
UTAK A KÖZÖNSÉGHEZ
gy szűk hetet töltöttem Londonban, még
májusban, láttam négy színházi előadást,
ez eddig magánügy. Beszámolhatok róluk,
a betűk megjelenhetnek itt, e szakmai
folyóirat első oldalán, az olvasó

továbblapozhat, vagy jóindulatú érdeklődéssel
abszolválhatja az oldalt - ez még mindig magánügy
marad. Sem azt nem hihetem, hogy a jó szerencse
- és londoni barátom - által nekem juttatott nézőtéri
székekből láthattam és megítélhettem a pillanatnyi
angol színjátszást, sem azt, hogy az a bizonyos
jóindulatú olvasó sokra/bár-mire megy négy olyan
előadással, amelyeket ő valószínűleg soha nem fog
látni (bár éppen az a társulat, amelyiket talán
érdemes e beszámoló végére hagyni - maradjon
édes a szánk íze -, tudomásom szerint
magyarországi bemutatkozást is tervez 1999
elejére).

Ám azt tapasztaltam, hogy a színházcsinálókat
ott, Londonban-Angliában ugyanaz foglalkoztatja,
ami társaikat (mellesleg engem is) itt, Budapesten-
Magyarországon, azaz miről is szóljon ma a színház,
miről szóljon úgy, hogy arra bemenjen a néző, sőt
megszólíthatóvá-megérinthetővé váljon?

Hogy mindig ez az alapkérdés? Természetesen.
De vannak olyan időszakok, amikor sejteni véljük a
válaszokat (ez a mostani mintha nem ilyen volna).
Például a hetvenes-nyolcvanas évek, amikor nálunk
szerencsés csillagzat alatt - a politika által is meg-
segítve, úgy értem, akadályoztatva - megjelent né-
hány kivételesen erős színházi személyiség. De
mondhatom Angliát is, ahol még ott volt Peter
Brook. Ott volt, mert ott lehetett, mert a kultúrára
szánt pénzt nem csúsztatta még át másik, „haszno-
sabb kiadások" feliratú zsebbe a mosolytalan
Vaslady.

Bár Angliában most is ott van két színházi ász,
Declan Donnellan és Simon McBurney, akik csodák
csodájára éppen a kilencvenes években, e kulturális
vaskorban hozták létre kiváló társulataikat (Cheek
by Jowl, Theatre de Complicite). Azon a bizonyos
májusi héten velük pont nem találkozhattam. Illetve
egy este McBurney felbukkant a nézők között
Lepage-zsal egyetemben, ami csak azért említendő,
mert így már az előcsarnokban gyaníthattam (a
nézőtérről később meg is bizonyosodtam), hogy jó
helyen járok. Ez volta Lyric Theatre, Hammersmith, s
ott egy pompás rémmese, de erről később.

Legyen szó előbb az első este látott Menekülés-
ről, amelyet túl azon, hogy Bulgakov (Londonban!),
meg hogy Katona József színházi nosztalgia (Major,
Vajda... ), az tett számomra izgalmassá most, 1998
derekán, hogy egy nem is olyan nagyon régi épület-
ben, a Temze-parti Nemzeti Színházban láthattam.
A Nemzeti három terme aznap este a következő
választékot kínálta: Othello (Lyttelton); A sligoi hölgy
(Cottesloe) (Sebastian Barry írországi emlékekből
szőtt új darabja); Menekülés (Olivier).

A Bulgakov-előadás technikailag s ebből is kö-
vetkezően képileg lenyűgöző, a brit színjátszás sok-
féleségét felmutató (ez nem feltétlen érdem) kelle-
mes meglepetés. Howard Davies rendezésének leg

imponálóbb része a nyolc álomhelyszín frappáns-
tempós megoldása, a ritmusra, képre, színészveze-
tésre rettentően ügyelő lebonyolítás. Ezt szoktuk
lekezelő hangsúllyal korrekt munkának nevezni. És
valóban, hiányérzettel néztem az előadást, noha már
az első percekben láthattam: itt mesterségüket értő
emberekkel van dolgom. A Menekülés egy régi is-
kola minőségi darabja, amiből nálunk azért készül
kevesebb, mert kevesebben értik a mesterséget.
Hiányérzetem az előadás minden porcikájából su-
gárzó illusztrativitásból fakadt. Ez legkönnyebben a
színészi játékban érhető tetten, más kérdés, hogy a
szó definiálása majdhogynem lehetetlen, minthogy
a megvalósulási skála végtelen. E játékstílus - vagy
inkább színészi magatartás-elszakad a nálunk erős
hagyománnyal bíró életes realizmustól, a színész
„figurában" gondolkodik, tehát kívül kerül, máskép-
pen: nem „azonosul". A színpadon megjelenő sze-
mély inkább a típushoz közelít, a színész megmutat,
noha rejti ebbéli szándékát. Játékának ezért nincs
köze sem a brechti tudatos felmutatáshoz, sem a
stilizált műegész felfokozott koncentrációval törté-
nő szolgálatához. De éppen a Menekülés bizonyította
számomra, hogy az illusztratív ábrázolás csupán-
csak sajátos eszköz, ami segíthet az értelmes és
pontos fogalmazásban, a groteszk humor érvénye-
sítésében és a mesterségbeli tudás felszikráztatásá-
ban. Erre kaptam példát a Hludovot játszó Alan
Howardtól, akit egykor Brook Oberonjaként ismer-
hetett meg a világ. Hozzám mégis közelebb áll a
karizmatikus erejű Kenneth Cranham (Csarnota), de
az ő egy tömbből faragott, „színtelen" alakítása kilóg
az előadásból. Megjelenése mindig izgalmat, kiszá-
míthatatlanságot, kockázatot, tétet hoz a színpadra,
ezt pedig ez az előadás nem bírja el. Nem is akarja.
Mert célja mindenekelőtt mégiscsak az, hogy az
ember kényelmesen hátradőlve szemlélődjön, és
figyelemmel végignézzen egy tőle független, idegen
történetet. Ezért érzem jellemzőnek azt a feliratot,
ami a nézőtérre belépő nézőket fogadja: „Kérjük,
számítsanak arra, hogy az előadás alatt puskalövé-
sekre emlékeztető hanghatásokat fognak hallani."

A Menekülés egyébként hóeséssel végződött, a
Royal Courtban látott Megtisztulás (Cleansed) pe-
dig hóeséssel kezdődött. A Royal Court a kortárs
brit dráma bemutatkozásának színtere, számos élő
klasszikus indult innen. Most Sarah Kane nevétől
hangos a színházi szakma, de belőle nem lesz élő
klasszikus. A percnyi sikerben fürdő hölgy napjaink
divatos bajaiból villázott össze gusztuson felüli
mennyiségben egy klisécsomagot, s mivel ezt a
brutál-kanavászt egy kiváló mesterember, James
Macdonald hatásosan színpadra rakta, megszüle-
tett a majdnem-botrány. Kábítósok, AIDS-esek, ho-
mokosok, szellemidézők gyülekezete riogatja vérrel,
levágott végtagokkal, férficsókokkal az izgatottan
vihorászó nagyérdeműt- de mindez nem több, mint
a másik West End-i szenzáció, a Patrick Harber által
írt és rendezett, hatalmas sikerrel játszott Közelebb
(Closer) című üres fecsegés. Két férfi és két nő, akik
mindig arról beszélnek. Akik beszélnek: összeté

veszthető férfiak-nők, amiről beszélnek: a siker
(„Milyen volt az utazás, a kiállítás, az Internet, az új
ruhád...?"). Nem az a baj, hogy se hús, se hal
személyek se hús, se hal dialógusokat folytatnak -
a baj az, hogy ők ezzel nincsenek tisztában. Vagyis
azt hiszik, ők létező személyek, és létező mondato-
kat mondanak.

Orosz-szovjet egzotikum itt, (mű)véres brutalitás
ott, szex-csevegés emitt... Három - különböző
minőségű - járható út, minthogy a néző bemegy a
színházba. Történet, vér, szex: jó recept akár a jó
előadáshoz is. A már beharangozott rémoperára, a
West-Yorkshire Playhouse londoni vendégjátékára
is bemegy a néző, de a Haja meredt Péter (Shock-
headed Peter) nem ezt az utat választotta. Az ő
receptjükön ez áll: horrorparódia, brit önirónia,
zseniális színészi és bábjáték, minden kényszer
nélküli, folyamatos kapcsolat a közönséggel, Tom
Waits-i szintű, nagyszerű élő zene (a háromtagú
Tiger Lillies tangóharmonikával, bőgővel, dobbal és
remek színészi-énekesi jelenléttel szolgálja a show-
t). A múlt század közepén élt orvos-művész-
polihisztor, Heinrich Hoffmann verseit és rajzait
tekintette kiindulópontnak a társulat (többféle
műsorfüzetüket alaposan átnyalva sem derül ki a
rendező személye, illetve nyilvánvaló, hogy a
zenekarral együtt végzett, közös improvizációkra
épülő csapatmunkáról van szó, amelyben
feltételezésem szerint Michael Morris, Phelim
McDermott, Julian Crouch (rendezők), Martin
Jacques (énekes) és Julian Bleach (színész)
játszottak meghatározó szerepet. A szöveget
végtelen szabadsággal kezelték, mégis hűek
maradtak Hoffmann másfél évszázaddal ez-előtt írt
soraihoz: „Elegem van ezekből az ostoba rajzokból,
nyálas, moralizáló mesékből, amelyeknek mindig az
a tanulságuk, hogy a gyerekeknek jól kell
viselkedniük." Hoffmann is, a társulat is a felnőttek
viselkedését vizsgálja, és miközben a színpadon ott
pompázik a bárgyú és cukros viktoriánus szobabel-
ső, és émelyítőn nyekereg az „Otthon, édes otthon"
(ha valakik, hát a britek tudják, mennyire álszent az
üres formák indokolhatatlan, de megkérdőjelezhe-
tetlen őrzése), a kandallónál enyelgő mátkapár pad-
ló alá suvasztja az éppen felsíró kisdedet. Bábokkal,
mesekönyves elrajzolásokkal látunk még mindenféle
szörnyűségeket; de mindezt olyan egészséges
öngúnnyal és öniróniával, amelyet csak irigyelhet a
görcseibe belegabalyodott kelet-európai utazó. A
brit közönség pedig felszabadultan röhög, a térdét
csapkodja - és halljatok csodát: vastapssal marasz-
talja színpadon az alkalmi társulatot. Az utazó pedig
továbbáll, tudva, amit addig is tudott: recept nincs,
de jó színházra mindig van esély.
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