűnek találtatnak...

Mialatt ezt a szorongással, kompenzálással,
jogos önérzettel teli könyvet olvastam, mind-
egyre ez a verssor motoszkált bennem: „Múl-
tunk mind össze van torlódva..." Össze bizony,
és jószerivel semmiről nem tudunk semmit.
Tisztázások helyett féligazságok, ködösítések
rakódnak egymásra, hol „nem illik", hol „nem
publikus", hol meg „nem taktikus" dolog napvi-
lágra hozni, mikor mi és miért történt. Magyar
Bálint könyve a kimondatlanul hagyott dolgok
kimondásával illemet sért, de ha egyenetlenül,
ha elfogultan, ha vitára ingerlően is, azzal pró-
bálkozik, hogy a múltból épült torlasz egy sza-
kaszát lebontsa.
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tehetségét. A társművészetek gazdag használatára
épül a világszerte lelkesen ünnepelt Ópium és
fecskendők című műve is. Benne a színészi mesterség
és egy rendkívül ötletes, látványos díszlet bravúros
használatának lehetünk szem- és fültanúi. Szinte
minden érzékszervünkre hatással van mind-az, ami a
színpadon zajlik. Lepage itt visszanyúl a művészetére
döntően meghatározó két szellemi forráshoz: Miles
Davishez és Jean Cocteau-hoz.

A történet egyszerre két idősíkban játszódik:
1949-ben és 1989-ben. Az 1949-es idősík azt a
történelmi egybeesést boncolgatja, hogy egyazon
év-ben, Miles Davis jazztrombitás elhagyja New
Yorkot és Párizsba megy, míg Jean Cocteau, költő
és film-készítő Párizsból utazik New Yorkba.
Mindkét mű-vész életében alapvető jelentőségű
volt ez az utazás, és mindkettejük életében egy
nagyon fontos alkotói periódus kezdődött el ezzel.
További szellemi kapocs kettőjük között a
szürrealizmus. Miles Davis zenéjében
meghatározó elem volt ez akkoriban, míg
Cocteau az európai szürrealizmus egyik vezér-
alakja. Lepage mindkét szereplőt maga jeleníti
meg. De harmadik szereplőként önmaga is belép a
történetbe, és ezáltal kerül be a másik idősík, 1989.
E három szereplő összekötése egy fiktív idősíkban
lehetőséget teremt egy képzeletbeli utazásra, ahol
a banális apróságoktól egészen a filozofikus mély-
ségig jut a néző a másfél óra során.

Lepage e művét már nem tervezte repertoárján
tartani, de az európai meghívások sora
megváltoztatta szándékát. Ő viszont sajnos már
nem játszik e darabjában. Budapesten tehát
állandó színésze, Marc Labréche alakítja a
szerepet.
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