
Bizonyos hatáselemeit hazai együttesnél is lát-
tam. De ez volt vele az első személyes találko-
zásom. Azt hiszem, vezető szólistáikon, különö-
sen Paolo Bartoluzzin kívül nincs kiemelkedő
táncosuk, de produkcióikat olyan gonddal és
művészi figyelemmel kivitelezik, amihez hason-
lót talán még nem is láttam. Így Béjart koreográ-
fiájának minden részletszépsége kiválóan érvé-
nyesül. Az A la recherche de ...-t a premieren
láttam. Első része, a L'art de la Barra Béjart egy
régi kísérletének felújítása. Tizenkét táncos jön be
egymás után a színpad közepére állított korláthoz,
a férfiak fehér, a nők világoskék trikóban, és
azonos ritmusú metronómhangra ugyanazt a
gyakorlatot végzik el, először külön, aztán együtt.
A monotónia egy idő után őrjítővé válik. A met-
ronómhang elviselhetetlenül zakatol a nézők
fülében. A tizenkettedik táncos is befejezi a gya-
korlatot. Leeresztik karjukat, mozdulatlanul áll-
nak. Néma csend. És egyszerre megszólal egy
Bach-adagio. A felszabadultság csodálatos érzése
a nézőtéren és a színpadon. A hajszálpontosan
egyszerre emelkedő karok és lábak szinte együtt
lélegzenek a zenével.

A második szám címe Nomos Alpha, Ianis
Xenakis zenéjére. Paolo Bartoluzzi szólója. Néger
harcos az erdőben. Pantomim vagy balett, nehéz
eldönteni, rendkívül szenvedélyes, látványos
koreográfia és kitűnő előadó.

A harmadik szám Bhakti három epizódjából
álló balett, indiai zenére, története a Ramayana
néhány részletét idézi fel. Végtelenségig kitartott
pózok és hirtelen meginduló szenvedélyes
mozgások kontrasztjára van építve, megint na-
gyon intenzív, de matematikai pontossággal vég-
rehajtva.

A következő estén a Théátre du Soleil-ben
(szintén szabadtéri színpad) láttam a Les clowns (A
bohócok) című produkciót, Ariane Nouchkine
rendezésében. Ő a színház vezetője. Úgynevezett
création collective, az együttessel közösen
létrehozott improvizáció. Minden részt-vevője,
zenekar és színészek egyaránt bohócmaszkban és
kosztümben vannak. Egy bohóc-tréfa-sort adnak
elő. Néhány egészen kiváló részlete van az
előadásnak. Az egész produkciót azonban
erőszakosnak és kiagyaltnak éreztem, a
közönséget a végig egyforma „bohócos" hang-
hordozás és mimika elfárasztotta. A frissen, iz-
galmasan induló este erőszakos, öncélú modern-
kedéssé vált. A nagyon képzett színészek végig
nagyon fegyelmezett összjátéka okozta az egye-
düli örömet.

M I H Á L Y I GÁBOR

Miért jó az angol színház?

Amikor egy-egy külföldi társulat ellátogat
hazánkba, vagy idegenben járva mi magunk ülünk
be a Comédie Française vagy, az Old Vic
nézőterére, elkerülhetetlen, hogy össze ne vessük
az ő teljesítményüket a miénkkel hogy ne ezekhez
mérjük hazai színházi életünk eredményeit.
Tagadhatatlan, hogy ez az összevetés nem lehet
egészen igazságos, hiszen az egyik oldalon a
külföldi előadások közül csak a legjobbakat
ismerjük meg, azok járják a világot, azok
kerülnek el hozzánk, és kinn is csak ezekre ál-
dozunk időt, pénzt, fáradságot, s ezt az élmé-
nyünket vetjük össze a hazai színházunk egészé-
ről alkotott képpel, jóval-rosszal egyaránt. Ezért
amikor legutóbb Angliában jártam, arra töreked-
tem, hogy ne csak a kiemelkedő produkciókkal
ismerkedjem meg. A színházak vezetőivel be-
szélgetve igyekeztem képet alkotni a mai angol
színházi élet egészéről is. Az egyes színházak
profiljáról, műsorrendjéről, gazdasági alapjairól, a
színházvezetés mechanizmusáról, dráma-írók,
rendezők, színészek helyzetéről érdeklődtem,
hogy így próbáljam eldönteni: valóban olyan jó-e
az angol színház, mint azt mi itt Budapesten
néhány nagyszerű előadás alapján hisszük.

A számok tükrében

Bevezetőül egy kis összehasonlító statisztika.
London lakosainak száma tíz millió, annyi, mint
Magyarországé, Budapest lakossága pedig két
millió. Az angol Plays and Players című, színházi
folyóirat az operákat nem számítva 37 londoni
színház műsorát ismerteti, míg a Pesti Műsor az
Operettszínházat is beleértve tizennégy prózai
színház esti programját közli. (A tizennégy közé
nem számoltam a két Operaházat, a Bábszín
házat, a Bartók Gyermekszínházat és az Espresso
Színpadot.) Tehát Londonban nem ötször, ha-nem
csak két és félszer több színház van, mint
Budapesten. De még előnyösebb ez a kép a ja-
vunkra, ha egy meghatározott este színházi mű-
sorát vetjük egybe. Amikor 1968 novemberében



szúrópróbaszerűen elvégeztem ezt az összehason-
lítást, a következő képet kaptam. London har-
minchét színháza közül mindössze tizenegyben
játszottak művészi igényű darabokat, míg nálunk
tizennégy közül hétben. Arról nem is szólva, hogy
a mi tizennégy színházunk közül tizenegy játszik
repertoár-rendszerben, míg Londonban csak a
Nemzeti Színház meg az Aldwych vállalkozik
erre. így, ha az egyhónapi műsorrendet nézzük, a
komoly darabok számát tekintve Budapest még
abszolút számokban is nagyobb választékot kínál,
mint London. Az 'ottani színházak
befogadóképessége sem nagyobb a miénknél. A
statisztikában szereplő harminchét intézmény közt
jó néhány kis szín-ház is akad - száz, háromszáz,
ötszáz főt befogadó nézőtérrel. S ha már az
összehasonlításnál tartunk: a nálunk még sokat
bírált, szidott vidéki színházépületek, nézőterek
sincsenek olyan rossz, elhanyagolt állapotban,
mint a londoniak. S ha mindehhez még számba
vesszük a színházi helyárakat is, amelyek
Angliában öt és harminc shilling között
mozognak, vagyis négyszer-ötször annyiba
kerülnek, mint nálunk, akkor jól esik
hazagondolni.

E számunkra oly hízelgő statisztikának azonban
van egy bökkenője is.

A művészetekben ugyanis nem annyira a
mennyiség, mint a minőség számít, s nem lehet
tagadni, hogy a londoni tizenegy igényes pro-
dukció közt mindig van három-négy, amelyért
érdemes a világ másik végéről is elzarándokolni
Anglia fővárosába. S a könnyű műfajban, a
musicalek közt is mindig akad néhány, amely a
maga nemében párját ritkítja.

Tudtuk azt, hogy különbséget kell tennünk az
államilag támogatott művész-színházak és a
profitra törekvő bulvár-színházak között. Az
igazság azonban az, hogy ma már igényes mű-
vészi produkció is hozhat jelentékeny hasznot, s
így a kommerciális meggondolásoktól vezetett
West-End-i színházak is gyakran vállalkoznak
klasszikusk vagy mai szerzők komoly darabjai-nak
bemutatására. Amikor júliusban kinn jártam
Londonban, az egyik West End-i színház Arthur
Miller nálunk is játszott Alku című darabját
tartotta több hónap óta műsorán, a másik Bertolt
Brecht Arturo Ui-előadásával remélt telt házakat,
a harmadikban pedig egy új angol szerző, Peter
Luke Hetedik Hadrián című darabja már akkor
túljutott az ötszázadik előadáson.

Állami támogatás
A profitra nem törekvő művész-színházak ál-

lami támogatásban részesülnek. A Művészeti
Tanács (Arts Council) azonban jelentősebb tá-
mogatást 1968-ban a tőlük kapott információ
szerint mindössze négy londoni színháznak jutta-
tott: az angol Nemzeti Színháznak 340 000 fontot,
a Royal Court Színházban működő English Stage
Companynek 100 000 fontot, a Mermaid Theatre
Trustnak 37 000 fontot és a Londonban és
Stratford on Avonban egyaránt honos Royal
Shakespeare Companynek 200 ooo fontot.
Néhány kisebb kísérleti színházat 1000-5000 font
közötti összeggel támogattak. A szín-házak állami
szubvencióját évről évre szavazzák meg a
Művészeti Tanács és a színházak közti alku
alapján. Az idei évadban azonban az ország
gazdasági nehézségei miatt nem tudták emelni a
tavalyi összeget. A színházak ezen felül szabadon
rendelkeznek a jegyek eladásából származó bevé-
tellel. A helyárak nagyjából azonosak az államilag
támogatott s a nem támogatott színházakban.
Minthogy az állami támogatás és a jegy-eladásból
származó bevétel együtt sem fedezi a költségeket,
a színházaknak szükségük van egyéb
jövedelemforrásokra is. Jelentősebb összegekhez
jutnak az első rendezés jogáért (ha a többi színház
átveszi a náluk bemutatott új darabot), valamint a
nagy produkciók filmváltozatáért, amikor a
hírnévre szert tett előadásaikból ők maguk
készítenek filmet. Említésre méltó pénz-szerzési
eszköz a bemutatott darabok népszerűsítését is
célzó hanglemezek, könyvek és műsor-füzetek
árusítása.

A művész-színházak gazdasági vezetői több-
nyire panaszkodnak, hogy anyagi lehetőségeik
igen szűkösek, s a produkciókban a rendezők is
szemmel láthatóan kerülik a sok pénzt felemész-tő
látványos díszletképeket, jelmezeket. Jellemző,
hogy a darabról író kritikusokon kívül sen-kinek,
még a színházi kollégáiknak sem adnak ingyen
jegyet. A Royal Court Színház például újabban
elvárja, hogy saját társulatának nem játszó tagjai is
fizessenek, ha meg akarják tekinteni a futó
darabot.

Nagyrészt az anyagiak szorításával magyaráz-
ható, hogy a művész-színházak társulatában kevés
a nagy név, a színészek többsége igen fiatal. A
„nagy öregek", sztárok néha eljönnek vendég-
szereplésre a Nemzeti Színházba vagy a Royal
Shakespeare Companyhez, de ezt inkább rek-
lámból vagy „úri kedvtelésből" teszik - egy-egy
parádés szerep kedvéért. Egyébként elcsábítja őket
a film, a televízió vagy a kommerciális színház,
ahol a produkció a személyükre épül, s



az anyagi lehetőségek, a gázsik is sokkal maga-
sabbak.

A fiatalok számára viszont megtiszteltetés,
hogy világhírű színházak tagjai lehetnek. Az
angol rendezőknek nincs is problémájuk a fe-
gyelemmel. Es ezek a fiatal angol színészek egy-
től-egyig nagyon jók - bár nem érik még el
nagynevű kollégáik színvonalát.
Próba a Nemzetiben

Jelen lehettem az akkor éppen a Nemzeti
Színházban vendégrendező Clifford Williams egy
próbáján. Bernard Shaw Vissza Matuzsálemhez
című darabjának a bemutatójára készültek. (A
kritikák tanúsága szerint meg is buktak ezzel a
könyvdrámának szánt filozófiai értékezéssel.) A
harmadik emeleti meglehetősen szűk
próbateremben tíztől egyig lankadatlan erővel
folyt a munka, s a földalatti sztrájkja, a közleke-
dés zavarai ellenére mindenki jelen volt. Előbb
egy minden szereplőt foglalkoztató jelenetet
próbáltak el, a szöveget már könyv nélkül mond-
ták. Williams nem szólt közbe, csak a jelenet után
gyűjtötte maga köré a színészeket, és beszélte
meg velük a játék tanulságait. Ezek után
mozgásgyakorlat következett egy Angliában élő
ismert nevű francia mozdulatművésznő vezeté-
sével. Williams elmagyarázta, hogy a messzi
jövőben játszódó jelenetben a fiatalság az antik
testkultúra eszménye szerint él, a görög vázák,
tálak rajzai alapján keresik az antik életeszmény-
hez illő mozdulatokat. A rendező maga is beáll a
gyakorlatozók közé, s majd egy órán keresztül
futnak, ugrálnak a színészek, lóbálják, lengetik
karjukat, lábukat, tekergetik nyakukat, fejüket.

- Még szerencséje, hogy a társulatban nincse-
nek neves, idős színészek, őket feltehetően nem
lehetne rávenni erre az ugrálásra - mondom
Williamsnak. Ám válaszában megcáfol. - Ha
Gielgud vagy Scofield szerepet vállalt volna
ebben a darabban, ők sem vonnák ki magukat a
közös munkából. Ha kell, még a fejre állást is
megcsinálnák.

A mozgásgyakorlat után két színész Williams-
szel marad. Néhányszor elpróbálják kettős jele-
netüket, aztán rövid ebédszünet következik. Wil-
liams ebédje néhány szendvics, egy pohár sör a
színház földszintjén nyitva tartó kis pubban, s
aztán folytatódna a munka, ha aznap délután
éppen nem lenne foglalt a próbaterem.

- Egy darab próbái nemigen tartanak hat hétnél
tovább - mondja el kérdésemre Williams. A mi
színészeink a kommerciális színházakban - ahol a
hosszú ideig elhúzódó munkát meg sem lehetne
fizetni - megszokták a rövid próbaidő

ket. A Budapesten is bemutatott Tévedések víg-
játékának próbáira mindössze néhány hetem volt,
ugyanis csak az utolsó pillanatban döntöttünk
úgy, hogy a turnén Brook Lear királya mellett
ezt is bemutatjuk.

- Az angol színház sikereinek titka, hogy nincs
tradíciója - magyarázza Williams. - Ez Shakes-
peare hazájában az első pillanatban talán meg-
lepően hangzik, de ne felejtse el, közbejöttek a
puritánok, és így megszakadt az Erzsébet-kori
színház tradíciója. Igy nincsenek olyan hagyo-
mány szabta kötöttségeink, mint a Comédie
Française-nek vagy a moszkvai Művész Szín-
háznak, amely múzeumszerűen őrzi az egykori
stílust és értelmezést. A mai angol színház a
bulvárszínházak naturalista játékrendjén nevel-
kedett, a mi színészeinknek nem is elég fejlett a
mozgáskultúrája, a brechti játékstílus, a gesz-
tusokra épített, a szöveget hol támogató, hol
ellenpontozó játék idegen tőlük. Ezért is nem
tudunk Brechtet igazán jól játszani. Kellő tra-
díciók hiányában. a bonyolultabb, áttételekre,
szimbólumokra építő modern darabok sem ta-
lálnak nálunk megfelelő visszhangra. Közönsé-
günk nem érti, visszautasítja őket.

- Itt a Nemzeti Színházban meg a Royal
Shakespeare Companynél nem élünk többé a
nagy nevek bűvöletében - folytatja Williams. -
Az ensemble játékot tartjuk fontosnak, s elvárjuk
a színészektől, hogy alkalmazkodjanak a rendező
koncepciójához. S meg kell vallani, nem is
ütközünk ellenállásba. Ez nem jelenti azt, hogy a
színészt megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy a
maga tehetségével, ötleteivel gazdagítsa a sze-
repét, de javaslataiból csak azt fogadom el, ami
beleillik az általános koncepcióba. Egyébként én
magam sem tudom az íróasztalnál előre elter-
vezni az előadás minden mozzanatát, a végső
elképzeléseim a próbák közben alakulnak ki a
színpadon, a színészek közreműködésével. A lé-
nyeg természetesen az, hogy a rendezőnek legyen
valami fontos közlendője, mondanivalója a be-
mutatott darabbal, hogy az előadásban kifejezés-
re jusson a rendező világról alkotott hitvallása.

Tradíció és kísérlet

Martin Esslinnek is az volt a véleménye, hogy
az angol színház titka kötetlenségében rejlik,
hogy nem ragadt bele a tradíciókba, hogy nem
kötik dogmák, hogy bátran kísérletezik.

- Az angol színházak épületei valóban nagyon
csúnyák, elavultak - ez igaz. A jó színház azon-
ban nem az épületeken múlik. Nyugat-Német-
országban rengeteg pénzt fordítanak színházra,
szebbnél szebb és modernebbnél modernebb



színházakat építenek, s a színházuk mégsem ér
egy ütet taplót sem. A jó színházhoz nem kell se
pénz, se épület. Elég hozzá egy szoba. Peter
Brook, amikor a neve még nem volt olyan márka,
mint ma, szintén a semmiből indult. Akadt
néhány fiatal színész, akit meg tudott győzni
arról, hogy amit csinálni akar, annak van értelme,
s puszta lelkesedésből követték őt. Buda-pesten
járva azt tapasztaltam, hogy a magyar színház
megmerevedett, hogy ugyanott tart, mint a húszas
vagy harmincas években. Mozgás, kísérletezés
nélkül nem lehet izgalmas, jó szín-házat
teremteni.

A Royal Shakespeare Company egyik dra-
maturgjával, Mike Stott-tal Brook US-ének
hatásáról, sikeréről beszélgetünk. Ez a doku-
mentumjáték, mint ismeretes, a közönséget a
vietnami háború ellen aktív tiltakozásra szerette
volna rábírni.

- A probléma csak az - magyarázta a fiatal
dramaturg -, hogy az US megtekintésére érkező
közönség nagyobbára már a meggyőzöttekből
kerül ki, s a darab sem tudja megmondani, hogy
mit is lehetne, kellene tenni a vietnami háború
ellen. A közönség mégis élvezte az ad hominem
szóló provokáló szemrehányásokat, mert így leg-
alább abban az illúzióban ringathatta magát, hogy
személyiségének mégiscsak lehet valami súlya,
ha ennyire fontosnak tartják a véleményét.

Éppen kinn tartózkodásom idején vendégsze-
repelt Londonban a Royal Court Színházban egy
amerikai társulat, a Bread and Puppet Theatre. Ez
az együttes, mint ahogy arról a Nagyvilág is
beszámolt, azzal keltett feltűnést, hogy nem
színházban, hanem a nyílt utcán ját-szik,
dobolással verbuvál közönséget az utca járókelői
közül. A szereplők bábuknak öltözve maguk írta
darabokat adnak elő (Jean Effel rajzainak
gyermekded modorában), amelyekben a vietnami
háború, a faji megkülönböztetés, a tő-kés
kizsákmányolás stb. ellen tüntetnek. A társulat
vezetője, Peter Schumann kétségtelen tehetséggel
formálja meg a bábukat, de a darabok
dramatizálása, színrevitele, a nagyobbára húsz év
körüli fiatalokból álló társulat játéka dilettáns
szinten mozog. Az angol lapokban nem is kaptak
többet néhány bekezdésnyi vállveregető
kritikánál, s a Royal Court kislétszámú közön-
ségéből is csak a minden balos avantgardizmusért
kritikátlanul lelkesedő, hasonló korú fiatalokat
tudták tapsra bírni.

Tehetségek és ügynökségek

Az ismeretlen fiatal drámaírók helyzete Ang-
liában sem könnyű, de nem is reménytelen,

mert állandó a kereslet fiatal tehetségek iránt.
Osborne-ék fellépése bebizonyította, hogy az
igazi nagy „üzlet" - anyagi és erkölcsi értelem-ben
is - az új, fiatal tehetségek felfedezése. Persze
rengeteg a próbálkozó, s ehhez képest igen
kevésnek sikerül kiugornia. (A kiugrásnak majd-
nem annyi a sansza, mint nálunk az ötös lottó-
találatnak - végül is azt is megnyeri valaki.)

A kezdő írók pályafutásukat többnyire a kis
színházakban, a Hampstead Theatre Clubban, a
Royal Court padlás-színházában vagy a vidéki,
esetleg egyetemi színpadokon kezdik el. Az új
tehetségek kutatása lankadatlan erővel folyik,
néha még a Nemzeti Színház is megpróbálkozik
fiatal írók darabjainak stúdióelőadásaival. A
fiatalok útja azonban az esetek többségében nem
közvetlenül a színházi dramaturgiák kapuin ke-
resztül vezet a színigazgatók íróasztala elé, ha-
nem a színházi ügynökségek közbeiktatásával.

Az ügynökségek kétségtelenül elviszik a hono-
rárium egy részét, de az íróknak mégis érdemes
hozzájuk fordulni. A kezdő írónál tájékozottabbak
a színházi berkekben, s rendelkeznek is a kellő
összeköttetésekkel. Jó hírük érdekében csak olyan
író patronálását vállalják, akinek a kéziratait el is
tudják helyezni, így a színházak dramaturgiája
komolyan veszi ajánlásukat. A szerzői
honoráriumok pedig elég magasak ahhoz, hogy
jusson és maradjon is.

Az ügynökségek munkáját illetően többen is
javasolták, keressem fel Margaret Ramsay-t. Neki
olyan tekintélye van a színházaknál, hogy az ő
ügynöksége által ajánlott darabot a dramaturgiák
szinte olvasatlanul is elfogadják. Margaret
Ramsay az okos, energikus, művészet-szerető
üzletembereknek ahhoz a rokonszenves fajtájához
tartozik, aki foglalkozását hivatásnak tekinti, és
legszemélyesebb szívügyének érzi a mai angol
dráma ügyét.

- Valóban - mondja -, baj van a mai angol
drámával, a dühös fiatalok sokat ígérő nemzedéke
befulladt, rosszul sáfárkodtak a rájuk bízott
talentummal. Érdektelen, közepes dolgokat ír-nak,
és a legnagyobb baj, hogy még így is túl nagy
körülöttük a hűhó. Még az alig beérkezett
legfiatalabbak is túl könnyen jutnak a sikerhez.
Mindenki ismeretlen tehetségeket akar felfedez-
ni, s ez a nagy kereslet elbizakodottá teszi az
írókat.

Beszélgetés közben megszólal a telefon: inter-
urbán hívás Amerikából, egy fiatal, alig ismert
angol írónak húszezer fontos szerződést kínál-nak
egy filmforgatókönyv írásáért. Mint meg-tudom,
egy televíziós forgatókönyvért 8 00o fontot
fizetnek.



- Akinek már valamennyire is neve van -
folytatja Margaret Ramsey -, annak már nem
tudom többé visszaadni a drámáját, hogy még
dolgozzon rajta, javítsa ki ezt vagy azt, mert így
is elfogadják tőle. Egyszerűen nincs rászorulva
arra, hogy a maximumot hozza ki önmagából.
Nagyon elkelne a lecke drámaíróinknak, hogy
végre megbukjanak, s az anyagi kényszer rászo-
rítsa őket az elmélyültebb, komolyabb munkára.
Az ismert nevek közül Osborne kommerciális
sikerdarabokat ír, Wesker drámái egyre rosszab-
bak és érdektelenebbek, Harold Pinter önmagát
ismétli, John Arden látszik a legkomolyabb te-
hetségnek, de a nagy mű még mindig várat ma-
gára. S higgye el, egyelőre az újak közt sem akad
valóban nagyformátumú egyéniség. Mostanában
nem nagyon akadnak nálunk kellően nem
méltányolt, fel nem fedezett tehetségek. Éppen
ellenkezőleg, azt hiszem, az a baj, hogy túl hamar
felfedezzük a fiatalokat, még mielőtt valóban
beérnének. Megint ott tartunk, mint 1956-ban,
John Osborne-ék feltűnése előtt. Kezdhetjük
elölről a munkát.

Esztendők óta „hivatalból" is figyelemmel
kísérem az angol irodalom, benne az angol dráma
fejlődését. S az igazság az, hogy messziről is azt
tapasztaltam, hogy a mai angol dráma termésében
csak el-elvétve akad egy, amely Anglia határain
túl is figyelmet érdemelhet. Úgy lát-szik, a
messzeség is van olyan jó szűrő, mint az idő...
Mégis sokszor feltételeztem, reménykedtem,
hogy tévedhetek, nem olvashattam mindent -
talán éppen a legizgalmasabb művek kerülték el a
figyelmemet. Kétheti londoni tartózkodásom
idején szinte minden estémet szín-házban
töltöttem, láttam néhány nagyszerű produkciót,
klasszikusok előadását. A kortársi angol szerzők
darabjait figyelve azonban hiába lestem a
remekműveket: egyetlen olyan új alkotással sem
találkoztam, amely sürgetően kiáltana hazai
színpadért. Talán majd legközelebb.

*

A beszámolóban szereplő Bread and Puppet
Theatre társulatát azóta újra láthattam, Wroc-
lawban, ahol jóval kedvezőbb körülmények kö-
zött, megfelelő nagyságú színházban szerepeltek,
méghozzá legsikerültebb produkciójukkal, a The
People' s Cry for Meattel, az 0- és Újtestamentum
egyes jeleneteit megelevenítő bábparádéval. Ez
már sokkal jobban tetszett, bár továbbra sem
maradéktalanul. A velük folytatott vitákban
azonban végülis el kellett ismernem, hogy jelen-
tősebb kísérletről van szó, mint londoni élménye-
im alapján hittem.

P E T E R S H A F F E R

T H E B A T T L E O F S H R I V I N G

című új, mai tárgyú drámájának bemutató-

jával az angol Nemzeti Színház foglalkozik. A

drámában alig álcázott brit nagyságok, mint

pl. Bertrand Russel szerepelnek. A tervek

szerint Peter Hall rendezi a produkciót, John

Gielgud és Laurence Olivier főszereplésével.

Amennyiben a Nemzeti Színház várakozás

ellenére lemondana a dráma bemutatásáról,

úgy azt a West End valamelyik szín-háza

mutatja be.

Variety, 1969. szeptember 3.

G . H E L L I N G A A J A X - F E I J E N O O R D J A

a két legnépszerűbb amszterdami, illetve

rotterdami futballcsapattól kölcsönözte címét,

és a két csapat döntő mérkőzésének közönségét

mutatja be, kiválasztva néhány jellegzetes

típust: a párnaárustól egy magányos

öregemberen, huligánokon át a virsliárusig és

egy boltosig, akinek a házassága it t , a

meccsen megy végleg tönkre. Az alakok

múltja, jelene és jövője egyaránt megeleve-

nedik, s a realisztikus párbeszédek fokoza-

tosan mennek át kitűnően hangszerelt szi-

multán, evokatív dialógusokba. Meglepő, meg-

indító s mélyen emberi színdarab. Hellinga,

aki korábban krimiket és modernkedő dara-

bokat írt, a rendezővel szoros együttműkö-

désben, kitűnő amszterdami és rotterdami

típusokat alkotott. A fővárosi Centrum

színházban a mű elsőrangú előadásban, nagy

sikerrel került színre. Lokális voltában rejlik

egyetemessége: simán átültethető például

Manchester-Liverpool viszonylatra is.

Plays and Payers, 1969 augusztus



A NO-JÁTÉK NEM HORIZONTÁLIS,

hanem vertikális. Umewaka Mazamburo, a
nyáron társulatával Nyugat-Európában tur-
nézó idős No-játékos határozta meg így a No-
játékok lényegét: „Egyre mélyebbre ásom
magam a feneketlen mélységbe, vagy
megszámlálhatatlan sokaságú halomra ka-
paszkodom fel."

Umewaka több mint ezer évre visszevezet-
hető színészcsaládból származik, melyet a XV.
században már híres »No-famíliaként"
tartottak számon. A mesterség apáról fiúra
szállt. Umewaka hároméves korában lépett
először színpadra, s az azóta eltelt 58 esz-
tendő alatt ezernél több játékban vett részt.
„Természetesen - mondta turnéja során - 10-
20-30-szor is eljátszom egy szerepet, egy
európai turnén egymás után tizen-kétszer is,
de minden esetben »új darabot« adok elő."

Társulatának vendégszereplése sokféle kö-
vetkeztetésre ingerelte a nyugati kritikusokat.
Sokan, különösen a fiatalok, muzeálisnak,
csak sznobokat érdeklőnek könyvelte el játé-
kukat. Nyugat-Németországban egyetlen
színház sem akadt, amely kockáztatni merte
volna meghívásukat. A Theater Heute egyik
szerkesztője, Siegfried Melchinger az épp
Japánból visszatérő szövetségi kancellárt
levélben kérte fel: tegye lehetővé a vendégjá-
tékot. A kancellár természetesen elhárította a
kérést. Szerencsére az ulmi színház építésze,
Fritz Schäfer és az „Ulmi Társaság, 1950."
magára vállalta - ahogyan négy évvel előbb
egy másik No-társulatnak - Umewaka
együttesének meghívását.

Umewakáék a japán szokáshoz közelítve
két No-játékot és közben egy Kyogent, szatír-
játékot mutattak be. (Japánban öt részből,
három No-, és két szatírjátékból áll egy elő-
adás.) Az eddigi európai turnék vagy csak az
előbbire, vagy csak az utóbbira szorítkoztak.

Az előadás másik érdekessége az volt, hogy
Umewaka maszk nélkül játszott. A No-
játékokban a főszereplőnek mindig maszkot
kell viselnie - az európai néző is
„hozzászokott" már ehhez. Tizenöt éven
aluliak-nak és hatvan éven felülieknek
azonban meg-engedik, hogy maszk
nélküljátsszanak. „Umewaka arcvonásai
mozdulatlanok - írja be-számolójában
Melchinger -, egyáltalán semmi mimika,
semmi smink, csak kifejezés: meditációinak
eredménye. A lemeztelenített idős arc
méltósága meggyőzött arról, hogy a

No-játékos mestersége nem a begyakorolt
tökéletességen nyugszik. Hacsak ebből állna,
valóban muzeális ismétlése lenne az ötszáz
esztendővel ezelőtt megszerzett tudásnak.

Valójában azonban a meditációhoz kötődik,
melynek eredményei a tehetségnél is többet
feltételeznek: lelki erősséget, a lélek mélysé-
gét, hitbeli erőt, tudást (Zen), azt tehát, amit
nyelvünkben »személyiségnek« nevezünk . A
No-játék mestere nem szektariánus, nem
titkos tanokba beavatott, ahogy kísérleti
színházaink gondolják. A legmagasabb kon-
centrációra képes. Ez a No mágiája."

S. K.

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK
AZ ÉVAD KÜSZÖBÉN

Az új színházi évad kezdetén a Lityeraturnaja
Gazeta moszkvai drámaírók nyilatkozatát
közli terveikről.

J. Csepurin a Szívem veled van c. szín-
darab befejezése után egy Leninről szóló új
mű megírásába kezdett. A drámai költemény

ideiglenes címe: A húszas évek elején (Na-
csalo dvadcatih). Főbb szereplői: Lenin,
Krupszkaja, Krupszkaja édesanyja és egy
parasztember.

N. Virta jelenleg forradalmi trilógián dol-
gozik, amelynek első két színdarabja már el-

készült. A Szakadás Lenin harcáról szól,
amelyet a Párt második kongresszusán a
nyílt opportunisták, a későbbi mensevikek

ellen vívott. Az Árulás 1903-ban Lenin
életének egyik legnehezebb időszakában ját-
szódik, amikor is Plehanov átállt a mensevi-
kek oldalára. A trilógia harmadik részén

most dolgozik az író. Ez a Felkelés címet viseli

s az 1905-ős fegyveres felkelés napjairól
szól.

A. Szamszonija befejezte Furcsa történet
(Sztrannaja isztorija) c. új színdarabját,
amelynek előadására a moszkvai Kis Szín-
ház készül. A dráma cselekménye Szibériában
játszódik s hősei két és fél óra alatt nehéz,
néha tragikus utat tesznek meg. Az Iszkusztvo
kiadóban megjelent a szerző két egyfelvo-

násosa: Otthon és úton (Doma i v doroge) és

Szakadék (Bezdna). Mindkét egyfelvonásos
az írónak a mai ifjúságról szóló ciklusába
tartozik.

Lityeraturnaja Gazeta.1969. szeptember 24.




