
maturgiai megoldás, a Genet-éhez for-
mailag közelálló, többszörösen áttételes,
szerepjátszó konstrukció szilárdan a va-
lóságra épült és szorosan kapcsolódott a
mi értékrendszerünkhöz.

Weiss nagyszerű drámájának említése
mindjárt átvezet a következő, egyben
döntő és utolsó kérdéshez. Amennyire a
Marat/Sade esetében egyértelmű igennel
válaszolhatunk a kérdésre: megérte-e a
számunkra olyannyira szokatlan mű
színpadra állítása a színház heroikus
munkáját, a járatlan utak keresésének
erőfeszítését - vonatkozik-e ez Genet-nek
még sokkal bonyolultabb problémákat
felvető drámáira is? A kérdésre nagyon
nehéz egyenesen válaszolni. Ha lesz olyan
rendezőnk, aki elég szenvedélyes hőfokon
tud azonosulni mind-azzal, ami ennek a
kiemelkedő tehetségű, ellentmondásos, de
végső soron torz szemléletű írónak
oeuvre-jében az elnyomottak jaját és
indulatait visszhangozza, de le tud
számolni mindazzal, ami Genet
filozófiájában hamis, és elég művészi
ereje és képzelete van ahhoz, hogy mind
azonosulását, mind tiltakozását a
színpadon kifejezze, s a vállalkozást
munkatársainak és nézőinek is ügyévé
tegye - akkor a vállalkozás bizonnyal
megéri a fáradságot.

A NÉMET NYELVTERÜLET
SZÍNHÁZAINAK

1970/71-es műsortervét vizsgálva a kritikus
arra a megállapításra jut, hogy a külföldi írók
művei egyre nagyobb számban kerülnek a
német közönség elé és komoly konkurrenciát
jelentenek Hochhut, P. Weiss és Wolfgang
Bauer számára. Az újdonságok legtöbbje
Angliából származik, de Anouilh-tól
Arrabalig Párizsból is sok új drámai művet
ígérnek a német színházak. A prágai szerzők
művei közül P. Kohout August, August,
Augustja továbbra is érdeklődésre számíthat,
legújabb műve, az Evol című egyfelvonásos,
Grácban kerül először a közönség elé. A
mannheimi Nationaltheater Ivan Klima Die
Geschworenen (Az esküdtek), a trieri színház
pedig Josef Topol Eine Stunde Liebe (Egy
óra szerelem) című darabjának bemutatójára
készül. Egyébként a műsorterveken egyre
több musical szerepel. Még a legkisebb
színházak is „éne-kelni és táncolni tudó"
színészekké igyekeznek átképezni társulatuk
tagjait, mivel a musicalektől várják a
legnagyobb be-vételeket. Pillanatnyilag az
angol-amerikai művek uralkodnak a színházi
piacon, de az utóbbi időben már egynéhány
német librettista és komponista is jelentkezett.
Így pl. Gerhard Jussenhoven, aki-nek
Cyprienne című musicalje már 20
színházban aratott sikert.
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Élmények hullámvölgyben
(III.)

Vidéki színházak Angliában

A „vidéki színház" Angliában minde-
nekelőtt azért jelent mást, mint nálunk,
mert más a tartalma a „vidéki város"
kifejezésnek is. Öt színházi városban
jártam. A legkisebb Hullnak 320 ezer, a
legnagyobb Manchesternek - csak a
belvárosát számítva 700 ezer -, a kül-
városokkal együtt két és félmillió la-kosa
van. Egy olyan átlagos vidéki városban,
mint Bristol, három színház is működik.

Nem csoda, ha egy-egy ilyen méretű
területi központban az ember valóságos
mini fővárosi légkört talál. A városnak
saját tévéállomása van (10 vidéki
városban működik független adó), újságjai
fővárosi színvonalúak. A pezsgő
művészeti élethez hozzájárul a sok ezer
diákot befogadó egyetem, melynek hall-
gatói a színház és a többi művészet ál-
landó és szenvedélyes közönségét alkot-
ják. Akik itt dolgoznak, nem érzik
számkivetettnek magukat, nem lehet pa-
naszuk a kulturális ellátottságra. Elő-
fordul, hogy egy-egy színházi eseményt
még London is megirigyel. A londoni
beszámolóban ismertetett Méltatlan vi-
selkedés című produkciót a bristoli Old
Vicből importálták. Nemcsak a szerep-
lőket, hanem még a díszletet és a jel-mezt
is minden változtatás nélkül telepítették át
tavaly nyáron a Shaftesbury Avenue-n
levő Queen 's színházba. Az előadást a
londoni producer olyan tökéletesnek
találta Bristolban, hogy eszébe sem jutott
„fővárosi" színészek részvételével újra
rendeztetni a darabot.

Angliában azért sincs minőségi kü-
lönbség főváros és vidék között színházi
viszonylatban, mert - mivel a nagy-városi
életmód sok helyen alakult ki - a
színészek elsődleges célja nem a Lon-
donba jutás, hanem az, hogy bekerül-
jenek egy igazán jó színházi műhelybe.

Bristol

Szerencsém volt. Hét végén érkeztem, így
két nap alatt három színházba is el-
jutottam. Első este az egyetemi dráma
tanszék Vandyck Theatre nevű színhá-
zában az amerikai avantgarde drámaíró

Paul Foster Tom Paine-jét láttam. A da-

rab londoni előadásáról a Nagyvilág
hasábjain Boldizsár Iván számolt be 1968
januárjában. Hogy most mégis visszatérek
rá, azért teszem, mert sajnálom, hogy
színházi életünk nem vesz tudomást erről
a rendkívüli műről.

Grotowski és Brecht törekvéseinek sa-
játos színpadi szintézisét követeli meg
Paul Foster drámája. Nem lehet izgal-
masabb feladat, mint az illúziók szín-
házával való szakítást összekapcsolni a
legintenzívebb színjátszással, a „szegény
színházzal". Persze a Tom Paine nem
Grotowski mechanikus követését kíván-ja.
„Tisztátalan" darab ez, mely sokszor
cirkuszi, sőt vásári hatáselemektől sem
idegenkedik. Az amerikai forradalom és
függetlenségi háború szabálytalan figurá-
jának, a részeges emberbarát Tom Paine-
nek történetét csakis ilyen eszközökkel
tudja adekvát módon megeleveníteni.

A néző egy darabig kábultan nézi a
féktelen bohóckodás, a legelmélyültebb
színészi játék és az akrobatikus jelenetek
változását, s a szokatlan élmény - melynek
során mindenki 3-4 szerepet is eljátszik -
bizonyára az előadás végéig lekötné. De
az író, Paul Foster nem elkápráztatni akar.
Ahogy befelé haladunk a játékba,
észrevesszük, hogy a darab értelmileg
mind intenzívebbé, maibbá válik.

Az Angliából Amerikába szökő kóbor
forradalmár új hazájában két könyv írá-
sával járul hozzá a független Amerika
eszmevilágának kialakításához. Amikor a
forradalom intézményesül, válaszút elé
kerül. Egy ideig undersecretary of state,
külügyi államtitkár lesz, de a taktikázás, a
sima modor, a diplomácia nem az ő
világa. Továbbáll és beleveti magát a
francia forradalom eseményeibe. Mire
kalandos utakon visszajut hazájába,
Amerika már túllépett rajta. Nem haj-
landók észrevenni, elfeledve hal meg.

Paul Foster nem idealizálja ezt a kü-
lönös figurát, akit kavargó, kaotikus idők
dobtak a felszínre, hanem kicsit az ő
sorsából vezeti le a mai Amerika való-
ságát. A bristoli előadás - ellentétben a La
Mama eredeti felfogásával - már be-
leértelmezi a darabba az elmúlt két-három
év baloldali szélsőségeinek történetét is.
Ez a Tom Paine a maga emberi
gyöngéivel, anarchista humanizmusával,
elméleti zavarosságaival nagyon em-
lékeztet egy 68-as párizsi diákvezérre.
Nem véletlen, hogy az előadás mottójául
Tom Paine-nek ezt a mondatát vá-
lasztották: „Ha az embernek része volt két
forradalomban, akkor már nem élt
céltalanul."



Mégis, a kissé túl- és félreaktualizált
értelmezés láttán is megmarad az az ér-
zésem, hogy a Tom Paine-nel volna mit
kezdeni magyar színpadon, segítené a
korszerű színházi eszközök további ki-
bontakozását. Aki szerette a Viva Maria
című film groteszk forradalompártiságát, az
kedvét lelné benne.

Ma a Little Theatre-ben megint
irigyeltem az angolokat. Az orfeum-kabarét
és a politikai dokumentumtragédiát
hátborzongató hatásossággal elegyítő Oh!
What a Lovely War! című játékot láttam,
melynek filmváltozata ó , az a csodálatos
háború címmel idehaza is megtekinthető.
Az előadás minden, csak újnak nem
mondható. 1963 tavaszán számított
szenzációnak, amikor a nagy angol
rendezőasszony, Joan Littlewood Theatre
Workshopja Londonban ezzel az apokrif,
sőt szentségtörő művel emlékezett meg az
első világháború kitörésé-nek közeledő 50.
évfordulójáról. Az angol színházat azért
irigyeltem újfent, mert hét év
megszámlálhatatlan színházi előadása,
tévéváltozat és megfilmesítés után még
mindig kilencvenszázalékos házzal ment a
szombat délutáni - kissé bizarrul matinée-
nek nevezett - elő-adás.

Fáradt, nem igazán jó már ez a bristoli
produkció. Az első rész még hagyján. Ott,
ahol a készülő háború képtelen és
értelmetlen hátterét világítja meg, a vidám
bohóckodás még tökéletesen érvényesül.
Látjuk a hozzá nem értő arisztokrata
tábornokokat, a háborút lelkesen éljenző, a
csatamezőt katonazenés népünnepélynek
képzelő elbolondított népet, a sistergő
bombával szaladgáló fekete köpenyes
anarchistákat s néhány vázlatos jelenet
elég, hogy megértsük: milyen elképesztően
más világban, milyen hamis tudattal éltek
nagyapáink. Megértjük és ki is kacagjuk.

A második résszel a társulat nem tudott
megbirkózni. Tábori jelenetek kö-
vetkeznek. Nem kevésbé humorosak, mint
az első felvonásban. De ezek a mind
tragikusabb háborús jelenetekkel nem
tudnak olyan egységes hatásúvá szervesülni
mint korábban. Kitűnő, okos, haladó
szellemű a háború bemutatása. A színpad
fölötti villanyújságon olvas-hatjuk, hogy
Amerikában négy év alatt huszonegyezer
ember lett milliomos, a gazdagok a
háborúban még gazdagabbak lettek.
Mulatságosan érzékelteti, hogy a katonák
miként jönnek rá: a háború értelmetlen és
felesleges, királyaik ostoba

ambícióiért kell elpusztulniuk. (Egyszer a
német lövészárokból kiemelkedik egy
tábla: „Az angol katonák hülyék." Az
angolok a táblát szitává lövik. Újabb tábla:
„A francia katonák hülyék." Az angolok ezt
is szétlövik. Harmadik tábla: „Mindannyian
hülyék vagyunk. Menjünk haza." Az
angolok ezt megéljenzik.)

A közönség érdeklődése mégis ellanyhul,
mert hiába a sok zenés, táncos be-tét, a
játék intenzitása csökken. Most láttam
először Angliában, mit jelent ha a
színészeknek már nem nyújt örömet egy
előadás. Nem voltak fegyelmezetlenek.
Teljes testbedobással játszottak. De a
lelkük már elillant valahová.

A bristoli Old Vic Anglia legrégibb
színházi épületében játszik. A Theatre
Royal 1766 óta működik, falai között még
a nagy Shakespeare-színész, David Garrick
is megfordult. A színházban csak két
szezonon át szüneteltek az előadások. Az
angliai légicsata idején az épületet német
bombatalálat érte. A helyreállítás után
1943-ban úgy nyílt meg újra, mint az
ország első állami színháza. Társulata, az
Old Vic azóta állami támogatással
dolgozik.

A színháznak határozottan konzervatív a
légköre. Itt volt az egyetlen szín-házi
estém, amely az „Isten, óvd a királynőt ..."-
tel kezdődött. (A himnusz eljátszását a
többi színház már évek-kel ezelőtt
abbahagyta.)

Az Old Vic a klasszikusok barátai-nak
játszik elsősorban. Látogatói nem
élvezhetnek annyi stíluskavarodást, szín-
padi újítást és kísérletezést mint Bristol
többi színházában. De azért a Három nővér
és az Ahogy tetszik között most is eredeti
angol művet játszanak. William Fairchild
darabja, a Poor Horace (Szegény Horace)
szintén vitadráma, politizál, állást foglal,
de sokkal mérsékeltebb hangon mint az
előző két előadás, áthatja bizonyos
középosztálybeli felelősségtudat. Afféle
szelídített Ha ez, csak arra szorítkozik,
hogy mulatságos és el-gondolkodtató képet
adjon a harmincas évek tengerésztiszti
akadémiájáról. A fő-szereplő egy bátor
fiúcska, aki nem hajlandó az álszent,
militarista regula szerint élni. Mind
fegyelmi, mind morális viszonylatban
lázadó lesz. Miközben társainak nagy része
a nézők derültségére a hálóteremben
versenyt maszturbál a takaró alatt, a
nagyobbak a város szélére járnak a
vöröslámpás házba, megint mások egyes
feljebbvalóik homoszexuális

vágyainak engednek, ő szerelmes lesz egy
fiatal lányba és viszonyt kezd vele. Raj-
takapják, a lány elcsábításáért súlyos
büntetésben részesül, de úgy érzi, neki volt
igaza.

A cím kettős jelentésű. Nemcsak ezt a
kisfiút, de 150 évvel korábban Nelsont is
Horace-nak hívták. Ha Nelson a harmincas
évek kadétképző iskolájában tanulta volna
a tengerészmesterséget, soha nem lett volna
belőle kimagasló hadvezér, mert aki meg
tudott maradni ebben a gerinctörő idomító
iskolában, abból csak sunyi hipokrita vagy
közepes képességű karrierista válhatott.

Az előadás kitűnő kritikát kapott az
országos napi- és hetilapokban. Különösen
a kadétokat játszó gyerekszínészeket
dicsérték. A Horace Masont alakító Ian
Pigot maradéktalanul illúziókeltő volt.
Igaz, neki, mint az Oliver című musical
„veterán szereplőjének, van már elég
színpadi rutinja. Mégis rendkívülinek
tartom, hogy tizennyolc évesen fölényesen
formált meg egy hiteles kamaszfigurát. Az
előadásnak még öt fiatalkorú főszereplője
van. Valamennyien jól állták a sarat.

Angliában is rendkívüli élmény a gye-
rekek és kamaszok ilyen jó játéka. A Poor
Horace utolsó bristoli előadását láttam, de
a nézőteret nem a tűzoltóság még csak nem
is a tisztiiskola kadétjai, hanem civil
közönség töltötte meg - zsúfolásig.

Manchester

Viszonylag szegény város. Mindössze öt
színháza van. Ezt őszintén mondom, hiszen
Manchesternek és környékének annyi a
lakosa, mint Budapestnek. Igaz, öt színháza
között olyan is akad, mint a University
Theatre, mely az egyetem bölcsészkarának
területén épült a közel-múltban és olyan jól
felszerelt, hogy Magyarországon egyetlen
hasonlót sem tudnék mondani.

Az egyetem színházát elsősorban a
színházi szakos hallgatók használják
műhelyként, laboratórium gyanánt. A
színházi tanszék (szabadon, a tanszék
valóságos tevékenysége alapján fordítva az
angol Drama Department elnevezést),
három évi tanulmányidő után ad diplomát.
Ez a nálunk még nem honos intézmény
nem színészképző főiskola, nem működési
engedélyt ad. De ugyanakkor több, mint a
drámairodalom tanulmányozásának
stúdiója. A hallgatók tanulnak ugyan
dráma- és színháztörténetet, de ezzel
párhuzamosan végigjárják a



színházi munkafolyamat különböző állo-
másait. Dolgoznak a díszletműhelyben, a
varrodában, majd mint világítási
asszisztensek és természetesen a színészi
munkában is szereznek bizonyos jártas-
ságot. A három év alatt tehetségüknek,
érdeklődési körüknek és ambíciójuknak
megfelelően szakosodnak, elmélyülnek a
színház általuk választott ágában. Kitű-
nő, praktikus megoldás, hogy az angol
egyetemi színház délelőtt és délután tan-
terem, este pedig szabályos színházi
üzem, része a város színházi életének. A
diákok játszanak, de ők működtetik a
büfét, ruhatárat, ők dolgoznak még
jegyszedőként is.

Milyen lehetőségeik vannak a színházi
szak elvégzése után? Nem könnyű a
helyzetük. Elméleti felkészültségük sok-
kal alaposabb, mint a színészképző isko-
lát végzetteké, de tanulmányaik során a
színészi mesterséget csak megismerték, de
nem sajátították el. Aki közülük színész
akar lenni, annak még egy évet kell
tanulnia valamelyik színiakadémián. A
többi színházi munkaterületre gyakorla-
tilag az egyetem elvégzése után azonnal
felvételt nyerhetnek. A két és fél évtize-
des tapasztalatok szerint (1946-ban ala-
kult Angliában az első egyetemi szín-
házi tanszék) a hallgatók többségéből ta-
nár lesz. Vezetik az ország szinte minden
iskolájában működő színjátszó csoportot
és emellett angol nyelvet és irodalmat,
vagy történelmet, idegen nyel-vet,
földrajzot tanítanak. A színházi sza-
kosokat újabban nagyon megbecsülik az
iskolák, mert az oktatásba színjátékos
elemeket visznek be. Eljátszatják például
a történelemórán Cromwell tárgyalását a
királypártiakkal, vagy a föld-rajzórán
azt, hogy Cook kapitány, Auszt

rália fölfedezője találkozik a bennszülöt-
tekkel. Ez a módszer fejleszti a gyerekek
találékonyságát, szókincsét és sokkal
magasabb fokra emeli kritikai érzéküket
és önkontrolljukat, mint a hagyományos
lecketanulás.

Este Manchester legkisebb színházá-
ban, a Stables Theatre Clubban az ame-
rikai Lanford Wilson The Gingham Dog
(A tarka kutya) című darabját láttam. A
Stables, azaz Istálló Színházat rögtön
szívembe zártam. Bárja igazi bohém-
tanya. Főleg a szomszédos épületben
működő Granada Televízió munkatársai
járnak ide kikapcsolódni. A színházterem
valamivel kisebb a Thália Stúdió-nál. A

tarka kutya írójának egy korábbi
darabját, a Lady Bright bolondériáját a

SZÍNHÁZ 1968-as első számában ismer-
tettem. Új műve egy fehér fiatalember és
egy néger lány házasságának felbom-
lásáról szól. Az 1968-ban íródott dráma a
faji integrációt családi körben rezig-
náltan ábrázolja. Már túl vagyunk a
szegregáción, a fekete hatalom követelé-
sén, King meggyilkolásán, a fehér jobb-
oldal visszavágásán. Miért bomlik fel a
két fiatal házassága? Furcsa magyarázat,
de Wilson szerint azért, mert nem tud-
nak olyan magától értetődő természe-
tességgel együtt élni, mintha mindketten
négerek vagy fehérek volnának. A lányt
egyaránt megalázza a fiú családjának
megkülönböztetett udvariassága, hangsú-
lyozott „felvilágosultsága" és a szomszé-
dok és ismerősök nemi pikantériára
szomjas pillantása és megjegyzése. Glo-
ria, a feleség tele van lelki sérüléssel,
természete ingerlékeny és tüskés. Ami-
kor beállít férje húga, nyers modorban
válaszol a sógornő választékos hűvössé

gére. Sikerül is kihoznia a sodrából és
ekkor kiderül, hogy a finom sógornő
mennyire tele van elfojtott fajgyűlölettel.
A lady eleganciája eltűnik és nem marad
más belőle, mint egy visítozó hisztérika.
A férj a húga pártjára áll, erre a feleség is
sírva fakad és belőle valóban mélyről tör
fel a fájdalom.

Az este hősnője a néger feleséget alakító
Sheila Scott-Wilkinson. Megrázó já-
tékának hatása alatt döbbentem rá, hogy a
faji megkülönböztetés legalább olyan
mélyen deformálja áldozatait, mint egy
súlyos testi fogyatékosság, és hogy ez a

megkülönböztetés akkor is fájdalmat
okoz, ha jóindulatból fakad.

Először sajnáltam igazán, hogy a
drámairodalom női szerepeinek nagy
többsége fehér színésznőt kíván.

Lancaster

A piros rózsa városába nem előadást nézni
indulok. A negyvenötezer lakosú város túl
kicsi ahhoz, hogy eltartson egy társulatot.
Kenneth Parrotthoz igyekszem, aki az
egyetem színházát vezeti. Mert ha a
városnak nincs, azért az egyetemnek van
színháza. Nuffield Theatrenek hívják, egy
gazdag angolról nevezték el, aki jelentős
összeggel járult hozzá ehhez az isteni
játékszerhez. Játékszer, mert a
lehetőségeihez képest nem használják ki
igazán. Ugyan Grotowski mester is
megtisztelte őket látogatásával, de
általában csak vándortársulatok és helyi
amatőr kompániák használnak alkalmilag
egy olyan pompás színház-laboratóriumot,
amely az utolsó elemig Märklin játékként
szétszedhető és összerakható. Nincs az a
csavaros elképzelésű rendező, akinek
kívánságait ne tudná kielégíteni. A
bárhogyan variálható színpadhoz és
nézőtérhez járul még egy rafinált auto-
mata világítási berendezésrendszer, amely
a hatások és játékos optikai meg-oldások
végtelen számú változatát tudja
megteremteni.

Az eddig leghíresebb lancasteri elő-adás
Ben Jonson Bertalannapi vására volt. Ez
az eredetileg posztó- és kelmekirakodó
vásár a tizenhetedik századi Londonban
már olyan méretű búcsúvá, népünnepéllyé
fejlődött mint napjainkban a riói karnevál.
Jonson ennek a vásárnak az életét,
forgatagát elevenítette fel filmszerűen
pergő jelenetezésű darabjában. A
lancasteriek az előadást sok színpadra
képzelték el.

A nézőtérről a székeket eltávolították,
amikor a közönség besétált, nem értette,
hogy miről van szó, elkezdett beszélget-
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ni, mint egy állófogadáson. Egyszercsak
sötét lett, s valahol az egyik sarokban - az
első színpadon - elkezdődött a játék.
Mindenki odatódult és figyelte, hogy a
zsebtolvajok és más alvilági figurák mi-
ként eszelik ki haditervüket a közeledő
vásárra. A jelenet végén kihunyt a fény és
most a színház másik sarkában gyúltak ki a
reflektorok a második jelenetre. A nézők
nevetve szaladtak át és figyelték tovább a
fejleményeket. És ez így ment végig. Mint
egy középkori város főterén a mirákulum-
játék stációihoz, úgy bámészkodtak
jelenettől jelenetig az emberek, aszerint
hogy hová irányította őket a felvillanó fény.
Senki sem volt ideges, mindenkinek tetszett
az újfajta játék, a fizikai igénybevétel, a
staféta egyik sarokból a másikba. Az
előadás végén olyan jókedvűen áradtak ki a
szabadba, mint akik valóban végigéltek egy
XVII. századi bertalannapi búcsút.

Hull

Ez az északi-tengeri kikötő ugyancsak
egyetemi város. Egyetemi színháza, a
vadonatúj Gulbenkian Centre kívülről
ugyan zord látvány mint egy krematórium,
de belülről éppoly jól felszerelt, mint a
lancasteri Nuffield. Itt láttam a színházi
szakosok két ujjgyakorlatszerű előadását.

Inkább arról a beszélgetésről számolnék
be, amelyet a diákokkal folytattam.
Kiderült, hogy Angliában van bizonyos
feszültség a hivatásos színház és az egye-
temi színház között. Nem csodálom, hiszen
a diákok mondják, hogy sok profi
színháznak nincs olyan felszerelése mint
nekik. Az állam csekély harmincmillióért
építette ezt a pazar 250 személyes
stúdiószínházat, hogy a százhúsz hallgató
megfelelő körülmények között ismerked-
hessen a színház rejtelmeivel. (Igaz, nincs
minden egyetemen ilyen előnyös helyzetük.
Jártam Leedsben is, ahol bizony sokkal
mostohább körülmények között folyik
nagyon lelkes munka. Nem hiába-való a
leedsick igyekezete. A végzősök az 1970
szeptemberében megnyílt új városi színház,
a Leeds Playhouse társulatánál találnak
állást.)

Ejtettünk néhány szót az angol kritika
helyzetéről is. Nem értettem, hogy miért
készülnek kritikusnak olyan kevesen,
amikor annyi fórum közöl színikritikát és
más színházi tárgyú írást. Elviselhetetlenül
nehéznek tartják a kritikus helyzetét.
Angliában a szerkesztő nagyon rövid, 2 0 0 - 3

50 szavas kritikákat köve-tel. Egy-két gépelt
oldal terjedelemben

kell tájékoztatni, értékelni és szellemesnek
lenni, úgy, hogy pontos, átfogó és
igazságos információ szülessen az elő-
adásról. Ügy érzik, hogy terjedelmi
okokból állandóan gondolatkasztrálás-nak
volnának kitéve. (Nekem az volt a
benyomásom, hogy a játékosan impresz-
szionista angol írásművek mellett sok
magyar kritika okoskodónak, agyonelem-
zőnek hatna. Az angol módszer hátul-ütője
viszont az, hogy bár a kritikák mindig
szellemesek, ritkán elég mélyek, sokszor
átsiklanak a tárgyalt előadás legfontosabb
kérdésén.)

A diákok körében meglepetést keltett,
hogy a színészek nagy többségének szer-
ződése van Magyarországon. Angliában a
magukat színházi szakembereknek vallók
nyolcvan százaléka kénytelen más
munkával keresni a kenyerét.

Nottingham

Robin Hood városának hét éve épült óriási
színháza valóságos művelődési kombinát.
Állami és tanácsi támogatással működik és
sokoldalú tevékenysége inkább a francia
vidéki maisons de culture aranykorára
emlékeztet, mint a hagyományos angol
színházakéra. Szokatlan például az, hogy a
társulat repertoár rendszerben játszik.
Ottlétem idején a Vízkereszt, A
félkegyelmű, Neil Simontól a Mezítláb a
parkban és D. H. Lawrence-től a The
Daughter-in-Law (A meny) szerepelt
műsoron. Az épület-ben nemcsak a
nagyszínház működik. Ifjúsági Műhelynek
nevezik a szombat dél-előtt játszó fiatalok
színházát, ahová a tizenkét évesnél idősebb
gyerekek egy shillingért (4-5 forint)
járhatnak. Itt nem csupán színdarabok
láthatók, érdekes, jelenetekkel illusztrált
előadások is elhangzanak a színház
történetéről, működéséről. Aki
rendszeresen jár ide, az valóságos
nézőképző akadémiát végez, és mire felnő,
okos, értő színházbaráttá válik.

A színház felnőttekből is kiépítette a
maga baráti körét. Esténként, előadás után
az épület kistermeiben dzsesszkoncert,
klasszikus zene vagy költői est között
válogathat az, akinek még nincs kedve
hazamenni.

Egyetlen nottinghami estémen D. H.
Lawrence 1911-ben írt The Daesghter-in-
Law-ját néztem meg. A darabot két éve a
Plays and Players-ben olvastam és
tartottam tőle, hogy a yorkshire-i bá-
nyászcsalád történetét masszívan natura-
lista előadásban fogom látni.

Ami a látványt illeti, a rendezés csak

EGY MÚLT SZÁZADI ELŐADÁS PLAKÁTJA. HULLI

EGYETEM GULBENKIAN CENTRE NEVŰ SZÍNHÁZA

ELJÁTSZOTTA AZ ELŐADÁS PONTOS

REKONSTRUKCIÓJÁT

aláhúzta a darab naturalizmusát. A szín-pad
előterében, egy aprólékosan berendezett
bányászlakás áll a századforduló idejéből.
Mögötte egy füstfátyolos körfotón a
bányaváros halvány, éjszakai kör-vonalai
láthatók. A valóságos szobában a szereplők
valódi, gőzölgő pudingot esznek műszak
után, valódi vízben mossák le magukról a
szénport, valódi petróleum lámpával
világítanak. Ha valaki kinyitja a bejárati
ajtót, hallani a tárna felől a csillék
nyikorgását, meg a tolató bányamozdonyt,
amint átcsattog a váltókon. A díszlet és a
háttérfénykép együttes hatása szerencsés. A
teljes színpadi látvány így egyszerre jelzi is
és jelenti is az ábrázolt világot.

A mindig visszatérő lawrence-i probléma,
az anyauralom és egy bányász-sztrájk áll a
dráma középpontjában. A hideg
menyemasszony a férjéért csatázik az
anyósával. De amikor a sztrájk során
fegyveres összecsapásra kerül sor,
félreteszik viszályukat és mindketten igazi
bányászfeleségnek bizonyulnak.

Tudnunk kell, hogy A meny eredetileg
egy drámatrilógia középső, legjobban
sikerült darabja. A rendező, Stuart Burge
ügyesen aknázza ki, modern meg-oldássá
emeli ezt a körülményt. A kö-



zépső rész így egymagában olyan, mint
egy cinema verité módszerrel készült mű.
Nincs eleje és nincs vége. Mintha az élet
végtelen áramlásának egy minden
szándékos elrendezés nélkül kiragadott
darabját látnánk. Nincs mesterséges le-
kerekítés, a nyitott befejezéssel a darab
újszerűbb mint sok mai dráma.

Az előadás szünetében azt sem tudtam
mit nézzek. A két büfé között könyv- és
újságárusok. Kapható náluk Anglia minden
színházi lapja, folyóirata és egy csomó
színházi szakkönyv.

Az előcsarnokban ügyes fényképkiál-
lítás. Úgy látszik alkalomadtán az angolok
nem viszolyognak egy kis nyers
propagandától sem. Párhuzamos fényképek
a környékbeli bányászéletről. Fejtés:
csákány, meztelen, izzadt testek (1910) -
frontfejtő kombájn, elegáns, overallos
kezelő (1970). Szállítás: kordét húzó vak
bányaló (1910) - modern szállítószalag
(1970). Hazatérés a munkából: piszkos,
hajlotthátú emberek, bányász-lámpát
lógatva vánszorognak (1910) - a tárna előtt
óriási parkolóhely, tiszta, jól-öltözött
emberek kocsiba szállnak (1970).

Ez a nottinghami nagyüzem tetszik is
meg nem is. Nyilvánvaló, hogy a hatalmas
iparváros színházi vezetői Jean Vilar
népszínházi koncepcióját fejlesztették
tovább. Náluk is biztosítottnak látszik a
közönség utánpótlása.

Nem lehet véletlen, hogy 20 színházi
estémen az egész országban egyetlen egy
helyen sem láttam üres sorokat vagy fél
házat. Az angol színház jelenlegi hullám-
völgye kizárólag drámairodalmi probléma.
Ha az ötvenes évek és a hatvanas évek
második felének drámatermését
összemérjük, akkor tagadhatatlan, hogy a
mai darabokra jellemző a sok üresjárat, a
létező társadalmi ellentmondások

kikerülése, a forma ügyes csavargatásában
kimerülő öntetszelgés.

De egy olyan országban, ahol majd-nem
annyi a színházbarát, mint a futball-
rajongó, ez sem lehet tartós probléma.

LENGYEL GYÖRGY

Színházi esték Moszkvában

és Leningrádban

Jegyzetek

Ljubimov Tartuffe-rendezése

Zsúfolt ház, jegyeket nem lehet kapni, a
színház előtt az optimista várakozók
hevesen csapnak le egy-egy megmaradt
jegyre.

A színház légköre is izgalmas, méltó
híréhez. A falakon remek fotók. (Majd
minden színház nagyszerű előadásfotó-
kiállítást mutat a szünetekben sétáló né-
zőknek, a repertoárdarabokból és a szín-
ház régebbi, nevezetes előadásaiból.)

A közönség jelentős része fiatal.
Ljubimov Tartuffe-rendezése igazi re-

veláció. Gondolom, olyan nevezetes ren-
dezői felfedezésnek számít a szovjet szín-
házi életben, mint a maguk idején Me-
jerhold, Vahtangov és Tairov színpadi

a lko t ása i lehettek.
Szuverén rendezői produkció, valóban

társszerzői érvényű. Ereje, értéke és hatása
- mint Tovsztonogov legszebb rendezései -
azt bizonyítják, mennyire lehet a színház
óriási varázsának mindent igazoló titka a
rendezői látomás frissesége, a
hagyományokat befogadó és merészen
átugró, önálló rendezői mondandó ereje.

Ezzel elvben mindig mindenki egyet-ért,
de végeláthatatlan vitákat folytatunk a
rendezői beleavatkozás mértékéről.
Ljubimov Tartuffe-je és Tovsztonogov
több produkciója - a bátor rendezői újat
mondás, újrafelfedezés példái, és
mindegyiket igazolja a közönség reagá-
lása, a siker.

A színpadon az előadás kezdetekor a
Tartuffe szereplőinek életnagyságú képei
láthatók bekeretezve. A képek - mint
később kiderül - rugalmas, gumiszerű
anyagból készültek, amelyet azután
hosszanti csíkokra szeleteltek. Az anyag
rugalmassága lehetővé teszi, hogy a sze-
replők hol csupán arcukat mutassák, hol
féltestüket, hol meg mint ajtón közle-
kedjenek e képeken.

Az élő szereplők jelmezeinek színei
harmonizálnak a keretbeli azonos, festett
figurák kosztümjeinek színével.

A színpad két oldalán, két páholyban két
embernagyságúnál kisebb bábfigura ül.
Balra a párizsi érsek, jobbra XIV. Lajos. A
keretjáték: Moličre és társulatának harca a

Tartuffe előadásának jo-

gáért, amelyet az előjátékban nem kapnak
meg, az érsek ellenállása és a király
gyengesége miatt, s ezért az I. részt
mintegy próbaként játsszák el a színészek a
Moličre-Orgont játszó színész utasítására.

Az előadás: elementáris erejű, virgonc és
tragikus játék, remek korabeli aláfestő
zenével. Az említett Moličre-Orgont adó
színészt kivéve csupa fiatal. Erőteljesek,
bátrak, harsányak. Majd mind a harmadik
szereposztásból valók, a legérdekesebb a
vonzó fiatalságú Tartuffe, behízelgő,
erőszakos karakter, nem álszent, inkább
mindenre elszánt karrierista.

A színpadtér a képkeretek helyváltoz-
tatásából adódik.

A II. rész adja a játék értelmét. A II. rész
előjátéka: újabb kérés a királyhoz, aki ez
alkalommal engedélyt ad a „darab"
bemutatására. Így a színészek előadhatják a
Tartuffe-öt. Az immár engedélyezett
„előadás" kezdetekor gyorsított zenére és
gyors, némafilmszerű pantomímjátékban
ismétlődik meg az egész I. rész.

A II. rész azután ismét viharos erejű
komédiázással elevenedik meg. Ennek
csúcspontja Tartuffe és Elmira jelenete.
Valóban veszélyes helyzet jön létre: Tar-
tuffe majd meztelenre vetkőzteti Elmirát, a
lapuló Orgon feje felett. (Külön eredeti
lelemény, hogy milyen komplikált Elmira
levetkőztetése a sok masni stb. miatt.)

Az előadás vége királyt hozsannázó deus
ex machina. S hiába tudható könyvekből,
hogy miért így fejeződik be a Tartuffe,

évszázadok során mégiscsak naivvá és
nehezen előadhatóvá vált ez a befejezés.
Ha elviccelik, az egész mű felfogását teheti
kérdésessé a rendezés, komolyan venni
meg igazán nehéz.

Ljubimov rendezésének keretjátéka éppen
a zárójelenetben válik döntő jelentőségűvé.
A zárórész Moličre társa-dalmi
kiszolgáltatottságáról szól, a királytól való
függéséről. A szereplők báb-szerű,
tragikus, kényszeredett hódolata,
kierőszakolt hozsannája jegyében játszódik
le az egész zárójelenet. (A király-bábu
mindezt elégedett bólogatással fogadja.)

A fiatal színészek mind örömet árasztó
hittel és erővel képviselik a rendezés
elképzeléseit, és élvezik a rendkívüli sikert.

Komikus, vagy tragikus, vagy komiko-
tragikus Moličre? Lehet-e aktuális Mo-
liére? Ennek az estének valóban katar-




