
együttes tagjai vérfagyasztóan csípős
választ fogalmaztak. (A többesszám azért
is jogosult, mert a revista számainak nagy
részét a társulat tagjai együtt írták, s a
próbákon a szereplők csiszolták
véglegessé.)

Az Adoque ideiglenes barakképületé-
ben fagyoskodó nézőközönségének (tud-
tommal) egyetlen tagja sem ment haza a
szünetben. Ismeretlen nézők összenevettek
a széksorokban, egy-egy alulról jövő
közbeszólásnak ugyanakkora sikere volt,
mint a színpadi poénoknak.

A Cegada verbális közlendői részben
közvetítő, tolmács útján jutnak el hozzám.
De vannak a revistának hagyományosan
vizuális, fordításra nem szoruló motívumai
is. Az egyik jelenetben például eleven,
maszkos marionettfigurák idézik fel a
portugál társadalom tegnapi hierarchiáját.
A bíró, a rendőr, a pap, a földesúr és az
angyal szárnyú cselédlány együttese egy
létra körül helyezkedik el, s ki-ki a maga
terhét cipeli. Míg azután

létrafokokra telepedő szereplők közül
egyszercsak felpattan valaki: az angyal
szárnyú, angyal arcú cselédlány fellázad,
botjával szétüt elnyomói között, és
emberré válik. A közönség megint
képtelen kivárni a sztori kimenetelét,
máris beletapsol. Végezetül különböző
kabarétréfák és songok után egy Chaplin-
parafrázis következik: a XX. század nagy
mítosza itt a mese szintjén jelenik meg. És
újra feltűnik, milyen remek karakterszí-
nészek játszanak a Teatro Adoqueban.

Akik képesek arra, hogy századunk
irodalmi és filmmitológiáját, annak eszmei
gazságát a legszélesebb nézőközönségnek
tolmácsolják.

Előadás után Ermelinda Duarte
színésznővel beszélgetek. Tőle tudom
meg, hogy az agitációs színháznak ez a
népszerű fajtája hébe-hóba a fasizmus alatt
s jelentkezett, de igazi virágzása csak a
közelmúltban következett be. A közön-
éget a színház közvetlen politikumán ívül
eszközeinek változatossága vonzza. Hogy
itt revüt és drámát, poézist és poént együtt
kínálnak. A társulat helyette nem sokban
különbözik a Brechtet játszó fiatalokétól:
közös erőfeszítés, kollektív munka, anyagi
gondok és ígéretes sikerek , .

Ez jellemzi a küzdő színházért vívott
küzdelem résztvevőinek mindennapjait.
Fél évszázad mulasztását, bűnét nem lehet
két év alatt behozni. De tucatnyi
beszélgetés és három színházi este után
úgy érzem: színház születik Portugáliában.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

A ,,másik" angol színház,
a fringe

Az egyik angol színházról elég rendsze-
resen értesül a magyar olvasó. A Royal
Shakespeare Company esetében pedig
nemcsak értesül, hanem vendégjátékok
jóvoltából személyes találkozásra is adó-
dik lehetősége nagynéha. Az „egyik angol
színház" a nagy nevű társulatok, a
Nemzeti, a Royal Court, a West End
világa. Rendezőire gyakran hivatkoznak a
kritikusok, színészeit ismerjük angol
filmekből és tévéjátékokból. Az írók ma-
gyar karrierje már kevésbé nevezhető
szerencsésnek. Valami furcsa válogatási
szemlélet úgy hozza magával, hogy a
könnyen emészthető, egyéni vonásokat
csak módjával viselő szerzők viszonylag
gyorsan színpadjainkra kerülnek. Az ér-
desebb, világnézettel is rendelkező drá-
maíróknak viszont jó szerencséjük van, ha
hosszú évek múltán legalább könyv-
alakban a magyar közönség kezébe jut-
nak.

Ezúttal nem a többé-kevésbé „hivatalos"
színházi világnak újabb híreiről,
gondjairól szeretnék beszámolni. Inkább
az angol színház határvidékén kalauzol-
nám az olvasót. A „fringe" bozótosában,
amelyről eddig tényleg édeskeveset hal-
lottunk. ( A fringe szó eredeti értelme sze-
gély, de jelent külvárost is.)

Előzmények

A kísérleti színház őstörténete meglepően
szegényes. A két háború között, amikor -
főleg a húszas években -- Né-
metországban, a Szovjetunióban, de a
cseheknél és a lengyeleknél is virágzott az
avantgarde, Londonban mindössze két
színház működött, a Mercury és a Gate,
ahol néhány modernista törekvésű költő,
W. H. Auden és Christopher lsherwood
verses darabjait is bemutatták. De ezek
teljesen periférikus előadások voltak, a
kommersz színház egyeduralma még so-
káig töretlen maradt. A „jobb emberek" a
Shaftesbury Avenue-re jártak színházba, a
munkásosztály pedig a music hallban egy
korsó sör, hirtelen sült marhaszelet mellől
nézte a varietéműsort.

Nem javult sokat a helyzet az 1945 utáni
első két évtizedben sem. Társulatok
alakultak, majd rövid pályafutás után cl

is tűntek. Ezekre a rövid életű színházi
klubokra ma már csak a színháztörténé-
szek emlékeznek. Mégis említést érdemel
munkájuk. Abban az időben még ér-
vényben volt a színházi cenzúra. A királyi
főkamarás - arra hivatkozva, hogy egy-
egy dráma rendkívül durva vagy
homoszexuális jeleneteket tartalmaz -
megtilthatta nyilvános színházi előadásu-
kat. Igy a „rázós" darabok zárt, tagság-hoz
kötött színházi klubokban kerülhettek
csak színre. A mai, szinte korlátlan
engedékenység Londonából visszanézve
jóformán hihetetlen, hogy 1956-57-ben a
Macska a forró háztetőn és a Pillantás a hídról
első angliai bemutatói is zártkörűek
voltak. A színre vitt darabok között kevés
hasonló jelentőségű akadt. A pop-kultúra
első fecskéi, a teddy boyok, Elvis Presley
és James Dean ihlették meg a legjobb
írókat. Arthur Miller 1956-os londoni
látogatása után még ú g y látta, hogy a
„fringe" legnagyobb része „az élettől
hermetikusan elzárva" folyó üres kísér-
letezés, játék a formákkal.

A változást, a fellendülést hozó vérát-
ömlesztést két, Angliába települt fiatal
amerikai, Jim Haynes és Charles Maro-
witz hajtotta végre. 1963-ban, a hivatalos
edinburghi művészeti fesztivál idején
egyikük megalapította az azóta világhí-
ressé nőtt Traverse Theatre Clubot, má-
sikuk pedig színpadra állította az első
angol happeninget. Óriási feltűnést kel-
tettek, nyomukban hetek alatt egész sor
alig ismert avantgarde amatőr csoport ta-
nyázott le a skót fővárosban. Hamarosan a
fesztivál igazi érdekességét már nem a
világhírű zenekarok koncertjei, hanem a
padlások, pincék, raktárak hirtelen fel-tűnt
csodabogarai, a kísérleti színtársulatok
jelentették.

Az 1963-as ellenfesztivál láncreakciót
váltott ki. Nemcsak addig ismeretlen,
megszállott amatőrök kerültek a figyelem
középpontjába. Kiderült, hogy a hivatalos
angol színház nem egy jelentős
egyénisége szintén nem akar a régi kere-
tek között dolgozni. Nem elégszik meg
többé a jól megcsinált előadás hagyomá-
nyos módszereivel. Gyökeresen újat akar,
tartalomban, kifejezési formában
egyaránt. Még abban az évben színre
került egy kelet-londoni munkásnegyed-
ben joan Littlewood Ó, de bájos háborúja.

Ez volt az első előadás, amely a megszo-
kott andalító zenés komédiázást a háború
brutalitásának valódi képeivel váltogatta s
szervezte felkavaró, sokkoló hatású
montázsba.



Peter Brook a következő évadban
Charles Marowitzcal együtt megindította a
„kegyetlenség színházát". Ezzel az angol
„fringe" lovaggá üttetett, tagja lett egy
cseppfolyós, állandóan születő és el-haló
szervezetnek.

Az első öt évben, 1963-68 kötött sok
elmaradást pótolt a „fringe". A kommersz
színház angolcentrikus műsorpolitikájával
ellentétben a város peremén az európai és
amerikai avantgarde legjobb alkotásai
kerültek színre. Marguerite Duras, Peter
Weiss és a többi európai - angol társulatok
előadásában. Az amerikaiak eljöttek
maguk. Akkor járt itt a Living Theatre, a
La Mama (a Tom Paine-nel), Chaikin
Open Theatre-ja a Hurrá Amerikával. Erre
a korszakra esik a Bread and Puppet
(Kenyér- és Bábszínház) és Grotowski
társulatának vendégjátéka is.

Bármilyen termékenyítő hatású volt is a
külföldi darabok és társulatok megis-
merése, jelentőségük mégis jóval kisebb,
mint a történelmi eseményeké. A második
fordulatot, a teljes önállósodást 1968 hozta
meg.

A vietnami háborúval kapcsolatos
egyetemi összetűzések Kaliforniában, a
lángoló néger gettók fáklyafénye, a prágai
válság, a párizsi barrikádok éppúgy
formálták a kis társulatok világnézetét,
mint az éppen akkor elmélyülő északír
tragédia, a meg nem oldódó hazai ellent-
mondások, a Munkáspárt megalkuvó re-
formizmusa.

Kiáltvány helyett

Ha a „fringe" nem Angliában születik,
bizonyára egységes mozgalom lesz belőle.
És ha az angol nyelv nem utálná annyira a
felszólító módot, a felkiáltó jelet, most
bemutatásként idézhetnék a mozgalom
kiáltványából. Dehát Angliában vagyunk,
meg kell elégednünk néhány példával és
azok óvatos tanulságaival.

Az elmúlt évtizedben mintegy százöt-
ven társulat szerveződött. (Ezek egy része
már meg is szűnt, vagy új formában
folytatja munkáját.) Egyetlen közös vo-
násuk a tagadás. A hivatalos színházi kö-
rök gúnyosan úgy fogalmazzák ezt meg,
hogy a „fringe" tagadja azt a társadalmi
rendet, amelytől a fennmaradásához
szükséges pénzt kapja. Jól hangzó para-
doxon. Csakhogy a valóság az, hogy
igazságosabbak vagyunk, ha megfordítjuk
a gúnyos megállapítást. Valójában a
„fringe" művészei „szubvencionálják" a
művészetet. Ahelyett, hogy más, sokkal
biztosabb megélhetést nyújtó pályára

mennének, lelkük, erejük legjavát adják a
színháznak, minimálisnál is alacsonyabb
gázsiért.

Akármilyen nehéz, szeretik csinálni.
Mert a „fringe" életformát jelent. Stephen
Rea, aki egy kis társulatból került az Old
Vicbe, azzal magyarázza ezt, hogy jó a
szellem. Mindenki mindent csinál. Nem a
rendező dirigál, hanem együtt találják ki
az előadást. A rendező legfeljebb első az
egyenlők között. És mindenki mindenbe
beletanul. A darabírástól a díszletfestésig
mindenbe. Mert a „fringe" írói még nem
adják a gőgös mindentudót. Boldogok, ha
a színész a darabhoz hozzáteszi a maga ta-
pasztalatát, ötleteit is. Most a Nemzeti-
ben? Jól fizetett alkalmazott, nem kérik,
hogy munkaidején kívül bármit is csi-
náljon a színház számára. Megmondják,
mi a teendő, ő elvégzi legjobb tudása sze-
rint. És bár nem engedheti meg magának,
hogy visszamenjen valamelyik külvárosi
kocsma emeleti különtermébe bagóért
játszani, fájó szívvel gondol vissza az ott
töltött időre. Az volt a teljes élet. Mert ott
azt csináltak a színpadon, amit ők
tizenvalahányan akartak. A szellemi füg-
getlenség, az önálló színházcsinálás örö-
me megérte a sok lemondást. Azért nem
könnyű elhatározás az, hogy az ember
tartósan lemond a családalapításról, arról,
hogy legyen otthona, karrierje. Miért ?
Mert Angliában huszonháromezer szín-
házművészt tartanak nyilván, pedig az
országban mindössze ötször annyi ember
él, mint Magyarországon, ahol ezer hiva-
tásos színész sincs. Karrier szempontból
tehát csak vesztegeti az éveit az, aki ki-
tart a kisszínházi kommunaéletmód mel-
lett. Legfeljebb minden tizedik embernek
sikerül végül is a hivatalos színházba be-
jutnia.

Hivatalost mondok, nem hivatásost.
Angliában csak az eredmény érdekes, nem
a főiskolai diploma. Aki a színháznak
szenteli az életét, akkor is színház-
művész, ha csak filléreket keres egy sze-
gény kerület munkásklubjának komé-
diásaként.

Hogyan lesz valakiből „fringe" színész?
Az ide vezérlő motívum kétféle lehet. A
színház szerelme, valamely társulat ügye
iránti odaadás, vagy (de lehet, hogy és) a
befutás reménye, hogy egy jó alakítás
után mégiscsak szerződést ajánl egy nagy
színház. Ez tehát arra is válasz, hogy
milyen társadalmi rétegből toborzódnak a
társulatok. Mindenünnen. Egyetemet
végzettek, állástalanok épp-úgy vannak
köztük, mint biztos polgári

megélhetést föladó, elszánt fanatikusok.
Elég sokan mondják, hogy „Amerikából
jöttem". Ezek között a legismertebb Ro-
bert Patrick, a Kennedy gyermekei írója, aki -
bármilyen hihetetlenül hangzik - több száz
darabot írt a hatvanas években az Off-Off-
Broadwayn. Aztán amikor a New York-i
undergroundnak befellegzett,
sokadmagával ő is áttelepült Londonba, s
egy kiskocsma fölötti hónapos szobában
folytatja szegénylegény életét.

A „fringe" titka és varázsa az, hogy nem
intézményesíthető. Mindig önkéntességi
alapon szerveződik, lényege a kollektív
munka és döntési jog. Mihelyt valamelyik
társulatot jó eredményei nyomán az állam
vagy egy magánmecénás fölkarolja,
kiszáll belőle a lélek. Ahogy vezetőt,
adminisztrációt kapnak, azonnal elillan a
régi közösségi szellem, ugyanazok a
problémák jelentkeznek, mint egy
gyárban vagy hivatalban - vagy éppen egy
nagy színházban.

Kiké a "fringe"? Mindig egy-egy kisebb
közösségé, sohasem a többségé. Dehát
melyik színház és a világ milyen táján
nevezhető a többség művészeté-nek?
Mindenesetre a „fringe" társulatok
fáradhatatlanul járják az ország legtávo-
labbi sarkait is, csakhogy szélesítsék ható-
sugarukat.

A teljes igazság még egy megjegyzést
kíván. A „fringe" társulatok egy része
részesül némi állami támogatásban. Itt
dolgozik a szakma több mint fele. És a
„fringe" a Művészeti Tanács színházi
szubvenciójának négy százalékát kapja.
Ahogy mondani szokás : ez az éhenhalás-
hoz sok, a fennmaradáshoz kevés.

Színház - ebédre

Nyolc éve történt, hogy az Interaction
nevű társulat egyik vezetőjének, Ed Bur-
mannak feltűnt, mennyi ember lődörög
céltalanul a hosszú, legalább másfél órás
londoni ebédszünetben. Mi lenne, ha ezek
az emberek nem a galambokat etetnék a
Trafalgar téren, vagy a parkokban és a
Temze-parton sétálnának, hanem
színházat néznének. A játékhely kézen-
fekvő : az angol ember nem eszik kiadós
ebédet. Többnyire munkahelye közelében
valamelyik pubba tér be, s egy korsó
sörből, néhány szendvicsből már ki is
telik a déli étkezés. Tehát a pubban kell
játszani.

Az ötlet forradalmi volt, a megvalósítás
már sokkal kevésbé. Nem is lehetett. A
színészek és a rendezők koldusszegények.
Azok játszanak ebédidőben, akiknek
máshol már nincs helyük. Azokat az



írókat, akiknek máshol még nincs nevük.
És olyanoknak, akik mint banktisztvise-
lők, hivatalnokok, a középosztály kon-
zervatív nézeteit vallják. Az ötödik kor-
látozó tényező az idő. A terjedelem nem
haladhatja meg az egy órát.

Mégis, az évek folyamán kialakult a
műfaj. Afféle színházi gyorsírás, minden
jellemrajzzal való pepecselés nélkül. Az
írók az újságkarikaturisták túlzásaihoz
hasonló módon utalnak a lényegre, gyor-
sítják a megértést. Így aztán egyszer úgy
érzi az ember, mintha Vitéz László élő
bábszínházát látná, máskor meg színpadi
képregénynek tetszik a cselekmény. Az
óhatatlan leegyszerűsítések ellenére akad-
nak kis remekművek is, melyek közül már
nem egy talált utat a BBC rádió, sőt a
televízió műsorára is.

A műfaj legismertebb írója john Grillo.
Egy szegény ember története című
monológjában egy nyilvános vécében
megesett bizarr eseményekről számol be.
Conrad Bromberg Dr. Galley-jében egy

pszichológus diákjainak esettörténet for-
májában adja elő házassága rombadőltét.
Az 1975-ös nehéz esztendőben csak a
nagyobb hírverés, a harsányabb színek
tartották életben ezt a formát. A legis-
mertebb sohói pub, az Ambiance például
az egész turistaidényben a homoszexuá-
lisok problémáit boncolgató írásokat tűzött
műsorra.

A „lunchtime" színész szenvedi meg
legjobban az évszakonkénti közönség-
ingadozást. Á csúnya őszi, téli hónapok-
ban nyolc-tíz helyen is játszanak. Szép
időben, tavasszal ez a szám leesik négyre-
ötre, s a pub előtt folyó pár perces, meg-
alázóan olcsó becsali játékkal tudják csak
elegendő számú turista és csellengő
londoni kíváncsiságát fölkelteni.

A társadalom hullámhosszán

Az angol színház magyar ismerői köré-
ben makacsul tartja magát az a nézet, hogy
a „fringe" afféle színes, bolondos hippi
színház, tele zavaros fejű fiatalokkal, akik
feltűnési viszketegségben képtelen
zagyvaságokat ötölnek színpadra. Ezért
„fringe" irodalom nincs is, vagy ami akad,
az érdektelen.

Ami az e képzelés formai részét illeti,
való igaz, hogy a „fringe" színtársulatok
legtöbbje keresi a zajos feltűnést. Minél
meglepőbb formában kínálja valaki a
portékáját, annál biztosabb, hogy föl-
figyelnek rá. De az Oxford Streeten sem
biztos, hogy a legjobb rock vagy soul
zenét sugárzó, legötletesebben berende-

zett butikban kapható a legjobb áru. A
színházi hangulatkeltés valóságos en-
ciklopédiáját lehetne megírni a külvárosi
színpadok adta példákból. Nyílt lángon
sülő bárányhús, keleti fűszerek illata a
bárhelyiségben, étel-ital a nézőtéren,
gyalulatlan lócák, itt-ott marijuana, hasis
édeskés füstje, rikítóan kifestett homo-
szexuálisok, színesbőrűek, beavatási
szertartásként a jegyszedő/nő átölelve
vezet a helyünkre stb. Mindez olyan
megszokottá, konvencionálissá válhat,
hogy egy idő után a hiánya jobban feltű-
nik, mint a megléte.

Sokkal fontosabb a „fringe" irodalom
kérdése. Az elmúlt tizenhárom évben be-
mutatott darabok száma több ezer. Ezek
közül csak évente két-három jutott el a
belvárosba. Éppen azok, amelyek néze-
teikkel, formájukkal leginkább számíthat-
tak arra, hogy a középosztály befogadja
őket. A szelekció részben osztályszem-
pontú, részben pénzügyi megfontolások
alapján történik. Például john Mc Grath
marxista drámaíró Halak a tengerben című
drámája bármennyire remek körkép az
1975-ös Angliáról, nem juthatott beljebb a
kelet-londoni zsinagógából átalakított
Half Moon Theatrenál. Ha egyszer nincs
olyan West End-i színháztulajdonos, aki
üzletet szimatol benne, akkor nincs elő-
adás. A Halak a tengerben munkásokhoz
szólt (végig is turnézták vele a közép-

angol iparvidéket), olyan kérdésekről,
amelyek a munkásságot érintik. A nagy
külföldi cégek meneküléséről, a nyo-
mukban támadó munkanélküliségről, a
gyárfoglalásról. Mondanivalóját, hogy a
munkásság a gazdasági harcot fejlessze
politikai harccá, nem kétséges, hogy ke-
vesen teszik magukévá London belváro-
sában.

Az utóbbi évadok két befutott „fringe"
darabja: a Kennedy gyermekei és a Betűrend.
Az első sikerének magyarázatát abban lá-
tom, hogy népszerű formában vázolta föl
az amerikai fiatalok világát a 60-as évek-
ben, s egyúttal le is zárta a nosztalgia-
sorozatot az angol színpadon. Ameriká-
ról szól, van benne egy csipetnyi egzoti-
kum is, és címében karizmatikus nevet
hordoz.

A Betűrend egy vidéki újság szerkesz-
tőségében játszódik, s ez máris biztató
előjel lehetett a producer szemszögéből.
Angliában ugyanis három témáról lehet
minden mennyiségben írni: a hadsereg, a
sajtó és a kórházak életéről. A történet
egy mulatságos küzdelemről szól. Egy
rendetlen könyvtárosnőt „megdönt"

rendszerető kollégája. Ám amikor a
káoszt fölváltja a rend, kiderül, hogy a
lap csődbe jutott. A dráma sikere össze-
függ a Scottish Daily News című lap
valóságos kálváriájával, s azzal is, hogy
az angolok a lelkük mélyén imádják a
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rendetlenséget. Sajátos katarzist vált ki a
nézőből a befejezés: „Érdemes annyira
erőlködni? Így is, úgy is csődbe jutunk."

A „fringe" drámaírók másik kiútja az
ismeretlenségből: az állami szektor. Az
esély ugyanolyan csekély - mindössze évi
néhány darabról lehet szó -, de az anyagi
megfontolások kevésbé döntőek. A
McGrath melletti másik élvonalbeli
marxista, Trevor Griffiths így egymás után
két darabbal is szerepelhetett. Mennyi derék
ember című drámáját a Nemzeti mutatta
be. Egy munkáspárti képviselő élet-útját
villantja fel egy tévéinterjú keretében. Az
interjút az teszi izgalmassá, hogy a
beszélgetésben részt vesz fia is, aki mint
marxista egyetemi előadó egészen más-
ként értelmezi az apja által előadott angol
történelmet, s ennek megfelelően tesz
csípős megjegyzéseket. Másik drámáját a
Nottingham Playhouse adta elő, amely
pillanatnyilag a legnívósabb vidéki szín-
ház. A Komédiások egy esti színiiskolában
játszódik. A hallgatók két pártra szakad-
nak. Az egyik csoport hangadója szolgálni
akarja a közönséget, azt kívánja adni, amit
várnak tőle. A másik véglet nem ismer
megalkuvást, csak az igazat hajlandó a
színpadról kimondani. Ezek után
természetes, hogy a vizsgaelőadás után a
zsüri kit vesz fel az Equitybe, a színészek
szervezetébe.

Kevesen válnak országosan ismertté,
még kevesebben juthatnak nemzetközi
hírhez. Á politikailag tudatos, a társadalom
helyzetét elemző „fringe" írók egy része
nem is vesz részt az irodalmi hír-névért
folyó versenyfutásban. Ehelyett vállalja
egy kisebb közösség, gyárváros, lakótelep
írójának tisztét. Abban a nyelv-járásban ír,
azokról a kérdésekről, amelyek közvetlen
környezetét jellemzik.

Mindenféle játék

Közönséggyalázás, erőszak, szex, anar-
chia, álomszínház, politikaundor s még
sok más motívum is vezérli a társulatok
munkáját, nemcsak a közéleti érdeklődés.
Mindezekről beszámolni - még futólag is
csak könyvben lehetne. Egészen külön
téma a több millió bevándorlónak játszó
színházi hálózat. A négerek, a görögök és
a lengyelek nemritkán mutatnak be olyan
produkciókat, hogy az országos sajtó is
hírt ad előadásaikról. Ezek rendszerint
szigorúan speciális darabok, egy bizonyos
közönségnek. Bár a dolog nem mindig úgy
sül el, ahogy a társulat elkép-

zelte. Tavaly nyáron egy dél-londoni
szegénynegyed ütött-kopott színpadán kis
agitprop társulat adott elő egy eléggé
összetákolt, elnagyolt művet az 1926-os
sztrájkról. A jeleneteket pol-beat dalok
követték s kötötték össze a mai gazda-sági
válsággal. Érezhető volt a szándék:
politikailag iskolázatlan közönséget akar-
tak fölvilágosítani a társadalom mozgás-
törvényeiről. Azon az estén azonban,
mikor a szokásos előadás utáni színész-
néző ankét elkezdődött, kiderült, hogy a
nézők az utrabalos politikai nézetek teljes
spektrumát képviselik. Szegény színészek,
mikor rájuk zúdultak a Mao-, Trockij- és
Regis Debray-idézetek, alig tudták
elmagyarázni, hogy ők azt hitték,
inasgyerekeknek fognak játszani, elnézést
a szimpla tálalásért.

Egyetlen előadást említek csak meg a
mindenfélék közül. A világ-hírű Pip
Simmons társulat An Die Musikját.
Simmons amerikai születésű, évtizede
Angliában él, az USA-ban a néger George
Jacksonról, az NSZK-ban a Baader-
Meinhof csoportról mutatott be előadást.
Hollandiából hozta haza Angliába ezt a
darabot, melynek alcíme: Anna Frank
álma. Koncentrációs táborban vagyunk
valamennyien. A közönség a tébolyult
álmok logikájával szerkesztett
megaláztatásokat lát. A keretjáték előbb
egy szörnyű vacsora, melyen a zsidók
embercsontokat és ürüléket kénytelenek
enni, majd egy hangverseny következik,
melyen a perverz SS tiszt hol Schubertet,
hol Lisztet rendel a meztelenre
vetkőztetett foglyoktól. Néha, a
változatosság kedvéért válogatott ötle-
tekkel kínozza őket. Az előadás végén
gázálarcot vesz föl, s kinyitja a halálfejes
dobozokat. Csípős, maró füst árad szét a
színpadon és a nézőtéren. A zenekar már
alig látszik, de rendületlenül zenél tovább.
A nézők nem bírják. Előbb egyenként,
aztán csoportosan tódulnak a kijárat felé, s
könnyezve, öklendezve, köhögve
menekülnek a szabad levegőre. Senkinek
sem jut eszébe, hogy a színházi előadás
végén általában tapsolni szokás.

A válság valósága

Peter Ansorge 1975-ben megjelent köny-
vében (Disrupting the Spectacle) megjó-
solja a „fringe" hanyatlását. Példákkal

igazolja, hogy minden avantgarde szín-
házi mozgalom hanyatlani kezdett öt-hat
évnyi virágzás után.

Könyve megjelenése óta csakugyan
tapasztalhatók változások. Az 1975-76-os
évadban kevesebb az új előadás, jóformán
egyáltalán nem tűntek fel új nevek. Egy-
két ismert társulat elpártolt a szín-háztól, s
most video-magnóval folytatja munkáját.
(A berendezés segítségével saját készítésű
avantgarde és dokumentarista filmjeiket a
tévékészülék képernyőjén lejátszhatják
közönségüknek.) A video mint új műfaj
még közelebb hozza az alkotót és
közönségét, különösen, ha nemcsak a
költséges berendezés árán (kb.
negyvenezer forint), hanem a
filmkészítésben is osztoznak. Az első pél-
dák azt mutatják, hogy egy-egy kerület
lakossága szívesen hoz áldozatot, ha a
helyi sajtó mintájára saját filmstúdiója
lehet.

A kifáradás jelei mögött azonban az
anyagi okok a fontosabbak. Lehet, hogy
az angol ipar akkor lett világelső, amikor
gyermekmunkát alkalmaztak, és a leg-
könyörtelenebb kizsákmányolás folyt. A
„fringe" színházban azonban kezdettől
fogva olyan fokú volt a szegénység, hogy
ez most már fokozhatatlan. Avantgarde
Hamlet-előadást lehet remekelni két darab
kellékkel, öt színésszel és két
világítóegységgel. De még ebből is el-
venni, ennél is lejjebb szállni? Ha egy
ilyen krónikusan alultáplált szervezetet
arra késztetnek, hogy húzza kissé összébb
a nadrágszíjat, akkor nem csoda, ha a szíjat
a nyakára illeszti.

A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG e

számunk meg jelenése után, március 14-én

tartja ötödik közgyűlését. A színházi szakma

életének ez a nagy jelentőségű eseménye

hivatott értékelni az előző köz-gyűlés óta eltelt

időszak eredményeit, fölmér-ni a megtett utat,

és kijelölni a jövő feladatait. A közgyűlés

előkészítése lapunk zártakor folyik,

munkájára, a beszámolókra és a fel-

szólalásokra viszont - a hosszadalmas nyom-

dai átfutás miatt - csak későbbi számainkban

tudunk visszatérni. (A Szerk.)


