
pusztán a díszlettechnikára vonatkozik,
hanem a szövegmondásra, még a moz-
dulatok esetlenségére is. De a darabokat
játszó fiatalok a színpadra hoztak valamit,
amit hivatásos színpadokon ritkán lehet
látni. Esetlen eredeti alakjukban dobták fel
a színpadra azt, ahogy őszerintük az
emberek reagálnak egy-egy megdöbbentő
eseményre. Töredezettség következett
ebből, hiszen mikor például az étellift
lezuhant, a szereplő az írói utasításnak
megfelelően „megborzongott".
Végrehajtotta tehát az instrukeiót, amit a
színész úgy hajt végre, hogy megborzong
is, de ez a borzongás máris belekötődik
abba a szövedékbe, ami a következőkben
jellemzi az alak magatartását. Az amatőr
színész külön borzongott meg. S ebben volt
valami báj. Egy-szerűen az eszközei
hiányoztak ahhoz, hogy az összefüggést
megteremtse, de annál jobban megmutatta,
hogy ő nagyon is tudja: most, ebben a
pillanatban miért kell megborzongani. A
színésznél nem lehet észrevenni, hogy tudja
ezt, mert a színésznek hivatása, hogy tudja.
Az amatőr viszont meg akarja mutatni, ki
akarja emelni, hogy ő valamire rájött. S ez
nem is baj. Ez az első foka annak, hogy
megértse - nem is csak a színészek, hanem
az emberek - paradox helyzetét. Mert
egyike a legnagyobb emberi
paradoxonoknak, hogy megborzongunk,
noha nem értjük, hogy mitől, de amint
másnak a megborzongását látjuk, rögtön
értjük, hogy mitől. Ebben az értelemben
cseng össze szín-padi és nem színpadi
világ.

S ebből kezd megérteni sok mindent az
amatőr színész. Ha az Eötvös Klubban
Picassót játszanak, akkor ennek a játéknak
ugyanez a sajátsága van meg. Valamit meg
akarnak érteni, és nagy örömmel meg is
értik, és közölni akarják, hogy megértették.
Ez a közlés - megfelelő eszközök híján -
nem igazán átfogó és megkavaró. Nem a
színjáték értelme „jön át" a nézőtérre
elsősorban, hanem az az élmény, ami
tulajdonképpen az igazán jó nézőnek az
élménye is: felismertem. A felismerés nagy
élménye azonban a színház igazi nagy
élménye, s ebben az értelemben minden
amatőr színház lépés a színház felé. Akiből
ez az élmény elvész, rutiniévé válik. Aki-
ben viszont ez az élmény megvan, az
legalább jó nézővé válik.

Mikor Leontyev Pesten járt, elmondta,
hogy ő mint pszichológus, jelenleg
esztétikai problémákkal foglalkozik. Es
elmondott ezzel kapcsolatban egy is-

mert történetet ismert befejezéssel. A
történet arról a texasi színészről szólt, aki
olyan jól játszotta az intrikust, hogy egy
néző lelőtte, és így mindkettőjüknek
emlékművet állítottak: a legjobb szí-
nésznek, illetve a legjobb nézőnek fel-
irattal. Leontyev hozzátette, hogy szerinte a
helyes felirat ez lett volna: a legrosszabb
színésznek és a legrosszabb nézőnek.

Ami az amatőr színészeket illeti, ők
sohasem válhatnak sem ilyen színésszé,
sem ilyen nézővé, ha egy kicsit is dol-
goztak a színpadon. Éppen azért, mert az
előbb említett paradox helyzetet ér-tik meg,
és éppen azért, mert az amatőr színjátszás
ennek a paradoxiának jegyében kultúrát
nyújt.

De ez az oka annak is, hogy az ama-tőr
színjátszás esetében nem vagyok az
irodalmi színpadok és nem vagyok a
kizárólag avantgardera irányuló érdeklődés
feltétlen híve. Nem. Az irodalmi színpadok
elveszik a közös munka, az együttes
érzékelésének azt a direkt hatását, ami a
darabok előadása kapcsán okvetlenül
létrejön. Más előnyei vannak az irodalmi
színpadoknak, de erről nem szabad
lemondani. Ami pedig a hagyományos
darabjátszást illeti, tehát azt, hogy az
öntevékeny színjátszócsoportok
megpróbálkozzanak Moliére-rel vagy
Schillerrel - azt csak helyeslem. Nem a
darabválasztástól lesz modern sem a
színház, sem az amatőr színjátszó moz-
galom. Az emberekben levő gondolatoktol
és érzésvilágtól lesz modern. S ha ezeknek
a modern gondolatoknak csak egy töredékét
sikerül is amatőröknek kifejezni, akkor az
amatőr színpad már nem működött hiába.
Mert a felismerések mint felismerések
áttörik a színpad kereteit, és eljutnak a
nézőtérre, és eljutnak továbbá az amatőr
színjátszó további mindennapi életébe is. S
ezt a fontos kulturális funkciót nem
helyettesíthetjük azzal, hogy a színpadi
megújulást esetleg az amatőröktől várjuk.

Köpeczi Bócz István rajza

világszínház

ROBERT K. S A R LÓ S

J U D I T SZATMÁ R I WA LTERS

Euripidész Kaliforniában

Euripidész-Sartre Trójai nők című tra-
gédiája Ronald Duncan átdolgozásában,
Vámos László rendezésében került elő-
adásra a kaliforniai állami egyetem davisi
színházában. Vámos László az egyetemi
drámatanszék meghívására hat hetet töltött
a San Franciscótól 110 km-re fekvő,
húszegynéhányezer lakosú Davis-ben. Az
ötszáz férőhelyes, modern fel-szerelésű
színházban műsorra tűzött elő-adás
művészi, színházpedagógiai és kul-
túrkapcsolati szempontból egyaránt jelentős
és nagy sikerű volt.

Trója kegyetlen végzetének emberi,
erkölcsi és építészeti romjai feszült, hát-
borzongató élményt nyújtottak Vámos
biztos kezű, gazdagon árnyalt rendezé-
sében. Attól a pillanattól kezdve, ami-kor a
nézők először vetették szemüket az
ostromtól megroncsolt, vértől s hajnaltól
vöröslő trójai falra, melyből a színpadot
benépesítő meggyötört, sötét-bőrű, rövid
hajú, rongyokba burkolt nők megannyi
kiszögellésként és kiomlott kőtörmelékként
váltak ki, mindaddig, míg Poszeidon záró, a
nézőteret vissz-hanggal ostorozó megvető
átka el nem halt, a közönség emelkedő-
süllyedő szívvel és gyomorral kísérte az
ostoba emberi rontásból fakadó szenvedés
özönét.
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Alkalmasabb időpontban, időszerűbb
felfogásban nem is kerülhetett volna sor e
háborúellenes tragédia bemutatására. A
magyar rendező az Egyesült Államok
kambodzsai akciójával és az amerikai
ifjúság tiltakozásának csúcspontjával
egyidejűleg kezdte meg az egyetem hall-
gatóiból válogatott együttessel a próbákat.
A fiatalok hangulatára jellemző, hogy
többször megvitatták a Trójai nők kapcsán
végzett munkájuknak a béke-mozgalomhoz
való hozzájárulását. Az előadás igazolta
Vámos álláspontját, mely szerint
művésznövendékek leghatásosabb
tevékenysége maga a művészi munka.

A vendégrendező irányításával a diák-
társulat nem könnyű feladatot oldott meg.
Ronald Duncan, Sartre angol át-ültetője
saját szavai szerint oly szabadon írta át a
francia írót, mint Sartre Euripidészt.
Jegyezzük meg mindjárt: szabadabban, de
nem oly hatásosan. Illyés Gyula költői
remekművének Duncan nyomába sem ér;
tolla az archaikus merevség és a
mindennapi prózaiság kettős jármába
szorítja a darabot. Vámos és együttese a
nyelvi, fordítói ügyetlenségeket is sikeresen
hidalta át, izgalmat és megelégedést keltve
a rivalda mind-két oldalán. A görög szerző
francia és angol tolmácsokon és magyar
rendezőn keresztül ékesen szólt az amerikai
közönséghez, megerősítve mind a művészi
elgondolás, mind a békevágy nemzetközi és
időtlen voltába vetett hitünket.

Az előadás sikere kétségkívül néhány
alapvető döntésre épült. Vámos a fogya-
tékosságok ellenére is Duncan átdolgozását
választotta Edith Hamiltonnak az eredeti
görögre alapozott fordításával szemben,
mely ugyan költőibb, de kevésbé mai. A
davisi egyetemi színház díszlet- és
jelmeztervezőjével, Gerle Chesley-vel
közösen kialakított vizuális
alapgondolatának értelmében Tróját ázsiai
nép lakta, európai nép tiporta el; a nép
eggyé vált a városát jelképező fallal; a
kórus és a belőle kiváló egyének szerves
egészet alkotnak. Következésképp a díszlet
a trójai fal egy belövésektől tépett, foghíjas
részét mutatta, a színpadsíkot csak kiomlott
kőtörmelék szakította meg, néhol támaszt,
ülő-helyet, másutt tűzhelyet alkotva. A fal
színe és felülete egyaránt egyenetlen volt,
vörösek, barnák, feketéskékek keveréke. A
trójai nőket mind jelmezük, mind
elhelyezésük a terephez kötötte:
árnyalatban s szabásban alig eltérő vö-
rösfekete zsákruháikkal, rövid hajukkal
Auschwitz, Hirosima, Algéria és Indokína
áldozatait idézték fel. Mikor az asszonyok
mozdultak vagy szóltak - egyenként vagy
csoportosan -, elmélyítették, erősbítették a
kezdeti benyomást. Vámos rendkívüli
ökonómiával mozgatta mind a kórus tagjait,
mind a meg-nevezett alakokat, s így kettős
eredményt ért el. Egyrészt az elhangzó sza-
vakra s a bennük rejlő tartalomra össz-
pontosította a figyelmet, másrészt pedig
megsokszorozta a mozdulatok drámai
erejét. A rendező - igen bölcsen - tar-
tózkodott a klisészerű kórusi egyöntetű-
ségtől mind mozgásban, mind szöveg-
mondásban. A kórusnak szánt szöveg zöme
egy-egy torokból szakadt ki, de mintha
megannyi torok egyetlen, végét járó
lényhez tartozott volna.

Vámos nemcsak a rendkívüli képzelő-
erejű, érzékeny tervezőművész anyagsze-
rűségben gazdag díszleteiben és jelme-
zeiben akadt segítőtársra, hanem néhány
mélylelkű, szép orgánumú, tehetséges nö-
vendék alakításában is. Elsősorban a
Hekabét megszólaltató Elaine Hausmant
kell dicsérni, aki fiatal éveit meg-hazudtoló
érett, mélyérzésű és megrázó alakítást
nyújtott. Gesztusaiban és hang-
árnyalataiban egyesítette az öregkor, a
világfájdalom és a méltóságteljes harag
érzékenyen skálázott kifejezéseit. Kotlós-
ként gyűjtötte maga köré a többi nőt, s
szinte megigézte őket, hogy Trója utol-só
boldog óráit felidézzék. Szégyennel
színezett fájdalma, mellyel Kasszandra

kitörését, majd elhurcolását követte, ér-
zékelhetően emelkedett hangtalan föld-
reomlásáig. A túlélés kötelességét kemé-
nyen parancsolta Andromachéra, Asztya-
nax teteme fölött viszont csupa védő
gyengédséggé vált. Mégis talán a Mene-
laosznak szóló, Heléna elleni vádbeszé-
dében egyesítette leginkább a parancso-

láshoz szokott királynőt, a kölykeit
bosszulni vágyó anyatigrist és a féltékeny
öregasszonyt.

Másodikként David Wright kimért,
precíziós gúnnyal ható, egyszersmind
prózai és költői Talthybiosza említendő.
Szociológiatanárhoz illő józansággal
analizálta minden általa mozgásba hozott
„sorscsapás" (megannyi háborús bűntett)
okozatát és következményét. Mértéktartása
különösen Asztyanax el-szakításakor és
temetésekor vált ki, hiszen a visszariasztó
kegyetlenségbe az öngúnyt a legnehezebb
beleilleszteni.

E sorok íróira Sharon Corder
Kasszandrája gyakorolta a
legmegrendítőbb hatást. E gyermeki jósnő
egész alkata fáklyaként lobogott, amint
kibontakozó őrületében pusztító kéjre
készülő asszonnyá hevült. Bár Corder
technikai felkészültsége még korántsem
teljes, fel-korbácsoltságából eredő
hangcsuszamlásai mélyítették a megrázó
hatást.

Margaret Harrison alakításában Heléna a
kifinomult, kacér bujaság és a rettegéstől
való esetlenség pólusai között váltakozott:
eredményeként a nézőben a feldíszített,
vonzó test iránti érdeklődést
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hol szánalom, hol vak düh váltotta fel. A
győzelemtől részeg, testileg-lelkileg
látszólag megingathatatlan Menelaoszt,
akit Frank Pendle játszott meggyőzően, kis
erőfeszítéssel csavarta ujja köré, He-
kubával folytatott szónoki csatájában vi-
szont menthetetlenül alul maradt.

Roberta Blagg Andromachéja kevésbé
volt találó. A fájdalom kétségtelenül ki-
fejezést nyert játékában, az általa jel-
lemzett fiatalasszonyt azonban keménnyé
kovácsolta a szenvedés; Andromache
finom, minden gyötrelmet túlélő
gyengédségének a gyerekkel való könny-
terhes pillanatokban sem volt elég nyoma.

A cselekményt keretező istenek közül
Poszeidon alakítója, Salvatore Viscuso volt
sikeresebb, erőteljesebb. Versmondása
erőtől és haragtól duzzadt, isten volta
emberfelettiségében is megfogható volt. A
Pallasz Athénét játszó Leslie Riverst a
rendező és a technikai személyzet egyaránt
háttérbe szorította: nem-csak a színpad
fenekén, mintegy hat méter magasan jelent
meg, de szövegmondását túl nehéz jelmeze,
sőt, a segítségé-re szánt mikrofon is
tompította.

A kórus nem is illeszkedett ebbe az
előadásba, hanem inkább malterként fallá
szilárdította az eddig felsorolt szereplőket.
Az egyenként megszólaló nők közül talán
Frances Neustadter, Molly Hunter, Terry
Laby és Jennifer Nelson emelhetők ki mint
akik leginkább bizonyították tehetségüket s
felkészültségüket.

A Vámos László irányításával bemu-
tatott előadás bizonyította, mit nyújthat egy
kiváló, nagy tapasztalatú rendező néhány
rövid hét alatt egy vegyes tehetségű és
tapasztalatú lelkes diákcsoportnak: ebben
áll a színészpedagógiai tanulság. Az
együttes tagjai nemcsak nagyrabecsült
tanárra, hanem jó kedélyű barátra is
találtak Vámos Lászlóban. Nagy
érdeklődéssel szívták magukba a taná-
raiktól eltérő módszerekkel dolgozó ma-
gyar vendég meglátásait. Amerikai egye-
temeken ritka az olyasfajta hivatásos
színészképzés, mint amilyet a Színművé-
szeti Főiskola folytat. A drámatanszékek
többnyire nem tartanak felvételi vizsgát, a
színház bármely ága iránt érdeklődő
egyetemisták zöme fokozatosan sodródik a
tanszék felé. Szinte minden egyetemen
rendszeres színielőadásokat tartanak, s
ezeket általában a tanárok rendezik
(ugyancsak tanárok tervezik a díszleteket
és jelmezeket), akik csak legritkább
esetben vesznek részt egyetemen
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kívüli hivatásos színházak előadásaiban. Az
előadások szereplőgárdáját a hallga-tóság
egészéből, nem pedig kizárólag a
színinövendékekből választják úgynevezett
nyilvános meghallgatások alkalmával. A
technikai munkát is nagyrészt a diákok
végzik, tanárok vagy fizetett fel-ügyelők
vezetésével. Ide értendő a díszletek
elkészítése és váltása, a jelmezek szabása,
varrása, az öltöztetés és sminkelés, a
világítás és hangberendezés fel-szerelése és
üzemeltetése - nemkülönben az ügyelői
munkakör.

Az utóbbi években részben az amerikai
színházi élet általánosan emlegetett
válságából kivezető út keresése folyamán
meglehetős tért nyert az egyetemi
drámaképzés „hivatásosításának" elve. Ez
gyakorlatban vendégművészeknek
(többnyire színészeknek) a diákegyüttesek
alkotó folyamatába való bekapcsolását
jelenti. Sajnos azonban a meghívott
színészek többsége sem a szakma élvonalába
nem tartozik, sem tanári gyakorlattal nem
rendelkezik. Mivel pedig a hallgatók
túlnyomó többsége képzésének elemi
stádiumában van, igen sok módszertani és
lélektani probléma merül fel. A megoldásra
irányuló vitában elő-térbe került az az
érvelés, hogy egy tapasztalatokban gazdag
rendező kevesebb súrlódással több
eredményt tud elérni, mint két-három
színész.

Vámos László davisi működése legalábbis
helyi viszonylatban hatásosan aláhúzta a
rendező-tanár szerepének előnyeit. A jeles
magyar vendég az Amerikában sokat
emlegetett, de valójában alig ismert
repertoárszisztéma, illetve a folytatólagos
színházi tradíció szellemét és tapasztalatait
hozta magával. Az ál-

tala tanúsított és megkövetelt magatartás
és munkamódszerek nagy hatással voltak
az együttesre. A színészetikából, a színház
és az egymás iránti tisztelet megadásából
és a munkafegyelemből adott ízelítők
hozzájárultak ahhoz, hogy a próbák
rövidebbek, de töményebbek és
kiegyensúlyozottabbak, ezért ered-
ményesebbek voltak a szokottnál. A
máskor oly gyakori tanácstalanság, a
mélylélektani vargabetűk és „sensitivity"

gyakorlatok helyett a hangsúly a színház
fizikai valóságának felismerésén és
hasznosításán volt. A közlés csődjével
viaskodó korunkban üdítő volt tapasztalni,
hogy amikor volt mit közölni, a közlés
magától adódott. A kezdeti próbákon,
mikor a rendező még igencsak törte az
angolt, gesztusokkal kísért utasításait a
színészek már végre is hajtották, mire a
tolmács befejezte a mondatot. A díszlet és
a jelmezek tervezőjével, Gene Chesley-vel
való megbeszéléseit az jellemezte, hogy az
elgondolások szinte mindkét agyban
egyöntetűen formálódtak.

De a színházon kívül is megértést ter-
jesztett a vendég. Az egyetem területén
működő, Dag Hammarskjöldről elnevezett
és az ő emlékének szentelt diákkol-
légiumban lakott, s rendszeres, élénk
eszmecserét folytatott a hallgatókkal és
látogatókkal.

Végeredményben Vámos László davisi
vendégszereplése az itteni közönségnek,
különösen pedig a drámaszakos
hallgatóknak emlékezetes élményt nyúj-
tott: megerősítette az élet és művészet
egységébe vetett hitet.



Amerikai sajtóvisszhang az előadásról

LEONARD HOMANN

A „TRÓJAI NŐK" ELŐADÁSA TETSZETT A

KÖZÖNSÉGNEK

A davisi egyetem nagyszínházának nagy-
szerűen színre hozott előadása a függöny
legördülése után lelkes vastapsot kapott.
Sokan felálltak, és hangos bravót kiál-
tottak.

Az Euripidész-tragédia fenntartás nélküli
sikere, amelyhez hozzájárult, hogy az
előadást ügyesen kilencvenperces,
megszakítás nélküli játékidőre csökken-
tették, ékesen bizonyította, hogy egy
szakképzett rendező mit tud tenni egy
csoport főiskolás színésszel. Ez a rendező
pedig Vámos László volt, aki a nagy
színházi városból, Budapestről jött, és erre
az alkalomra át tudta változtatni őket
hivatásos színészekké.

Vámos úgy döntött, hogy minimális
mozgással építi fel az előadást, szinte
frízszerű, statikus rendezési stílusban. Ez a
döntés igen bölcs volt. A mozdulatlanság
megakadályozza azt, hogy a figyelem
elterelődjön a lényegbe vágó hosszú
szónoklatokról, ugyanakkor azok a
jelenetek, amelyekben mégis van mozgás,
sokkal hatásosabbak, mivel a mozgás
erősen hangsúlyozott. Ilyen nagyszerű
mozgások: amikor Sharon Corder
Kasszandrája a fáklyával játszik vagy a
darab végén a foglyul ejtett trójai nők
csoportba terelése, és amikor Heléna ismét
hatalmába keríti a felszarvazott Me-
nelaoszt (akit Frank Pendle játszott erő-
teljesen és megnyerően).

Vámos színészeire gyakorolt hatásának
legszebb példája Roberta Blagg ragyogóan
megoldott, hihető Andromachéja, aki
megszabadult attól a hanghordozástól,
amit mint a chaillot-i őrült asszony vett
fel. Ennek most nyoma sincs. Hangja telt,
gazdagon árnyalt. Hektor feleségéhez illő,
minden modorosságtól mentes.

A Trójai nőket feltétlenül meg kell
nézni. De figyelmeztetnünk kell azokat,
akik szeretik a háborút: ennyire mindent
elsöprő háborúellenes vádat még sohasem
vittek színpadra.

Vámos nagyszerű rendezésén és a sze-
replők összehangolt, nagy segítségén kí

vül Decsényi János kísérőzenéjét kell
megemlítenünk.

Végül is összegezni szeretném a davisi
évadot. Ez a darab volt messze a legjobb,
kárpótolt az idei sok közepes
előadásért.

The Daily Democrat
1970. június 4.

WILLIAM C. GLACKIN

ROSSZ ANGOLBÓL MEGMENTETT

GÖRÖG TRAGÉDIA

Kalifornia davisi egyeteme tegnap mutatta
be a Trójai nőket, és a darab még öt napig
lesz műsoron az egyetem nagy-
színházában. A kiváló magyar vendég-
rendező, Vámos László és a tehetséges
szereplőgárda, élén Elaine Hausman
nagyszerű Hekabe alakításával figyelem-
reméltó győzelmet aratott egy állhatatosan
középszerű angol szövegkönyv fölött.

Egy tűzijátékpatronokkal teli hordó a
tervezettnél korábban robbant fel, de a
baleset semmiség volt ahhoz a nehézséghez
képest, amit az jelentett, hogy a drámát
Ronald Duncan szövegének nedves
gyufával kellett lángra lobbantania. Az
utolsó rakéta elsüvítéséig a szereplők
teljesen megdermedtek míg a közönség
teljesen elámulva, elragadtatással figyelt -,
azután józanul folytatták a jelenetet. A
megszakítás hamar elfelejtődött.

Duncan fordítása sajnos még ott volt.

Vámosnak és a szereplőknek mégis
gyakran sikerül a darabot megmenteni és a
tragédia magasságába emelni. Ók és
Euripidész erősen hatalmukban tartják a
közönséget. Mint elmékeznek rá, pil-
lanatnyi szünettel választja el a vereséget
és a halált, amikor Hekabe királynő és
leigázott társai Trója falain kívül áll-nak,
és nézik, ahogy elvezetik Kasszandrát
Agamemnon, Andromachét Pyrrhus
házába; meglátják Andromache kisfiának
holttestét, akit a görögök lehajítottak a
falról; és végül őket is elhurcolják a
rabszolgaságba, a halálba.

Vámos rendezése olyan bölcs döntéseket
eredményezett, mint a kórus egyön-
tetűségének minimálisra csökkentése, és a
színpadi szereplők mozgását mindenkor
csodálatraméltó összpontosítással irá-
nyítja.

The Sacramento Bee
1970. június 4.

CHARLES F. SLATER

„TRÓJAI NŐK": SZÉP ELŐADÁS

Csodálatos hanggal, rejtélyes időérzék-kel
megoldva és a klasszikus drámai hősnő
jellemvonásainak ismeretével, Elaine
Hausman Hekabe-ábrázolása egyedül is
megérdemli az elismerést.

De más egyéb is hozzájárult ahhoz, hogy
Euripidész Sartre által átírt darabjának
előadása rendkívül jól sikerüljön.
Elsősorban Vámos László rendezői meg-
oldása, amely csak akkor mozgatta a
szereplőket, ha erre ésszerű indíték volt.
Ebben a darabban nem voltak a szín-padon
nyilvánvaló cél nélkül járkáló szereplők -
ez többnyire az egyetemi előadások fő
hibája.

A legfontosabb dolog maga az elő-adás,
ezért Vámos László rendező és a
díszlettervező Gene Chesley igen bölcsen
nem próbálták meg színre vinni sem Sartre-
t, sem Euripidészt - ez ugyanis
megoldhatatlan feladat, amellyel kevésbé
intelligens emberek már gyakran
megpróbálkoztak.

Ehelyett Chesley egyfajta expresszio-
nista háromdimenziós építményt tervezett,
amely Trója lerombolt bástyáit ábrázolja, a
színészeket pedig durva szövésű, zöld
színű, vörös, barna és szürke ruhákba
öltöztette.

Chesley technikai elgondolásának egyik
következménye, hogy tökéletesen
összhangba került a Vámos által elgondolt
rendezői stílussal. Ez mindenféleképpen
kielégítő együttműködés volt.

A kórus teljesen egyenlőtlen volt, és sok
tagja inkább külsőleges deklamálással
„túlozta el az agóniát", mint belső
intenzitással. Közülük soknak Elaine
Hausmanra kellene figyelni és követni az ő
technikáját. Helénát Margaret Harrison
játszotta ragyogóan.

UCD Theater




