
világszínház

A hallatlanul népszerű és bátor hang-
vételű Régi magyar rege felkeltette a kor
egyik legtehetségesebb színigazgatójának,
Balog Istvánnak érdeklődését. Balog
színtársulata létszámban a legnagyobb
volt; országos eseménynek számított
minden bemutatójuk, vendégszerep-lésük.
(Legnevesebb színésznője Kántor-né
Engelhardt Anna.) Balog hosszú évek
vándorlásai során kitűnően megismerte az
ország állapotát, közhangulatát, érzékelte
a reformkori eszmék iránti fokozódó
szimpátiát. (A Habsburgok ellen-támadása
látszatperekhez vezetett, Kossuth
Országgyűlési Naplóját betiltották.) Balog
ebben a politikai légkörben írta színpadra
Fazekas művét és Szerdahelyi zenéjével
1838-ban nagy sikerrel be is mutatta.
Balog szellemében és nyelvezetében
megőrzi Fazekas Lúdas Matyi ját. Kerüli a
meseszerű történés mindenfajta csábító
túlkapásait, inkább a földesúr-jobbágy ősi
ellentéteket mélyíti el. Katona Tiborcának
szenvedélyes, gyűlölettel teli hangja szólal
meg az ő Lúdas Matyijában is.

Matyi lusta, haszontalan kölyök, sem-
mirekellő suhanc, amikor a legendás
döbrögi vásárban megszégyenítik : Döb-
rögi földesúr parancsára deresre húzzák.
Matyi véresen, félájultan bosszút eskü-
szik. Igen ám, de Balog Döbrögije kemény
ellenfél. Okos, ravasz, kegyetlen.
Zabálógép, de nem tunya. Igazi kiskirály:
birtokán élet és halál ura. Nehéz őt
Matyinak elérni. Döbrögi modellje az
országban akkor élő és dőzsölő száz és
száz földesúrnak. Azonban egy igazi népi
hős állja adott szavát. Matyi
Olaszországba és Németországba megy,
hosszú évek során kitanulja az
orvostudományt és az építészetet, kemény
munkával meg-tanul latinul, olaszul,
németül. A lusta, iskolakerülő suhanc
Matyiból okos, ki-művelt Mátyás lesz.

Balog forradalmian bátor gondolatai a
kiművelt Magyarország megvalósulásának
hitével záródnak. Színész írta a darabot
színésztársainak egy exponált politikai
helyzetben, merészen bátor hang-vételben.
Igazi színházi tett volt Balog Istvántól és
neves társulatától. Ezért is mutattuk be az
Agriai játékszín színpadán - Fekete Sándor
szakavatott átigazításában - ezen a nyáron.

UNGVÁRI TAMÁS

Jegyzetek az amerikai
színházról

Cikkemnek már a címe is merő absztrak-
ció. Amerikai színház, ez körülbelül olyan
általánosítás, mintha valaki az európai
színházról akarna néhány gépelt

oldalon beszámolni. Amerika, ezt európai
távcsövünk mellett szívesen feledjük,
politikailag számot tart bizonyos
egységre. Földrajzilag, kulturálisan azon-
ban korántsem egységes. Színházi élete
pedig végképp a különbözőség meg-annyi
jegyét mutatja fel. Beszélhetnénk először
arról, mennyire különbözik a keleti part,
vagyis New York színház-művészete a
nyugati partétól, mondjuk Los
Angelesétől, San Franciscóétól. De a
különbség nemcsak felfogásban,
gondolkodásmódban, a szerzők kivá-

Moliére Don Juanja a Yale Repertory Theatre előadásában. Barbara Damashek (Ragotina),
Alvin Epstein (Don Juan) és Meral Taygun (Violetta )



J i l l Eikenberry (Dona Elvi ra )

lasztásában jelentkezik, hanem abban is,
hogy a nyugati part színházi törekvései,
minden jelentős erőfeszítés ellenére, alig
számottevőek. Elhanyagolható, legalább-is
így gondolják New Yorkban, amikor a San
Franciscó-i társulatok gondjairól, bajairól
vagy éppen eredményeiről hallanak. Nem
a vetélkedés a jellemző itt, hanem inkább a
tagadás : ha az amerikai irodalmi életből
jószerivel hiányzik a féltékenység vagy az
irigység, a színházi élet bőségesen
kárpótolja azt.

Vagyis ne beszéljünk az „amerikai
színházról". Inkább arról, hogy egy
vállalkozó kedvű utazó, csaknem egy
esztendő alatt mit láthatott és mit ismer-
hetett ebből a fikcióból: amerikai színház.

Írók
Amerikában színpadi írónak lenni nem
könnyű. New Yorkban a Broadwayn
legjobb esetben egy-két „hazai" darabot
játszanak, már ami a prózai műveket illeti.
A musicaleket csapatmunka hozza létre;
„írói" inkább színházi szakemberek,
semmint közönséges tollforgatók. A
drámának az a nagyszerű generációja,
melyet számunkra Arthur Miller vagy
Tennessee Williams fémjelzett, már hát-
térbe szorult. Kudarcuk objektív és
szubjektív okait egyaránt kutatja a kritika.
Miller és Williams egy társadalmi és
szellemi nyugtalanság hullámhegyén
érkezett el a kortársi halhatatlansághoz.
Miller a társadalmi dráma, a modern

tragédia költőjévé emelkedett, míg Ten-
nessee Williamst a pszichológia ihlette. A
bomlás lélektana, melyet Délen, New
Orleansban élhetett át költője. Egyik
cikkemben már utaltam rá, de kifejteni
még nem volt alkalmam, milyen meg-
rendülést jelentett megismernem A vágy
villamosának hátterét. Mások a fények és
mások az árnyak New Orleansban. Ott
gyökerezik és ott él tovább a dzsessz. A
„Megőrzés házában" (Preservation Hall)
hetven-nyolcvan éves kiszőkült és csaknem
kifehéredett néger matuzsálemek verik a
dobot, ütik a cintányért, nyúzzák a
zongorát. És az egész várost, ezt a franciás,
furcsa, Amerika testéből szinte elkerített
várost átlengi az enyészet. Mintha
gyökerükből kitépett fákat látnánk a
turizmus nemzetközien közönyös háttere
előtt. Mi ez? Az ipari civilizáció
rombolása? A váratlanul gyors átalakulás a
tegnapból a mába? Vagy egy kicsiny,
franciás kultúra képtelensége arra, hogy
beleilleszkedjék a jenki rohanásba? Aki
New Orleans francia negyedében sétál, és
keresi az azóta már különben leállított
„vágy villamosát", megértheti, mitől
búcsúzik a színpadi szimbólumok költője,
Tennessee Williams. Művét eddig csak
pszichologistának és szimbolistának
éreztem. Most tudom, hogy a
pszichologizmus nem-csak egyszerűen
Freud vagy Karen Horney hatása. Merő
segédeszköz meg-érteni a pusztulást. Nem
akarom realistává kinevezni, mert nem az.
De érdemes felfigyelni költészetének
mögöttes valóságára.

Eugene Toobnick (Sganarel le)

Williams és Miller sorsa különben
tipikus. Amerika a jelenben él. Védeke-
zésképpen ezt a jelent nagyon gyorsan
akarja összekötni az örökkévalósággal. A
bicentennium, a kétszáz éves évforduló
bizonyos mesterséges eszközökkel
igyekszik felébreszteni a történelmi tuda-
tot, de ez nem járja át a kommunikáció
minden csatornáját. A tegnapi szenzáció
könnyen unt ócskaság már. Miller és
Williams a disszertációk hőse, az egye-
temi taposómalmok diplomagyáraiban
készül róluk az ügyeletes monográfia - de
mint színpadi szerzőkkel nemigen
számolnak velük. Az ő rangjukon ez
persze úgy jelentkezik, hogy ők nem
számolnak a „közönségszínházzal", a
„pénzszínházzal", hanem azokat a most
felvirágzó helyeket keresik fel, ahol az
amerikai drámának frissen szerzett ott-
hona épül - a kollégiumokban, dráma-
iskolákban. Erről majd később. Most csak
annyit, hogy hírük teljében: igazából
nincsenek színpadon. Millernek A salemi
boszorkányokját vette elő a
bicentenniumra az öt színházat igazgató,
dinamikus Joe Papp. De éppen Joe Papp
esete mutatja, hogy a küzdelem még e g y
jó szándékú (az ő esetében éppenséggel
lángeszű) színházi menedzsernél is
reménytelen, ha az amerikai dráma
pártolására adja a fejét. Öt új darabot
ígért Amerika 200. évfordulójára Joe
Papp. Egyet bemutatott, azzal is
megbukott. Négy friss drámaígéret várat
magára. Erre húzta elő a New York
állambeli Stratfordban A salemi
boszorkányokat. Felújította. A darab tisz



tes sikert ért el, csak éppen a kritika
fanyalgott róla a szokásosnál is epésebb
hangon. Miller becsületét - emlékszem a
New York Times cikkére - nem vonja
kétségbe senki. Hogy amikor A salemi
boszorkányokat írta, az Amerika-ellenes
tevékenységet bíráló bizottság előtti
tanúságtevése és bátor kiállása után, akkor
volt ennek a darabnak sugallata,
mondanivalója, értelme. De Miller alakjai
nem hús-vérből valók, tételt testesítenek
meg, emberi arculatukat pedig el-
viselhetetlen szentimentalitás öleli körül -
írták róla.

Williams felújításai jobban jártak a
Broadwayn. Sikert ért el A vágy villamosa,
mert nagyszerű színésznő játszotta, és alig
múlik el esztendő, hogy ne tűznék ki egy-
egy régi művét. Új darabjait csupán a
kísérleti színházak adják elő, vagy San
Franciscóban az ACT, vagyis a nevében
is: „amerikai konzerváló színház".

De hát nemcsak a régi generációk te-
vékenységét illik figyelembe venni. Hol
vannak az újabbak? Például Albee?

Csodagyerekként robbant be az ame-
rikai irodalomba; Magyarországra hírét
John Steinbeck hozta 1963-ban. De akkor
már az Állatkerti történet meg-járta furcsa
útját. Az Olaszországba küldött kézirattól
addig a különös eseményig, hogy berlini
színház avatott új amerikai írót. Erre
következett a Nem félünk a farkastól
kirobbanó sikere. Aztán a Kényes egyensúly
szerényebb, de biztos győzelme. Es vége.
Nem biztos, hogy Albee lett rosszabb; de a
fagyos fogadtatásban, az idegenkedésben
nem is bontakozhat tovább egy drámaírói
oeuvre. Telefonon kerestem Albee-t,
hiszen magyarországi látogatásakor meg-
ismerkedtünk, levelezésben álltunk. To-
kióban volt. Elszegődött drámát tanítani
három hónapra. Amikor visszajött, már
nem volt kedvem nyomozni utána.
Megláttam egy újságban a fényképét. Én
egy fiatal, lángoló tekintetű férfira
emlékeztem. A konya bajusz, a csapzott
haj most egy korán elaggott arcot kere-
tezett.

A színházi vagy irodalmi kritikus nem
madárjós: e nekrológ hangú beszámolók
Williamsről, Millerről, Albeeról, lehet,
hogy ódává formálandók át egy-két
esztendő múlva. A helyzetjelentésben
egyelőre csüggesztő szintre zuhantak le - a
drámaiskolák tananyagaivá hanyatlott írók.

Ki van a színen? Bennem csaknem
elapadt a fordítói kíváncsiság, amikor

hiába szegeztem a kérdést annyi, de annyi
színidirektornak, rendezőnek. Mi van
exportálható darab ? A zavart néma-
ságból, a csendből megértettem, hogy bár
a helyi sikert szériában gyártják, exportra
nemigen ajánlhatnak művet. A Brodwayn
változatlanul Neil Simon az úr, s
minthogy erről már a Magyar Nemzetben
írtam, nem akarok róla többet szólni.
Molnár Ferenc óta nem volt olyan
ismerője a színpadnak, legyen elég ennyi.
Simon ragyogó zsurnaliszta a szín-padon,
a vícceit az aktualitás élteti. Művei
olyanok, mint egy szombat esti szuper-
rádiókabaré, s körülbelül annyi bennük az
aktualitás is. Éppoly szőrmentén bánik a
kapitalizmussal, ahogyan a mi
rádiókabarénk a szocializmussal. Csip-
kedi, de hisz benne. Ettől még persze
Neil Simon a szórakoztató iparnak épp-
oly lángelméje, ahogy a robbantásiparnak
Nobel Alfréd volt - minden mondata
telitalálat. Kérdés, milyen fegyverrel
harcol. Neil Simon fegyvere a viszkető-
porba mártott nyílvessző. Ha nagyon ra-
vasz akar lenni, akkor a nyílvesszőt kéj-
gázba mártott vattával cseréli fel - és rö-
hög az egész nézőtér. Legújabb darabját,
a California Suitet közvetlenül a bemutató
után láttam Los Angelesben, majd később
New Yorkban.

Csaknem azonos szereposztásban ját-
szották, ugyanazzal a rendezővel, mint
Kaliforniában. A hatás, a darab, az elő-
adás egészen más volt. A New York-iak
máshol röhögnek, mint a kaliforniaiak. A
darab - egy mondatban igyekszem
ismertetni - éppen arról szól, hogy mi a

különbség Kalifornia és New York
között. Nos, a kaliforniaiak a New York-
iak rovására, a New York-iak természe-
tesen a kaliforniaiak rovására nevettek.
Ez más ritmust adott a darabnak. Simon
munkamódszere különben is az, hogy
menet közben állandóan javít; nem tűri az
üresjáratot, nem tűri, hogy legyen hosszú
perc, melyben nem nevetnek. Ezért a
New York-i bemutatóhoz néhány újabb
viccet írt hozzá, csaknem anélkül, hogy
odamalterozta volna őket a dialógushoz.
Megtehette, megteheti, sikerrel. Nagyon
sajnálnám persze, ha amerikai
beszámolóimból az derülne ki, hogy én
Neil Simont nem szeretem. Nagyon sze-
retem - de az értékén. Vagy az értékte-
lenségében. Ha csakugyan nem akar töb-
bet, mint három felvonásos Hacsek és
Sajót, s ezt nem titkolja. Mert nem gyárt a
személye vagy a darabjai köré mítoszt.
Sohasem nevezte magát többnek, mint
iparosnak. Á művészetkedvelőket átküld-
te egy másik házba, vagy éppen bizonyos
kedéllyel arra mutatott rá, hogy a művé-
szetkedvelők nagy pezsgőzések szüneté-
ben időnként felhajthatnak egy pohár
málnaszörpöt.

Hagyományok

Az amerikai drámairodalom különös
gonddal viaskodik. Amíg a prózában a
„modernizmus" egyetlen cseppje sem
„fertőzött", s ezért az amerikai regény
továbbra is cselekményközpontú, realista
ihletésű, addig már az olyan nagy, de
formátlan tehetségnél is, mint O'Neill,
történt valami különös fordulat, válto-
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zás. O'Neill darabjai persze még a natu-
ralizmus örökségét feldolgozó, a szimbo-
lizmusból tanuló drámák: de ott rejtezik
bennük az a mag, amely később Tennes-
see Williamsnél hajtott ki: a pszichologi-
zálás. Lehet erről bármi véleményünk,
szerethetjük vagy nem, de annyi bizonyos,
hogy a pszichologizálás bizonyos
értelemben cselekményellenes. Edward
Albeenál már végképp elsorvadt minden
cselekmény. A Nem félünk a farkastólban
megáll az idő - saját szavaiktól be-rúgva,
ötleteiktől megmámorosodva veszekednek
a szereplők; míg a történés a jelképek
mögött, a háttérben folyik. Ahol pedig a
dráma fővonala, tendenciája a
cselekményt mellőzi, ott óhatatlanul
meghasad a fogyasztói világ. A folyamatot
a színház, a gazdaság mechanizmusa
támogatja, s megszületik a hamis
alternatíva; egyik oldalon a művészet,
ravasz fortélyaival, előkelő jelképeivel,
megfejtésre váró dialógusaival - s a másik
oldalon Simon, a szórakoztatóipar, a
könnyű, az egyszerű, a vidám, a cse-
lekményes, a szomorú, a melodramatikus;
a felkészültség nélkül élvezhető
kommersz.

A Broadway
Sikere ma már, legalábbis a „közönség-
színházban" annak lehet, aki legalább
megpróbál közvetíteni a két szélsőség
között. Az elmúlt esztendőben s máig is
egyetlen darab akadt a Brodwayn, amely
ezt csakugyan elérte: Bernard Slade: Same
Time Next Year (Jövőre ugyan-akkor) című
darabja. Bernard Slade fiatal ember - a
kaliforniai televíziózás műhelyeiben nőtt
fel, és három kísérlet után ez az első
kirobbanó sikere. Az alap-ötlet Molnár
Ferenc-ien egyszerű. Egy kis vidéki
motelban egy férfi és egy nő talál
egymásra. Az egyiknek férje van, a
másiknak felesége. A szerelmi négy-szög?
Különös „kétszög". A férfi és a nő csupán
egyszer találkozik minden esztendőben,
nem is leveleznek, nem is beszélnek
telefonon. És az évnek az a néhány napja
voltaképpen arra szolgál, hogy
beszámoljanak sorsuk fordulóiról. S ezek
a sorsfordulók - gondolhatni - nem éppen
egy ritmusra járnak. Amikor az asszony
váratlanul „a modern viselkedés" rabja
lesz, a férfi, aki eddig lázadó volt, hirtelen
konzervatívvá: vagyis Bernard Slade
technikai trükkre épült komédiájának van
egy emberi igazság-magva és egy érzelmi
felhangja. Az emberek, úgy látszik, csak
együtt fejlődnek párhuzamosan és
hasonlóan, külön, még

ha egy furcsa, szerelemnek nem is nevez-
hető kapcsolat köti őket össze: a szinkópa
lesz az úr, az ütemek interferenciája. Nem
akarom elmondani az egész darabot,
hiszen értéke éppen cselekmény-
formálásának titkaiban van. Mi történik
tehát akkor, amikor az asszony váratlanul
megszabadul a férjétől, s talán meg-
nyílhatnék az út, hogy a húsz esztendőn
titkos szerelmesek végre egymásra talál-
janak? .. .

A darab „jól megcsinált mű". Annak a
polgári (Brecht szavával kulináris)
színháznak a terméke, melyben az ilyen
technikai mesterművek, úgy látszik, min-
dig megszületnek. De hogy ebben a ki-
válóságban milyen ritkán, azt jól mutatja,
hogy a Broadwayn inkább az angol új
hullám kissé ezoterikus képviselői
uralkodnak. A nagy premier mindig Tom
Stoppardé vagy Peter Shafferé - ez utóbbi
olyan parádés szereposztást kap, Equus
című darabjához, hogy felváltva játszotta
főszerepét Anthony Perkins és Richard
Burton.

Egy kissé ironikusan úgy is fogalmaz-
hatnám: a Broadway-színháznak nem az a
baja, hogy rossz, nem az a baja, hogy
dobogóin mesterművek ritkán szület-
hetnek. Hanem az, hogy csak egy ritka
nézőpont, csak egy váratlan technikai
találmány, csak egy hihetetlen trouvaille
segíthet olyan alkotást színpadára, mely a
közönség, a kritika, az irodalomértők és
színházszeretők tetszését egyszerre nyeri
meg. Ezért olyan kevés a darab, amelyik
„utazhat" is Amerikából Európába. Jelen
pillanatban inkább Európa utazik
Amerikába, főként az angliai darabokkal.

Az alternatíva: a kollégiumi színház
Magyarországon jártában Arthur Miller
arról beszélt a Pen Club összegyűlt tagjai
előtt, hogy legújabb darabjait már
kollégiumi színházaknak írja. Volt is
mosolygás a megjelentek tekintetében és
szája szögletében. Ez a vég - gondolták
sokan, akik kőszínházi premierről
nemcsak álmodnak, hanem magukénak is
mondhatják. A kollégiumi színház, az
eldugott drámatanszakok visszhangot sem
verő dobogója száműzetésnek rém-lett a
magyar írók képzeletének vásznán. Hogy
ez nem így van, arról magam is csupán
Amerikában győződhettem meg. A
kollégiumi színház alapja az, hogy
Amerikában nem külön főiskolákon ta-
nítják a drámát és a színpad művészetét.
Ez része, méghozzá integráns része az
általános humán oktatásnak. Az európai

és az amerikai szerkezet között az a kü-
lönbség, hogy a drámatanszakok, bár
diplomát adnak, nem feltétlenül a gya-
korlati színházi munkára készítik fel
növendékeiket. Mintha a hét szabad
művészet tanulásának egykori hagyo-
mánya éledne fel ebben a közoktatási
rendszerben. Gyakorlat és elmélet együtt
kerül oktatásra, de nem mindig azzal a
célzattal, hogy a diplomás egyszersmind
színházban fog dolgozni.

A szerkezet sok mindent lehetővé tesz.
Egyfelől azt, hogy különböző ado-
mányokból és alapítványokból a kollé-
giumoknak néha olyan színházuk legyen,
mellyel még a Broadway sem rendelkezik.
A kollégiumi színház nemcsak a színész-
mesterségre vagy dramaturgiára készü-
lőknek, a drámatörténetbe szorult értelmi-
ségnek ad gyakorlási lehetőséget, hanem a
színházépítészeknek is. New Havenben
például a drámaiskola egy hajdani temp-
lomot alakított át káprázatos színházzá.
Dallasban, ahol nagyon sok a pénz, az
egyetem együtt dolgozik az úgynevezett
Dallasi Színházi Központtal - tervezésé-
ben a legnagyobb építészek vettek részt.
Es folytathatnám a sort. Az építészet, az új
technikai lehetőségek kipróbálása, a
kollégiumi színjátszásnak csak egyik
csábereje. A másik: hogy a kollégiumban
bemutatott darabok országos nyil-
vánosságot is nyerhetnek. Rövidítésben
ACTF-nek hívják a szervezetet, amely
jelenleg háromszázötven kollégiumi szín-
ház java termését összeválogatva Wa-
shingtonban, a Kennedy Centerben mu-
tatja be az év kiemelkedő műveit. Ez a
fesztivál, melynek egyik szervezője a
Kennedy Center igazgatója, Roger Stevens
a múlt esztendőben negyvenhét új
amerikai darab között válogathatott. És
előfordul, hogy éppen ezekről a szín-
padokról kerül fel mű a Broadwayra.
Számos szervezet - többek között könyv-
kiadó - ajánlott fel díjakat friss, első-
drámás amerikai szerzőknek a kollégiu-
mok fesztiváljára. 1973-tól a tehetség-
kutató ügynökség, a William Morris is
díjat tűzött ki a legjobb kollégiumi da-
rabra. A nyilvánosságtól tehát koránt sincs
elzárva a kollégiumi sínház, rá-adásul
akad egy-kettő, mely országos hírre,
jelentőségre tett szert. Hadd szóljak
azokról, melyeket alkalmam volt meg-
látogatni.

A Yale Rep. a New Haven-i egyetem
kebelén belül működik. A neve is mutatja
(Rep. a repertoár rövidítése), hogy
szemben a sorozatban játszó



Broadway-műhelyekkel, ez olyan típusú
színház, mint a mienk: esténként más-más
darabot tűz műsorára. A Yale Rep.
színészeinek törzsgárdáját nemcsak az
egyetemen tanuló diákokból válogatják,
hanem a tanárokéból. Egyik legkiválóbb
színésze: Alvin Epstein, a színészmes-
terség professzora. A drámaiskola feje,
Robert Brustein pedig a legtekintélyesebb
amerikai drámatörténész, de maga is
játszik, rendez. A modern színházról szóló
könyvét klasszikusként idézik; legutóbbi
kritikagyűjteményében pedig éppenséggel
az amerikai színház dekadenciájáról tett
közzé cikksorozatot. Brustein negyvenes
éveinek derekán járó alkotó, aki rendez,
játszik és legfőképpen tanít. A Yale Rep.
tíz esztendeje alatt négyszer jutott fel
produkciója a Broadwayra. De ne mérjük
csupán Broadway-sikerekkel ennek a
munkacsoportosulásnak a jelentőségét.
Alig van jelen-tős színházi rendező, aki
meg ne fordult volna a Yale padsoraiban.
Alig van szín-igazgató, akit ne kötne Yale-
hez valamilyen korábbi emlék.

A Yale színház szerkezete rendkívül
egyszerű és mégis bonyolult. Felolvasó-
színházon alapszik. A diákok és a tanárok
előbb egy-két hetes alkalomra kipróbálják
azt a művet, melyet később siker esetén a
nagy színház műsorra tűz. Meg se tanulják
a szöveget, csak éppen egy válogatott és
érdeklődő közönség előtt bemutatják. Így
kerül sor (ajánlásomra) 1977-ben egy
Örkény-mű fel-olvasására, majd reméljük,
bemutatására is.

Az egyetemi színháznak persze első
feladata a klasszikusok ápolása. Az a két
előadás, amelyet New Havenben én is
láthattam, az országos sajtóban is rend-
kívüli visszhangot vert.

A legnagyobb kihívásuk a Szentivánéji
álom volt, Carmen de Lavalladedel Titánia
szerepében. Carmen indián és néger ke-
verék - kivételes szépség, aki ráadásul
nagyszerű koreográfus is. A rendező Alvin
Epsteinnek az volt az ötlete, hogy a
zeneszerző Purcellnek 1692-es, A
tündérkirálynő című zeneművét társítja a
Szentivánéji álomhoz. És éppenséggel a
tündérkirálynő részeg tánca volt az, amely
megkülönböztette ezt az előadást minden
eddigitől. Mintha a régi Shakespeare-
színpad könnyűségét, derűjét idézték
volna vissza: jól mutatva ezzel is a Yale
törekvését. Autentikus, a színház múltját
kutatóan tudós, mégis hatásos színházat
ápolnak. Akárcsak a másik előadás,
melyet láthattam. Molière: Don

Juan ját Robert Brustein rendezte. A fő-
szereplő itt Alvin Epstein volt; a kísérlet
pedig abból állt, hogy az egész dara-bot
egy sevillai inkvizíció tárgyalásának
keretébe helyezték (Kazimiros ötlettel).
Nagyszerűen hatott abban az átalakított
templomban, mely a Yale Rep. otthona.

A regionális színház

Egy másik világ - Amerika keleti part-
jától igencsak különböző - a dallasi szín-
házi központ. Igazgatója, Paul Baker jóval
idősebb Brusteinnél, kísérletező kedve
azonban vetekszik az övével. Baker
ugyancsak drámaprofesszor, tanít a texasi
San Antonióban s persze Dallasban is.
Saját színházában így mindössze heti há-
rom napot tölthet, holott három színpadán
mindig van előadás. Az egyik:
gyerekszínház. Pantomimmal és árnyjá-
tékkal is foglalkoznak műhelymunkában.
Azután kamaraszínház és egy nagy
színház, ahol jószerivel texasi drámaírókat
adnak elő. Ez ismét „provinciális-nak"

hangzik. Nem az. Jelen pillanatban a
washingtoni színpadok és a Broadway
kedvenc mestere, talán az egyetlen ame-
rikai drámaíró, aki az elmúlt fél évtized-
ben kiemelkedő jelentőségre tett szert,
éppen Paul Baker műhelyéből jutott a
Kennedy Centerig s utóbb a Broadway-ra.
Preston Jones texasi trilógiája egy új
realizmus ihletében született. Jones úgy
gondolja, hogy Amerika déli része - ahogy
még az elnökválasztás előtt célzott rá -
nemcsak politikust, hanem talán írót is
adhat a nemzetnek. A trilógia színhelye
hasonlít Faulkner képzeletbeli dél-
vidékéhez. Preston Jonesnál Bradleyville-
nek hívják. A szereplők: helyi üz-
letemberek, gyári munkások s végül, ha
nem is cowboyok, de legalábbis szarvas-
marhatenyésztéssel foglalkozó kisbirto-
kosok. Az ő konfliktusaik húzódnak át a
negyvenéves Preston Jones darabján, aki
büszkén vallja magát - s ez is új jelenség -
regionális írónak. Preston Jones szerint az
amerikai irodalom tehetségeit a különböző
„régiók" nevelték fel. Ezt a prózában -
mondja Preston Jones - az
irodalomtörténet minden további nélkül
elfogadta. A drámaírás XX. századában
egyetlen számon tartott regionális mű-
vész élt és alkotott: Tennessee Williams.
Ha azonban az amerikai drámairodalmat
ebből a regionális szempontból térképez-
zük fel, tüstént kiderül, hogy például
Thornton Wilder A mi kis városunkban
voltaképp Új Anglia költője; és az Euró-
pába kevesebb sikerrel áthajózó William
Inge pedig az úgynevezett közép-nyu-

gati országrész drámaköltőjeként indult.
Valószínű azonban, hogy ez már csak
utólagos irodalomtörténeti térképrajzolás;
valójában Preston Jones fellépése,
feltűnése és sikere véste az amerikai drá-
matörténet tudatába a regionalitás lehe-
tőségét.

Ugyanígy regionális színháznak nevezi
magát a washingtoni Arena Stage. Az
Arena Stage attól regionális színház, hogy
bár kap némi szubvenciót, nem
profitszerző vállalkozás. A színház
különböző baráti köröket alakított ki. A
színház baráti körének tagsága, tizenöt-
huszonöt dollárral váltható meg. A
patrónusság ötventől kilencvenkilencig.
Neve szerepel az ingyen osztogatott
műsorfüzeten. A patrónus után a
következő lépcsőfok a fenntartó. Ez
száztól kétszáznegyvenkilenc dollár; a
donor ötszáz dollár, végül az ezer vagy
háromezer dolláros a jótevő, illetve
támogató címet kapja meg. A szín-ház
baráti köre, mint a színház igazgatóságán
mondják, Washingtont nemcsak
kultúrafogyasztó, hanem kultúrateremtő
várossá próbálja fejleszteni.

Az Arena Stage vezetője: Zelda Fich-
handler. Mielőtt valamennyi érdemét fel-
sorolom, elsőnek hadd említsem azt, ami
személyét számunkra jelentőssé teszi.
Mire ezek a sorok megjelennek, mára má-
sodik Örkény-darabot próbálják a wa-
shingtoni Arena Stage színpadán.

Zelda az elmúlt évben a színház számá-
ra nyerte el az Oscar-díjat. Az övé az első
amerikai társulat, mely másfél esztendeje
Moszkvában járt. Az első, amelyik kelet-
európai darabot nem csupán kísérleti
színpadon mutatott be. A „kelet-európai"

darab éppenséggel Örkény István Tótékja
volt.

Zeldának tízesztendei munkájába került,
amíg az Arena Stage köré gyülekező
tizenhatezer állandó bérlőt megnyerte.
195o-ben alakította Zelda, a fiatal ren-
dező, férjével, az igazgatóval ezt a szín-
házat.

A színházalapítás története nagyon ro-
mantikus. 1948 telén egy rendőr, egy
ügyvéd, egy rendező, egy köztisztviselő,
egy hivatásos teniszbajnok, egy egyetemi
tanár és egy ékszerész összeszövetkezett,
hogy egy lebontásra ítélt régi mozi épü-
letét és telkét színháznak mentse meg.
195 o-ben már meg is nyílhatott az Arena
Színház, és öt esztendő alatt ötvenöt új
bemutatót tartott. 1968-ban már kamara-
színházat sikerült hozzáépíteni, ennek a
neve Kreeger; de ez a kamaraszínház nem
kísérleti műhely, hiszen a harmadik
színház valahol a padláson olyan félig-



kész munkákat mutat be, melyhez a kö-
zönség írásban és szóban hozzászólhat.

Az Arena Színház történetéhez hozzá-
tartozik, hogy azt a merészséget is magára
vállalta Zelda, hogy Ajtmatov Fent a
Fudzsijamán című darabját 1973-ban
amerikai szereposztásban, amerikai színé-
szekkel a moszkvai Szovremennyik Szín-
házban játszotta el.

Mi volt az Arena eddigi műsorterve?
A klasszikusok közül Shakespeare,

Gogol. A kortársakból Arthur Miller és
Tennessee Williams. Eljátszotta az Arena
Színház Preston Jones darabjait is, és
jelenleg, mint látható, szovjet és magyar
szerzőkkel kísérletezik.

Örkény Tótékjának premierjére a szín-
ház épp ebből a tizenhatezres támogató
tömegből zsúfolásig megtelt. S mert én
voltam az egyetlen hazulról érkezett ma-
gyar kritikus, Zelda Fichhandler a Macs-
kajáték néhány, a magyar társadalom fej-
lődésével összefüggő problémájáról máris
kifaggatott a Tóték premierje után alig
néhány perccel.

Az amerikai színház tehát aligha csupán
a Brodwayn él. Elevenebb a kollé-
giumokban, a drámatanszékeken és a
regionális társulatok munkásságában.

Amerikában persze a kísérleti műhely
annyit jelent, hogy a színház nem profit-
szerző vállalkozás. Európai átültetésében
természetesen ennek a jelentésnek változ-
nia kell. De annyi még a távcső és a mik-
roszkóp vizsgálati eszközeinek változta-
tásával is kiderülhet, hogy ez úgy rémlik:
világjelenség. A vállalkozó kedvű
színházaké a jelen. Azt pedig, hogy a jövő
mit tartogat, azt sem a szerző, sem a szín-
igazgató, sem a kritikus meg nem mond-
hatja előre.

HÁMORI ANDRÁS

Csodaszín ház
színházi csodák nélkül

A londoni Nemzeti Színházról

„Vajon megvalósulhat valaha is a leg-
merészebb álmom? Megállapodni életem
hátralevő részére, és egy nagy házat
irányítani, egy igazi színházat, ahol végre
teljes függetlenséget élvezhetnék. Egy
egyszerű épület lenne csupán, egy gya-
korlott és nemes társulattal. A darabokat
az egyetértésemmel választanók ki, a tár-
sulat, a játszók az ítélőképességemtől
függenének, és teljes mértékben utasítá-
som alatt állanának. Ekkor - mondta az
álmodozó, és szkeptikusan legyintett -,
ekkor valósulna meg legnagyobb nappali
álmom!"

A helyszín természetesen London,
pontosabban a Déli Part, a South Bank,
szemben a sajtónegyeddel, a Fleet Street-
tel, alig kicsit keletre a Waterloo Bridge-
től. Jobbra a folyó másik oldalán a St.
Paul's kupolái, balra a Parlament csipké-
zett épülettömbje. Az idő 187o egyik késő
délutánja. A sétáló úriember gúnyosan
elmosolyodik saját optimizmusán, legyint,
kiköp a Temzébe, majd komótosan elsétál
kedvenc korcsmájába, ahol már folyik a
megszokott kora esti lassú csevegés: a
sörről, a színházakról és a dologházakról,
a kiadók aljasságáról. A kockás zakós
gentleman már meg is feledkezett nappali
álmáról, a kockás zakós urat rövid időn
belül könny és virágeső-ben temetik el
barátai: Charles Dickens talán utolsó
fellángolása volt ez az álom, utolsó vágya
összehozni valamit, ami esetleg tovább
éltethette volna.

A londoni Nemzeti Színház megnyitá-
sára 1976. március 8-án került sor. Es ak-
kor is csak a Nemzeti-kolosszus egyik
termét tárták fel a nézők előtt, október-ben
és 1977 márciusában a másik két
színházat.

Kezdjük a közepén

Az elején ugyanis már Koltai Tamás el-
kezdte. (Palota a Temze-parton,
SZÍNHÁZ, 1976. szeptember.) A középső
színházterem megnyitásakor vázlatosan
felsorolta azokat a lépéseket, amelyek
Effingam William Wilson 1848-as pamf-
letjétől a megnyitóig a Nemzeti Szín-
házcsatát jellemezték. Folytassuk tehát
most a kész épülettel. A SZÍNHÁZ-ban

egy évvel ezelőtt közölt fényképen még jól
látható a tábla az épület előtt: McAlpine. A
Sir Robert McAlpine és Fiai Ltd. névre
hallgató építőipari vállalkozók azóta
eltűntek a színről, és a mai fotókon már
csak sétálókat, utcán született színi-
csoportocskákat, fényképezgető külföl-
dieket láthatunk. És annak ellenére, hogy a
„Temze parti palota" méretes beton-
oszlopaival, izgága betonfalaival és be-
tonteraszaival nem igazán szívderítő
látvány, fel kell idéznünk az épületet ter-
vező Denys Lasdun tévényilatkozatát, azt a
pár mondatot, amit az építkezés
megkezdésekor kiéhezett kamerák és ri-
porterek előtt mondott: „Én nem csupán
falakat látok a tervasztalon, hanem már a
színház jövendő nézőit, látogatóit, sőt már
az előadásokat is a nemlétező
színpadokon. Maguk most csak ocsmány-
szürke betonfalakat látnak, mi belekép-
zeljük ezekbe a színházat, maguk üres
papírlapokat látnak, mi Shakespeare szo-
nettjeit képzeljük rá, és higgyenek nekem,
így már nem is olyan szörnyű az egész."
Másfél év elteltével, a teljes üzemmel mű-
ködő londoni Nemzetiben sétálva igazat
kell adnunk a tervezőnek. A kolosszus
megtelt élettel, mozog és lélegzik. Az elő-
csarnokok kora délután sem üresek, a bá-
rokban olcsó sört mérnek, a színház
könyvesboltja előtt böngésző, uzsonnázó
nézők vagy nézőjelöltek, az önkiszolgáló
éttermek zsúfolva korán érkező,
színházban vacsoráló (!) nézőkkel. A te-
raszokon napozók és olvasgatók, mímelek
és bábosok, egyszóval a Nemzeti Színház
éli az életét.

A legnagyobb élet a középső
színházterem, a Lyttelton előcsarnokában
folyik. Itt található a már említett nemzeti
színházi könyvesbolt egyik része, és ebben
a legnagyobb előcsarnokban tartják az
előadások előtti rövidke koncerteket. Nem
kell frakkba húzott zenészek-re
gondolnunk a koncert szó említésekor,
ájtatosan ejtőző közönségre és monstre
zeneművekre. Fiatal zenészek - fő-
iskolások, állástalanok - adnak tízhúsz
perces műsort a padokon teázgató, sö-
rözgető, földre telepedett vagy ácsorgó,
műsorfüzetet olvasgató nézőknek. A
vendégjátszó Nuria Espert társulat elő-
adása előtt spanyol zenét játszottak, a
Madras House bemutatójakor századeleji
finom szalonzenét, és bécsi keringőt Ödön
von Horváth darabjának apropóján.
Előfordult, hogy, miután az aznapi
előadásra nem szerződtettek zenészt, egy
néző ült le a középre húzott zongorához, és
jazz-rögtönzéseivel szórakoztatta a


