
világszínház
nem értették meg a célzásokat az örök
emberi hülyeségre, az örök paráznaság-ra,
az örök falánkságra ? Igen; s nem vették
észre a zsarnokság rangjára emelt aljas
ösztönt? Igen ... de megszületett egy típus,
amelyet egy még szinte gyermek korban
lévő ember rendkívüli és goromba
képzelete teremtett. Übü apó létezik.
Benne van Pulcinella és Polichinelle,
Punch és Karagöz, Mayeux*
és Joseph Prudhomme, Robert Macaire**
és Thiers úr, a katolikus Torquemada és
a zsidó Deutz***, a rendőrügynök és az
anarchista Vaillant, Macbeth óriási
szennyes paródiája ez, meg Napóleoné,
meg
a királlyá vedlett selyemfiúé, s immár
örökre, feledhetetlenül létezik. Többé
nem fogtok tudni megszabadulni tőle;
kísérteni fog benneteket ..." Így
nyilatkozik H. Bauer is: „Ebből a
különlegesen lenyűgöző hatalmas Übü
alakból a rombolás szele fúj, annak a mai
ifjúság-nak az ihlete, mely ledönti a
hagyományos tekintélyt és az évszázados
előítéletet. Es a típus meg fog maradni."

Sarcey viszont így okádott: „Ez a
szennyes szélhámosság csak a megvetés
csendjét érdemli." Á Paix című maradi lap
az avant-garde kifejezéssel
szellemeskedve azt mondta, hogy ez
„avant-garde-robe" (garde-robe =
árnyékszék), Lugné-Poe nevéhez
hozzábiggyesztette „Poe . . .de chambre"
(vagyis: pot = éjjeli). Hazai bírálóink nem
maradtak el a párizsi
reakciósoktól: „Ez a darab és az elő-adás
olyan rossz volt, hogy a nézőtér kö-
zönsége valóságos forradalmi tömeggé
változott . . . kétségtelen, hogy jarry Alfréd
öntudatosan és cinikusan bolonddá akarta
tenni a közönséget, valami iszonyatos
hülyeséget, obszcén szavak-
kal fűszerezett tréfát adva ..." (Pesti
Napló). A jobboldali Gaulois „fertőtle-

nítést" követelt, a konzervatív Patrie
pedig így írt: „Remélem, többé nem
hallunk Alfred jarry úr paprikajancsi
bohózatáról ..."

Tévedett . . Igaza lett viszont Thorn-
ton Wildernek, aki 1953-ban így nyilatkozott a
New York Herald Tribune-nak: „Úgy vélem,
hogy Alfred jarry Übü királya - mely oly
régen, 1896-ban kelet-
kezett - mutatja az utat a jövőbe."

(* 1830-as forradalomban keletkezett púpos
nemzetőr-figura, a korabeli polgár karikatú-
rája. -** F. Lemaître és Daumier tette híressé
ezt a vagány-típust. - *** Simon Deutz
1832-ben elárulta a Thiers-kormánynak,
hogy jótevője, Berry hercegnő hol rejtőzött
el, miután összeesküvést szőtt Lajos-Fülöp
ellen.)

SAÁD KATALIN

Az autentikus Beckett?

A Godot-ra várva - a szerző
rendezésében

Másfél esztendeje ismét állandó
repertoárdarabja a mintegy hatszáz főnyi
néző-közönséget befogadó nyugat-berlini
Schiller Theaternek Samuel Beckett
Godot-ra várva című darabja, ezúttal a
szerző saját rendezésében. Beckett már a
tíz évvel korábbi stúdióelőadás színpadra
állításában is tevékenyen közreműködött,
sőt a színház önálló rendezésekre is
lehetőséget biztosított a számára, így A
játszma vége, .Az utolsó tekercs és az 0, azok
a szép napok után ez immár a negyedik
rendezése itt. A színészek közül Vladimir,
Estragon és Lucky alakítóit, Stefan
Wiggert, Horst Bollmannt, Klaus Hermet
már az előző Godot-produkcióból ismerte,
Pozzo szerepét pedig az előadásban Carl
Raddatzra osztották. Az új Godot-
bemutató alapvetően ezt a benyomást
kelti: Beckett nem arra vállalkozott, hogy
az immár majd ne-gyedszázados mű
szigorúan megszabott játékkánonját
példamutatóan végrehajtsa. A kisebb-
nagyobb változtatások épp

Beckett a Godot-t rendezi a Schiller Theaterben

a mának szóló újabb jelentést, másféle
hangsúlyt kívánják hordozni.

A legszembetűnőbb változás :a várako-
zás idejének és terének kitágítása.
Mindkét felvonásban mindkét szereplő
kezdettől fogva a színpadon van, noha
eredetileg az első részben Vladimir, a
másodikban Estragon érkezett néhány
perccel a jelenet megkezdése után. Az
ötvenes évek abszurd színházának egyik
mottójául gyakran idézték a darabbeli
refrénmondatokat: „Menjünk innét: - Nem
mehetünk. - Miért nem? - Godotra várunk.
- Persze, persze." Beckett, talán, hogy a
várakozás fogalmának jelentését
boncolgató vallási és filozófiai
találgatásokkal szembehelyezkedjék, e
dialógust szinte iskolásan szavaltatja el a
színészekkel. De számos, funkcióját
tekintve kevésbé jelentős, mégis
szembeötlő változtatást lehet megfigyelni
az előadás folyamán. Vladimir például
nem az eredeti darabban szereplő
tizennégy „do do do" szótagot dúdolva
ringatja el az örökké álmos Estragont,
hanem Mozart „Gyermekem, ó, aludj már"

dallamára. A riadt ébredést követő séta
pedig Chopin gyászindulójának
elkrákogott „ta-tatata" ütemeire megy
végbe.

„Beckett a saját szövegéhez mindvégig -
meglepő, ám felettébb szimpatikus módon
- kritikusként viszonyult, állandóan
felülbírálta (már a rendezői pél-



dányt is a szövegkönyv alapos ellenőrzé-
sével készítette el), a próbák során pedig
kifejezetten elvárta, hogy a színészek a
szövegre vonatkozóan bírálatokkal és
javaslatokkal álljanak elő, vagyis e
tekintetben is közösen dolgozzanak" -
olvashatjuk Walter D. Asmus rendező-
asszisztens próbanaplójában. Beckett nem
erőltetett rá semmiféle merev koncepciót a
produkció résztvevőire, velük együtt
szövegének lehető legtökéletesebb
színpadi megvalósítására törekedett. Ha
valahol elbizonytalanodtak, másnapra új,
de pontos és átgondolt szcenikai javaslattal
állt elő. S noha csak-nem tíz hét próbaidő
állt rendelkezésükre, még a második
főpróba előtt is megállapodtak egy
kétoldalas szöveghúzásban, mert Beckett
még akkor sem érezte, hogy megtalálták
volna az adekvát szín-padi formát. E
nagymérvű tudatosság és önkontroll
azonban egyáltalán nem nehezedett
erőszakként a színészekre, sőt el-
lenkezőleg: elsajátították mint munka-
módszert, és eszerint dolgoztak.

Egymás ruháiban

Mind ez ideig a Godot-előadások egyetlen
nélkülözhetetlen díszleteleme a fa volt,
mely a második részre lombot kell, hogy
hajtson. A Schiller Theater színpadának
előterében, baloldalt egy kocka formájú
kasírozott kő szolgál Estragon pihenő,
illetve alvóhelyéül. Ezen ülve birkózik a
cipőjével, amikor a függöny felgördül. A
kő Estragon földies jellegére utal,
Estragon a kőhöz tartozik, Vladimir a
fához: az ég felé orientálódik. A kő és a
jobb hátul álló fa közötti távolság nagy-
sága meghatározott: a próbaszínpadon is
ugyanezeket a méreteket igényelte Be-
ckett. A színpad egyébként ferde talaj,
ráfeszítve színpadvászon. A fa ugyan
valódi, de nem annak hat, s a ráakasztott
három különös karakterű levéltől végképp
valószerűtlenné válik. A háttér fehér
vetítővászon, melyre olykor színes csíkok,
árnyékok vetülnek. Az első és második
rész végén az égboltra felúszó,
meghökkentően kék, túl kicsi teliholdtól
elkékül az egész színpad. Gogo, az eddigi
„Nézem ezt a fényhólyagot" szöveg
helyett most kétértelmű szófordulatot
használ: „Belelesek a holdba." Aztán
kézenfogva elindulnak a fához, hogy
elmondják a kötélről szóló dialógust,
majd, az eredeti változattal ellentétben,
Estragon előrejön, s leül a kőre: ,,... nem
lett volna okosabb, ha ki-ki maga marad .
. . ?"; ,,... bármikor elválhatunk" -
vélekedik melléülve Vladimir.

Az előadás egyik jeles kritikusa, Rolf
Michaelis, a Theater heute 1975/4. szá-
mában szemére veti Beckettnek, hogy az
első rész új fináléja indokolatlanul zúzza
szét a kétrészes dráma párhuzamos
szerkezetét, mert a két rész azonos, egy-
másra utaló szerkezetének szimbolikus
záróakkordja a két bohóckoldus szájából a
fa előtt, mozdulatlan helyzetben elhangzó
„Megyünk? - Menjünk" dialóg.
Valószínűnek látszik azonban, hogy
Beckett a fa ellenpontjaként színpadra
hozott új elemnek, a kőnek akarta evvel a
formai változtatással is a fáéval azonos
funkcióját alátámasztani. (De egyéb-ként
is: a darabbeli variációk épp arra valók,
hogy a helyzet lényegbeli azonossá-gát
domborítsák ki.) A játék ugyanakkor
szcenikailag is indokolt: a kamarajáték
számára aránytalanul nagy színpad
egyensúlyát az egymással haránt elhe-
lyezkedő két elem teremti meg. Ezt a ma-
gyarázatot látszik igazolni például az a
körülmény is, hogy Pozzóék második
felvonásbeli hangos bejövetelétől meg-
riadva, Vladimir és Estragon a kőhöz
menekülnek, groteszkül a kőre borulva
várják meg, míg mögöttük elhalad Pozzo
és a kötélen tartott Lucky. Éppoly komi-
kus és mit sem érő nemedék a kő, mint
Estragon pár perccel korábbi fa mögé rej-
tőzése.

Matias, Beckett színpadtervezője ké-
szítette a ruhákat is. Vladimirt méretének
megfelelő csíkos nadrágba öltöztette, s
szűk, kinőtt, fekete zakóba, mely
szemmelláthatóan Estragonnak volna jó.
Est-ragon viszont a fekete zakójához
tartozó fekete nadrágot viseli, pont illik rá.
De zakója lötyög: csíkos, nyilván Vladimir
„ruhatárából" való. A második részre
átcserélik a ruhadarabokat. Vladimir
lábaszára vakít a túl rövid fekete nadrág s
a bakancs között, Estragon botladozik a
buggyokat vető túl hosszú csíkos
nadrágban. Így a két színész, Bollmann és
Wigger testalkatbeli különbsége fontos
tényezővé vált a koncepció kialakítása
során. E jelentős különbség komikus
hatásként is kiaknázható: Vladimir túl
hosszúnak tűnik, s mintha nem tudna mit
kezdeni kezével-lábával, jöttében-
mentében hullámzik, s ez a kigyakorolt
járásforma már önmagában is cirkuszi
bohócszám. „Boldogtalan vagyok" - rebegi
Estragon, aki amúgy is túl kicsi-nek
látszik, s most ráadásul úgy helyezkedik a
ferde színpadon, hogy az optikailag még
inkább kurtítsa, Vladimirt pedig tovább
növessze. Estragon boldogtalanságában
felettébb mulattató látvány.

De ugyanezt a keresztbe vonatkoztatást
figyelhetjük meg a másik emberpár
viszonylatában, bár ott a testalkatbeli
adottságok nem kínáltak ilyen szembe-
tűnő komikai hatáselemeket. Pozzo koc-
kás cirkuszi bohócnadrágja Lucky mel-
lényéhez illik, Lucky szürke nadrágja
Pozzo szürke zakójához, s cipőjének
ugyanaz a színe, mint Pozzo kalapjának.
„Ebben a pillanatban az emberiség mi
vagyunk" - mondja a filozófáló Vladimir,
s a két férfipár öltözetének azonosságát
észlelve, kijelentése, a jelenidő
szuggesztivitásában, meggyőzően hat.

A látszatvalóság balettje
Beckett, mikor drámái nyelvhasználatával
a nyelv korlátait kutatva. a nyelvet mint a
fogalmi gondolkodás közegét devalválja,
voltaképpen a pusztán fogalmi értelemben
vett okoskodás mögött rejlő valóságot
kutatja. Miközben a nyelvet minta végső
igazságok közlésének eszközét lejáratja -
a drámaírás terén a nyelvet új
dimenzióval gazdagítja: a cselekvés
konkrét, sokarcú ellenpontjával. A szín-
házban vagy legalábbis Beckett színhá-
zában lehetségessé vált - állapítja meg
Martin Esslin Beckett-tanulmányában -,
hogy teljes egészében megkerüljük a
fogalmi gondolkodás stádiumát, mint
ahogy egy absztrakt festmény megkerüli a
természeti tárgyak felismerésének fázisát.
A Godot-ra várvá-ban és A játszma
végében, e jellemektől, cselekménytől és
jelentéssel terhes dialógustól megfosztott
drámákban, Beckett bebizonyította, hogy
egy látszólag lehetetlen bravúr-mutatvány
valójában igenis véghez vihető.

A bravúrmutatványt a Schiller Theater
előadása színpadi nyelvre is lefordítja. Ez
is a dráma újra átgondolásának
gyümölcse. A dialógusok ellenpon-
tozására szolgáló, reális gesztusrendszert
megfogalmazó szerzői instrukcióhalmaz,
a mozgáskánon ebben az előadásban még
a gesztusmegnyilvánulások realitását is
kétségbevonja, absztrakt baletté
szublimálja.

Beckett már Berlinbe indulása előtt el-
készítette a rendezői példányt, melyben
természetesen helyet biztosította későbbi, a
próbák során végrehajtandó változtatá-
soknak is, de a rendezői példány elkészí-
tésének fő célja az volt, hogy szcenikai
kontúrt, szerkezetet teremtsen darabjának,
melyet gyakran bélyegeztek „rend-
hagyónak" vagy „nem vizuálisnak". Igy
aztán a könyvecske eléggé meglepő
olvasmány: az elvontság és formalitás



non plus ultrájának tűnik. A darabot a
következő témákra osztja:
Lucky mozgásfolyamatai
Lucky monológja
Estragon lába
Estragon alvása
Az ostor
Vladimir, Estragon és a fa
A helyszín nyomozása (vázlattal)
Kétségek
Gyere, menjünk
Segítség
Mi/ is mondtam?
A ég

Alvás
Emlékezés
Lépésenkénti megközelítés

A tematikai címszavak alatt mindig ki
vannak jelölve a megfelelő szöveg-részek
és a darabbeli szituációk, vagy (például
Lucky monológja esetében) ehelyett a
leírás, illetve az értelem szerinti felosztás
áll. A tematikai felosztás a rendezés
szerkezetére utal: az egyes címszavak alatt
ugyanis azoknak a helyeknek a felsorolása
következik, ahol az illető téma előkerül.
Mégsem puszta összefoglalásról van szó.
A szcenikai utasításokból és dialógusokból
létrejövő szerkezet ugyanis - miként ez a
keresztbe vonatkozó instrukciókból
kiderül -, az ismétlések, a variációk, a
hasonlóságok, a párhuzamok s az utalások
olyasféle képződményét hozza létre, mely
az előadás konkrét szerkezete és
formájaként ismerhető fel.

Beckett, miként ez az idézett próba-
jegyzetekből kiderül, sokat beszélt elem-
zései során az ismétlésekről, a témák
ismétlésének formájáról. Nemcsak a
szöveg témájáról van itt szó, hanem a test
témájáról is. Amikor Estragon alszik, még
a játék elején a kőnél, ez olyan téma, mely
mindig visszatér. Rögzítődnek a várakozó
helyek, ahol csend van. A hallgatás azzal
fenyeget, hogy mindent felemészt. Újra
kezdődik a játék. „Ennek amellett derűs
játéknak kell lennie?" -- kérdi a Vladimirt
játszó Wigger. „igen, természetesen",
mondja Beckett; „csakhogy roppant
pontosan kell csinálni". Vladimir és
Estragon elválásai egy-egy sarkpontot
jelentenek: tulajdonképpen
elválaszthatatlanok. „Mint a gumilabdák,
örökösen visszaütődnek" - jegyzi meg
ismét Wigger. Beckett meg-határozza az
alapelvet: lépésről lépésre kell
összekerülniök. Felmegy a színpad-ra,
lehorgasztja a fejét, s megmutatja, hogyan
is képzeli el Estragon mozgása-
itmegharagudtál... bocsáss meg

... ide hallgass Didi! Add a kezed! .."
Egy-egy lépést tesz minden mondatnál a
képzeletbeli partner felé. Lép, majd
megszólal. Lép, megszólal. Testi-témá-
nak nevezi el a lépésenkénti megközelí-
tés módját, melyre a darab során öt-hat-
hét alkalommal is sor kerül, s melyet,
mint mondja, egészen pontosan kell

végrehajtani. Ez a történet „balettszerű"
oldala. Lucky kétszer elesik, de ezt nem
realisztikusan, hanem egészen tisztán kell
lemozognia. Wigger az iránt érdeklődik,
vajon ezek szerint minden naturalizmus
tilos lenne? Beckett előjátszik. Térdre
ereszkedik, ellazul, karját előbb
felnyújtja, majd maga elé, s mintegy elő-

Beckett: Godot-ra várva (Schiller Theater, Nyugat-Berlin)
Horst Bollmann (Estragon) és Stefan Wigger (Vladimir)



resiklik. Wigger most azon aggályosko-
dik, hogy ha ennyire sterilen kell
játszaniuk, óhatatlanul kívül kerülnek a
játékon. De Beckett elhárítja, mondván,
hogy ez játék, minden játék. „Művészi-en"

kell csinálni, azaz balettszerűen. Különben
utánzás lesz belőle, a valóság utánzása.
„Tehát száraznak kell lennie?" - faggatja
tovább a színész. Beckett felemelkedik a
helyéről, úgy mondja: „Nem száraznak,
hanem tisztának és áttekinthetőnek kell
lennie. Ez játék, hogy élni tudjunk."

S a balettszerűség követelményét való-
ban a tökéletességig kidolgozzák a színé-
szek. Lucky az előadásban már teljes
csendben, súlytalan lépésekkel helyezi le
Pozzo székét, s hajtja végre szadista
utasításait. „Hátrább!" - parancsolja Pozzo,
s Lucky ujjbegyével érinti meg csak a
széket, s úgy billenti arrább. A jelenet
könnyed, akár egy táncetüd. Monológját
is, bár egyre lüktetőbb tempóban hadarja,
szenvtelen gesztusokkal kíséri. Estragon,
majd Vladimir is kiszaladnak a színpadról,
ellenkező irányból visszafutnak, de csak
hogy keresztül-futva újra kívül legyenek.
Pozzo összegörnyedve viseli a
szózuhatagot. Lucky lényegében egyedül
van, magára hagyták. Végszóra érkezik
Vladimir és Estragon, a „dulakodás" enyhe
mellbeboxolás, ennélfogva Lucky
összeesése is csak jelzésszerű, imitáció. A
megfelelő pillanatban lefekszik a földre.
Estragon és Vladimir „lezuhanása" is
szinte karikaturisztikus, szántszándékkal
lefekszenek. A felkelés nehézségeit
mellükön kereszt-befont karral
megbeszélvén a legtermészetesebb
módon, minden nehézség nél-kül
felállnak.

A második felvonás fináléjában a kötél-
elszakítás - megfeszítés - céljából sem
mozdulnak el egymás mellől: erőlködés
nélkül, egyszerűen elszakad a kötél.
„Semmit sem ér" - állapítja meg Vladimir.

Az idézőjelbe tett, absztrakt cselek-
véssorok között azonban mindkét em-
berpár viszonylatában sor kerül egy-egy
reális, emberi megnyilvánulásra : Pozzo és
Lucky szadisztikus-mazochisztikus köl-
csönös függőségében két, a kötélre irá-
nyuló reális mozdulatra figyelhetünk fel:
„Mit óhajtanak? - kérdi Pozzo a csavar-
góktól az első részben -, hogy táncoljon,
énekeljen, gondolkozzék?" Elkapja a
kötelet, hogy egészen Lucky torka előtt
rántson rajta egyet. Lucky ránéz. A má-
sodik részben az immár vak Pozzónak
Lucky a megrövidült kötelet úgy nyújt-

ja át, hogy eközben másik kezével gyön-
géden megfogja Pozzo karját, mintegy
segítve a kötél biztos megragadásában.

Vladimir és Estragon pörlekedő gyű-
lölet-szeretet viszonyában reális
mozzanatok a megbékélő kézenfogások,
valódi mozdulat, ahogy Vladimir anyásan
átkarolja Estragont a kövön, és elringatja.
Vladimir olykor már-már mester-kéltnek
tűnő táncmozdulat-rendjében
meghökkentő gesztus ez az ölelés.

Beckett hősei mindig a jelen képeit
fogalmazzák meg, s ezek éppúgy lehetnek
látszatok, mint valóságosak. A pillanat
érvényében azonban elhatárolhatatlanok.
Bírálói leginkább ezért, a jelen-időben
mégis érvényesnek ható ál-valóságért
szokták elmarasztalni az írót. Beckett a
Schiller Theater színpadáról azonban nem
csupán a cselekvések dialógust
ellenpontozó bravúrjáról képes minket
meggyőzni. Még a mozgásrend-szert is
absztrahálja, hogy kiemelhessen belőle
néhány mozdulatot, amely az adott emberi
viszonylatot - a pillanat felvillanásában
ugyan -, de a maga valódiságában ragadja
meg.

E számunk szerzői:
BAJOMI LÁZÁR ENDRE író

BALASSA PÉTER az ELTE Esztétika
Tanszékének tudományos kutatója

BOGÁCSI ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

CSIK ISTVÁN a Kohó- és Gépipari Mi-
nisztérium Sajtó- és Propagandaosztályá-
nak vezetője

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni Ta-
nárképző Főiskola tanára

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

GYÁRFÁS MIKLÓS író
LÁNG TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

szerződéses munkatársa
MÁNDY IVÁN író
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel mun-

katársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
RÉPÁSSY ANDRÁS jogász, a Székesfe-
hérvári Városi Tanács munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti Szö-
vetség munkatársa

ZILAHY JUDIT újságíró, a Filmvilág
munkatársa

ZILAHY JUDIT

A Broadway
brit szezonja

Az angolok, akik gyarmatosítóként éppen
kétszáz éve távoztak cl az amerikai
kontinensről, most visszaözönlenek oda,
csak éppen nem mint katonák, hanem
mint színtársulatok, vendégrendezők,
színészek, drámaírók. Más szóval - még-
hozzá a New York Times színikritiku-
sának szavával - a brit színház hídfő-állást
ver a Broadwayn.

Angol darab persze mindig is volt az
amerikai színpadokon, hiszen a közös
nyelv azért egy kicsit össze is köti a két
nemzetet. Az 1974-ben kezdődött s mind
a mai napig tartó angol invázió azonban
valamely egészen más. Volt olyan időszak
is, amikor négy teljes brit színtársulat
szerepelt Nagy-New Yorkban: a Royal
Shakespeare Company a Broadwayn, a
Nemzeti Színház, az Actors Company,
valamint a Nemzeti Színházhoz
kapcsolódó Young Vic pedig
Brooklynban.

A színházműsorban hirdetett prózai
darabok túlnyomó többsége angol;
amerikai szerzők nevével csak elvétve
találkozunk, főként a musicalokat és
klasszikusok felújításait hirdető plakáto-
kon. Ki hitte volna akár még két éve is,
hogy Alan Ayckbourne, aki sértődötten
bizonygatta, hogy ő nem afféle utánzat,
angol Neil Simon, szabályosan kiszorítja
verhetetlennek hitt vetélytársát a Broad-
wayról. Hogy végleg vagy átmenetileg?
Senki sem tudja. Csak annyi bizonyos: a
híres-neves színháznegyedben, ahol vala-
ha két-három Simon-darab futott egy-
idejűleg, ma egy sem megy, Ayckbourne-
től viszont kettő, az itthon is játszott
Nálunk, nálatok, náluk, valamint a Norman
hódításai.

Ayckbourne darabjait amerikai színészek
játsszák, angol vendégrendező
irányításával, Tom Stoppard Travesztiákja
viszont angol produkció, mely többé-
kevésbé intakt módon került át a lon-
doniról a New York-i deszkákra. Az ál-
talam ismertetett előadások között akad
ilyen is, olyan is.

Peter Cook és Dudley Moore, a két
angol ős-clown Jó estét című kabaréja
kétszemélyes színház, de színház a javá-
ból. A két komikusnak láthatólag még a


