
sik darabot látnak. Tragikomédia helyett, groteszk
helyett, abszurd dráma magyar módra helyett
bohózatot. Igaz, a végén „valami keserűt éreznek
a borban", igaz, barátaim azt mondták, ha
visszagondolnak rá, nem a nevetés jut eszükbe,
hanem az elesett Tót fiú. Az előadásban azonban
elveszett a Tóték igazi veleje: hogyan válnak
egyszerű, derék emberek az esztelen erőszak
segítőivé.

Az eltérés az eredetitől nem több, mint egy fok
a kör 36o fokából, de ahogy nő a kör sugara, úgy
szélesedik ez az egy fok és végül a kör már nem
ugyanaz lesz. Ezt az egy fokot az idézi elő, hogy
az őrnagy alakítója, Jabbour, az egyik
legkiválóbb francia komikus színész. Ha belép a
színpadra, már nevetnek a nézők. Jabbour a
horthysta őrnagy helyett afféle Svejk őrnagyot
játszott. A párizsi színpadon az Őrnagy nem
félelmetes korlátolt alak, aki nem tud mást adni,
mint belénevelt lényege és ez egyszerre iszonyta-
tó és nevettető. Jabbour Őrnagya viccelődik,
jópofáskodik, csak mulatságos figura és ettől a
nézők többet nevetnek, de végül a színdarabtól
kevesebbet kapnak.

Ez a különbség tulajdonképpen magyar
magánügy, francia barátaim és nézőtársaim nem
is értették, mit akadékoskodom. Nekik így is
sokat mondott Örkény műve a mai magyar
drámairodalomról és a tegnapi magyar valóság-
ról. Örkény sok évtizedes jeget tört meg Párizs-
ban. Most van itt az ideje annak, hogy egy másik
magyar színdarab a mai magyar valóságot vigye
el nevetések vagy megrázkódtatások között a
francia közönséghez.

JOHN TREWIN

A kaland színháza

Gallia - mondta Caesar találóan - három részre
osztható, és végeredményben ez a helyzet az
angol színházzal is 1968 őszén. A hajdani Old
Vic színpadán ott ragyog - és ha megfelelő
darabot kap, akkor valóban ragyog - a Nemzeti
Színház társulata. Ott a Royal Shakespeare
Company Stratford-upon-Avonban, meg a
londoni Aldwychban, melynek színpada ravasz
módon, méretét és formáját tekintve pontos mása
a stratfordinak. S kint, Chelsea felé - a Royal
Court Theatre, avantgardista dráma-íróinak
csoportjával mindig készen áll arra, hogy hajlékot
adjon egy újabb robbantásnak. Alig-hogy az
English Stage Company egyik darabja elsodorta a
színház tetejét, az épületet úgyszólván újjáépítik,
s egy másik drámaíró meg-gyújtja a következő
gyújtózsinórt.

Ez a három erőteljes hatás uralkodik az angol
színpad felett. Megkérdezhetnénk, mi történt
London központjának harminc-egynéhány
nagyhírű színházával. Semmi kétség, a West End
valaha egyeduralmat élvezett. Ma a látogatók -
külföldiek és vidékiek egyaránt - először azt
kérdezik: mi megy a Nemzetiben, az Aldwychban
vagy a Courtban; kivétel nélkül, mindig ugyanaz
a kórus. A West End az úgy-nevezett „széria"-
drámák otthona lett, bár ezeknek a :régi formája -
a szalondráma, a stilizált, könnyű szórakozás - ma
már úgyszólván halott. A zenés daraboké
természetesen élő mű-faj, sőt, nagyon is az; alig
volt valaha is egy-szerre annyi belőlük, mint
ebben az évadban, és a legtöbb Amerikából jött.
Egy musicallel a gazdasági vezető nagyjából
biztonságban érez-heti magát. Tudja, hogy ennek
a műfajnak mindig van közönsége. Mondjanak a
kritikusok, amit akarnak, a musical-t nem lehet
olyan könnyen elpusztítani, mint az üres
bohózatot és a felszínes detektívhistóriát - a
szórakoztató színház aprópénzét.

Különös dolog ez a lázadás a szórakoztatás
ellen. A modern színház elveti az olyan drámát,
mely nem az eszmék drámája, hanem egyszerűen
- a régi kifejezéssel élve - olyasmi, amit „mesélni
lehet". A hajdan olyan védett, elő-kelő színház
valami nyersebb, könyörtelenebb világ lett. A
drámaírók komolyan veszik a dolgukat. Amit ők
szórakoztatásnak tekintenek,



az a húsz év előtti színházlátogatót még meg-
rémítette volna.

A dráma néhány hagyományos típusa még ma
is megússza ellenséges megjegyzések nél-kül.
Rendszerint van közönsége a bohózatnak - minél
kegyetlenebb, annál inkább: talán népszerűbb,
mint amilyen valaha is volt azóta, hogy Ben
Travers a húszas-harmincas években pályája
delelőjére ért. De ez igen nehéz műfaj, és kevesen
vannak, akik valóban sikerrel művelik.

A jelszó egyébként a „Kísérlet". Öt év telt el
azóta, hogy Peter Hall 1963-ban kijelentette
Stratford-upon-Avonban: „Az egész - a szín-pad,
a díszlet, a jelmezek, a beszéd, a teremtő alakítás
- mind a felfedezés állapotában van; nem végső
megoldásokat keres, hanem nyitott marad ...
Kísérletező világban akarunk élni." Bár ő csak a
shakespeare-i színházról beszélt, amit mondott,
az a színjátszás egészére alkalmazható. Valaha
meglehetős bizonyossággal meg lehetett jósolni,
mit hoz majd egy évad, hogyan fog írni ez vagy
az a drámaíró, hogyan játszik majd ez vagy az a
színész. De ez az idő elmúlt. A meglepetések
világában kell élnünk, félre kell dobnunk sok régi
dolgot, s szakadatlanul hajszolnunk kell
magunkat az új felé. És ez az oka annak, hogy a
West End-i igazgatók, a színháznak ezek a
trónfosztott urai úgy találják, hogy nem tudnak
előre tervezni. Egy-kettő közülük megpróbálta az
új drámákat a régi szín-padhoz alkalmazni; ez
azonban igen nehéz fel-adat. A legújabb dráma is
furcsán hat, ha nem a Court, esetleg az Aldwych
színpadán adják elő vagy valamelyik perem-
vagy laboratórium-színházban - ezekből több
van, mint valaha. Volt egy időszak, amikor a kis,
külvárosi szín-házklubok nagyon elszaporodtak
Londonban. Túl sok volt belőlük; egymás útjában
álltak. Most, bár jelentősebb csak egy van köztük
- a Hampstead Theatre Club James Roose-Evans
vezetése alatt -, lassan kialakítják sajátos arcu-
latukat más kis színházak is, mint amilyen az
Open Space (Nyílt tér) a Tottenham Court Road
egyik alagsori helyiségében és az Arts Laboratory
(Művészeti Laboratórium) egy Covent Garden-
beli raktárban.

A középkorú színházlátogatók mindenütt tu-
domásul vették a szórakoztatás újfajta felfogását.
A fiatal színházlátogatók, akik sohasem is-mertek
mást, magától értetődőnek tekintik a mai,
könyörtelen műveket. Bizonyos dolgok - mint
már mondottam - az új rendszeren kívül
maradnak. Musicalek és bohózatok vannak szép
számmal, s néhány közülük felbukkan a régi
vándorszínházak maradványaiban. A drámák
cenzúrázását épp most szüntették meg Angliában;
ezentúl a drámaírók gyakorlatilag bármi-ről
beszélhetnek anélkül, hogy Lord Chamberlain
vétójától félniök kellene. Az utolsó évtizedben a

rendszabályok tulajdonképpen olyan enyhék
lettek, hogy a színházi cenzúra megszűnése
egyáltalán nem olyan jelentős esemény, mint
amilyennek látszik. Hosszú távon talán jót tesz
majd a színházaknak. A drámaírók nem lesznek
olyan ellenségesek, ha már nem provokálják őket;
kevesebb kifejezetten megbotránkoztatás céljából
írott kísérleti színdarabunk lesz - itt különösen a
jelentéktelenebb Royal Court-drámákra
gondolok.

Bizonyos értelemben zűrzavaros korszak ez,
ijesztő is kissé, örökös éhségével az új kifejezési
formák iránt.

Ez épp olyan ösztönző, mint amilyen zűrza-
varos. A klasszikus alkotás módszerei is nagyon
átalakultak. A „felfedezés" munkája - Peter Hall
kifejezésével élve - szünet nélkül folyik. Alig
néhány hete, hogy Peter Brook a közönségnek
bepillantást engedett „műhely"-kísérletei
egyikébe, melyet a Round House-ban, London
északi részének egy irdatlan méretű moz-
donyházában tartott. Itt a látogatók tanúi lettek a
munka folyamatának, az eszmék vizsgálatának, a
mozgásban levő események egymásutánjának és
a hangszerelésnek, s annak, ahogy a személyi
szertartások formálódnak a társulatban. Az est
programja a Viharra épülő rögtönzés volt ...

Hogyan ment végbe a sokféle változás a szín-
házi módszerekben és stílusban? Hadd magya-
rázzam el röviden! Mikor a néhai George Devine,
az English Stage Company és a Royal Court
igazgatója 1965-ben nyugdíjba ment, tömören
ennyit mondott: „Megvívtuk a csatát a
szórakoztató színházzal - és győztünk." A csata
1956 májusában kezdődött, néhány héttel azután,
hogy a Courtban megnyílt az úgynevezett „írók
színháza" a sztároktól csillogó szórakoztató
színház ellentéteként. Egy fiatal színész, John
Osborne egyszerre lelkes ünneplés
középpontjában találta magát Dühöngő ifjúság
című darabjáért, amelyet sok fiatal saját elége-
detlenségének indulatos kifejezéseként fogadott:
a darabot az időszerű köznyelvi fordulatokra
érzékeny hallással írták. Ma már régimódinak
találjuk, és szórakoztató a felismerés, hogy
Osborne a régi „jól megírt" drámák technikáját
használta. De a Dühöngő ifjúság bemutatása után
az áradatnak már semmi sem állhatta útját. Bár
csak igen kevés íróból maradt



valami az első néhány év után, a Royal Court
döbbenetes hatást gyakorolt a közvéleményre és a
színpadi technikára egyaránt. Főbb dráma-írói
voltak Osborne mellett John Arden, aki
szeszélyesen kipróbált mindenféle stílust; az East
End-i családról írott trilógiájával Arnold Wesker,
aki az utolsó néhány évben mintha el-fecsérelte
volna energiáit; a kis számú dráma-írónők egyike,
Ann Jellicoe, aki A trükk című drámájával vált
híressé; és jóval később egy sokat vitatott és
kihívóan elszánt drámaíró, Edward Bond, aki éles
bírálatban részesült, és akinek drámái (például a
Saved) távolabb már nem is lehetnének a
szórakoztató színháztól.

1956 késő tavaszára és kora nyarára úgy em-
lékszem, mint a „fordulat pillanatára". Egy időre
két tűz közé került a West End-i színház: nyugati
határán ott volt a Court, s kinn, az East End-en
Joan Littlewood Theatre Workshop társulata. De
a találékony, határozott, nagyon különös idealista
Miss Littlewood nem tudott maradandó
tekintélyre szert tenni. Először fel-hívta magára a
figyelmet, oldott, gyors produkcióival, melyek
gyakran túlhangsúlyozottak voltak vagy
túlságosan fojtottak. Ő fedezte fel az ír Brendan
Behant (A túsz) és az északi dráma-írónőt, Selagh
Delaney-t (Egy csepp méz), de Behan, aki
eltékozolta erejét, 1964-ben meghalt, s nem
nagyon írt többet Selagh Delaney sem.

Mégis, akkor, az első időkben az írók és ren-
dezők szívesebben mentek arra, amerre a Royal
Court vezette őket. A drámaírók gyakorlatilag
mindenkit és mindent támadtak, ami a legkisebb
mértékben is sebezhető volt - kezdve a szülőktől
egészen a Nagy Business világáig. A
díszlettervezők csatlakoztak hozzájuk. A zárt
díszletek kimentek a divatból. A színház kezdett
egyre inkább nyitott színpadon és absztrakt
díszletekkel dolgozni. Az egyetlen fegyelmi
szabály a fegyelem teljes hiánya lett.

Azt hiszem, két-három éven belül minden
leülepszik kissé, és lesznek majd maradandó
értékű színműveink a valaha „új hullám"-nak
nevezett irányzatból - ez a kifejezés több mint
egy évtized múltán meglehetősen elavult - és a
hagyományosabb forma szerint alkotó íróktól
egyaránt. Van a drámaírásnak néhány kitűnő
mestere, akik - érthető okokból - az utóbbi idő-
ben igen keveset alkottak, de minden bizony-nyal
újra megjelennek majd. Es előre látom, hogy egy
olyan korban, mikor a zűrzavar ma-gától
értetődővé vált, az új drámaírók, miközben a
szokatlanabb módszereket keresik, fel-fedezik
majd a fegyelmezett drámát: azt, amit élvezettel
és figyelemmel olvasni egyaránt lehet.

Ha közvélemény-kutatást végeznénk, való-
színűleg az derülne ki, hogy Harold Pinter a kor
legáltalánosabban elfogadott drámaírója. A
névtelen félelem drámaírója ő. Nem társa-dalmi
realista, bizonyos értelemben Beckett és Kafka
nyomdokain halad; mivel igen kifinomult hallása
van a köznapi beszéd ritmusára, gyakran
alkalmaz valami töredezett, több értelmű stílust,
és hagyja, hogy a közönség találgassa, mit is
jelent. Soha nem magyarázza műveit, mert az a
véleménye, hogy a színműnek élményt kell
jelentenie, s ez elég is. Legjobb drámája, A
gondnok (196o), tanulmány a magányról. Az
utóbbi időben leginkább az Aldwychban
működő Royal Shakespeare Company-val
dolgozott együtt (Peter Hall rendezte a The
Homecoming-ot) (Hazatérés), és felújították a
Birthday Party-t (Születésnap) is). Pinter talány,
de írni tud; kár, hogy akadnak jelentéktelenebb
utánzói is. Igen könnyen megunom az olyan írót,
aki csökönyösen vezetget egyik faltól a másik
üres falig - de Pinter valamiféle színházi
hipnotizőr.

Aztán itt van a költő-drámaíró, Christopher
Fry. Az ő népszerűsége és maradandó helye a
színháztörténetben már biztos. Ő a legékesszó-
lóbb angol drámaíró, és az olyan drámáknak,
minta The Lady's Not for Burning (A hölgy nem
égetnivaló), The Dark is Light Enough (Elég vi-
lágos a sötétség) és a Curtmantle, mindig kell,
hogy legyen tere. Az elsőt ő maga nevezte így
„A táncra perdülő emberi értelem", és ez mű-
veinek igazi öröme: a drámai költészetet újra
megtanította táncra perdülni.

A Tiltakozás Színházában és a Kegyetlenség
Színházában töltött estéink, kiszolgáltatottsá-
gunk a különféle könyörtelen „fekete komédi-
ák"-nak - mint amilyen az utóbbi időben Joe
Orton Loot (Fosztogatás) című darabja volt -
szelídebbé, megértőbbé tehetik a drámát. Talán
nem egy év alatt, csak aztán, ha a drámaírók egy
cenzor nélküli világban már minden tilalomtól
megszabadultak. De akkor igen. Megfigyelhető,
hogy John Osborne legutóbbi drámáiban, a Time
Present (Jelen idő) és a The Hotel in Amsterdam
(Szálloda Amsterdamban) címűekben már nem
olyan könyörtelen, mint a régiekben. A Hotel in
Amsterdam-ban mindenesetre meg-kedvelünk
minden szereplőt, ami Osbornedrámában eddig
elképzelhetetlen volt.

Sokféle iskolához tartozó sokféle értékes
drámaírónk van: Tom Stoppard Rosencrantz és

Guildenstern halott című drámáját szerintem

túlbecsülték, de szemmel láthatólag sokat ígérő
író; Peter Shaffer, Frank Marcus, Peter Ni-




