
ségbeesett, őrült lázadása, az egyetlen, utolsó
„önkéntes" aktivitása.

Egy megoldhatatlanná csomósodott élet
kötelékeinek feloldása, késsel.
Mit láttam még?

Az ultramodern, pompásan felszerelt új
stockholmi Városi Színházban (Stadsteater) két
klasszikus darabot láttam: egy Holbergvígjátékot
azonmód, eredetiben (címe: Den rastlöse Herrn)
és egy modernizált „dolce vita"-ra rendezett
Bérénice-t.

Az előbbi esetben a »norvég Moliére" soraiból
felszálló porfelhő jótékonyan takarta el a nézők
szeme elől a gyenge együttes színpadi erőlködését.

A Bérénice számára választott rendezői „Via
Veneto" viszont az első öt percben izgalmasnak
tűnt - később fölöslegesnek, azaz zsákutcának.
Ugyanis kiderült, hogy sem Racine-hoz nem
vezet, sem a mai nézőhöz.

Maradéktalan élményt nyújtott Arrabal Az
építész és az asszíriai császár című darabjában
két nagyszerű színész lélegzetelállító testi-lelki
akrobata-bravúrja - egy vízen ringatózó, kiszolgált
sétahajó belsejében kiképzett nyolc-van személyes
háromszög-színház játékterén („Aréna
teaterboat").

Hasonló képességű fiatal színészek társulása a
híres Pistol-Teatern, ahol az általuk átdolgozott és
„Director Ubu" címen játszott Jarry-darabot
láttam, rendkívül tehetséges és merész elő-
adásban. A kapitalizmusellenesre kifent darab
szereplői közül a hölgyek deréktól felfelé és
mindvégig, az urak deréktól lefelé csaknem
mindvégig meztelenül játszanak.

Tetszett a rangos stockholmi Operában egy
„atomizált" Doctor Faustus előadás (Busoni
operája), repülőgéppel, sztriptízzel és lézer-
sugárral korszerűsítve.

Befejezésül hadd utaljak vissza arra a korábbi
megállapításomra, miszerint a svéd színház
legszembeszökőbb tulajdonsága az, hogy burján-
zik. Ennek a burjánzásnak persze rengeteg
vadhajtása van, amiről nem érdemes beszélni,
elpusztul magától is.

Az életképes ágak viszont sokszínű, gazdag
termést kínálnak.

Az amerikai színházi évad
1968-69-ben

„Az 1968-69-es évadban bemutatott színmű-
vek és musicalek az átlagos színvonal alatt ma-
radtak ugyan, a színház maga mégis merész
kihívást intézett a fennálló társadalmi intézmé-
nyek ellen" - kezdi összefoglaló cikkét a Saturday
Review június 14-i számában Henry Hewes.

A cikk beszámol a New York-i kritikusok éven-
ként megtartott szavazásáról, amely az évad
legjobb darabjait, előadásait, rendezőit és
színészek hivatott rangsorolni. A szavazás első
menete után egyetlen darab sem kapta meg a
szükséges többséget. A következő forduló Ho-
ward Sackler The Great White Hope című darab-
jának biztosította az elsőséget, csekély pont-
előnnyel maga mögé utasítva Peter Luke V I I .
Hadriánusát. A harmadik helyet Lonne Elder
Ceremonies in Dark Old Men című első drámája
nyerte el.

A díjnyertes darab, amelynek címét A nagy
fehér reménységnek fordíthatnánk, arról a lelki-
állapotról szól, amelyet egy néger boxoló a fehér
társadalom nyomása alatt érez a világbajnok-
ságot eldöntő mérkőzés előtt. A darab a továb-
biakban nem számol be arról, vajon e lelkiállapot
következtében a néger kénytelen volt-e elveszíteni
a meccset, és hogy fehér szeretőjével való brutális
szakítása ennek az esetleges vereségnek a
következménye-e? James Earl Jones kiváló
játékának köszönhető, hogy a közönségben ilyen
logikus kérdések fel sem merülnek, és hogy a
nézőtér mély lelkiismeretfurdalást érez a néger-
üldözések miatt.

A második helyezést elért VII. Hadriánus című
darabnak a kritikusok nem jósoltak nagy jövőt a
Broadwayn. Hogy mégis nagy siker lett, az
inkább Peter Dews rendezőnek és a főszerepet
játszó kitűnő Alec McCowennek lett köszönhető.

A darab Frederick William Rolfe regényét
dolgozza fel. A szerző a 19. század ismert bot-
rányhőse volt, aki hiába fáradozott azon, hogy
pappá szenteljék. Volt festő, feltaláló és fotográfus,
többek között vízalatti fényképfelvételekkel



kísérletezett. Végül írásra adta a fejét, és 1904-
ben jelentette meg V I I . Hadriánus című regé-
nyét. Peter Luke, a színpadi változat szerzője a
főhőst, akinek végül sikerül magát pápává vá-
lasztatnia, Frederick Rolfénak nevezi, hiszen a
regény világosan utal a szerző ilyen irányú vá-
gyaira. A darabban látjuk, amint az egyház jö-
vendő reformátora a pápai trónon cigarettára gyújt
és hagymasalátát eszik, miközben azon tünődik,
hogy a Vatikán műkincseit készpénzzé tegye,
mert „Isten szolgáihoz nem illik a pompa".
Mindent összevetve, a darab helyen-kint
leegyszerűsítve tálalja a benne rejlő témát, de
érdekes és mulatságos.*

Lonne Elder Szertartások sötét vénemberekkel
című műve súlyos és misztikus drámát sejtet,
pedig csak egy hagyományos családi történetet
dolgoz fel. Egy Harlemben lakó néger borbélyról
van szó, aki lányával és két fiával él együtt. Mivel
megfelelő anyagiakkal kecsegtető munkát nem
találnak, semmittevésükben színes álmokat
szövögetnek. A család eltartója, a lány, azonban
megelégeli ezt a helyzetet, és kidobással fenyegeti
a férfiakat. Egy szélhámos tanácsára a
borbélyüzlet cégére alatt alkoholcsempészésbe
kezdenek, ami azután az egész család végső el-
zülléséhez vezet. A darabot a Negro Ensemble
Company vitte sikerre.

Az első három helyezést elért darabot
különböző repertoár társulatok mutatták be,
jóllehet az évad nagy hatású produkcióit, amelyek
ugyan csak elvétve kaptak szavazatokat a
kritikusoktól, a kísérleti színházakban kell
keresnünk.

A cikkíró első helyen említi a La Mama társulat
előadásait, különösen Rochelle Owens Futz című
darabját, amely arról szól, hogy egy farmer
természetellenes viselkedése, disznójához fűződő
szerelme, szenvedélyes, erőszakos cse-
lekményeket robbant ki az őt körülvevö kollek-
tívában.

A másik nagyhatású előadás Euripidész Bach-
chánsnők című darabjának „Dionysus 69-ben"
címen felújított és Richard Schechner által
modernizált változata volt. A modernizálás odáig
terjedt, hogy egyes színpadi akciókat és szövege-
ket a közönség reagálásától tettek függővé. Ha ez
„megfelelő" volt, az előadás meztelen orgiává
alakult át.

Érdekes kísérlet volt az Open Theatre veze-
tőjének, Joseph Chaikinnak, a Teremtés Könyvére
alapított rögtönzött előadása, A k íg yó (The
Serpent) címen. A játékhoz igényelt leg-

* A darab magyarországi bemutatóját a Nemzeti Színház tervezi.

szükségesebb szöveget Jean Claude van Itallie
írta, felelevenítve az Ótestamentum egyes részeit.
Az előadás olyan ritka erényekkel dicsekedhet,
mint az egyszerűség, a jó dramaturgiai egyensúly
és a közérthetőség.

A tengerészlányok (Dames at Sea) tulajdon-
képpen az 1930-as hollywoodi giccsrevü kedves
paródiája. Mint sok más filmhős, Zorba sem
kerülhette el a sorsát: musical változata nagy
sikerrel ment Herschel Bernardival a címsze-
repben.

A hagyományos színművek, a kísérletező já-
tékok és a musicalek után a cikkíró a
klasszikusokról is megemlékezik. Első helyen
említi az APA-Phoenix társulat Misanthrope és
Dandin György előadását, valamint Nicol
Williamson merész Hamlet-alakítását.

A meghatározhatatlan műfajú darabok közül
Edward Albee Doboz-Mao-Doboz című játékát
érdemes megemlíteni.

Az első tíz percben üres a színpad, illetve egy
fémvázas, egyszerű, szobanagyságú dobozt ábrá-
zoló díszletet látnak a nézők. Magnetofonról
monoton, fáradt női hang szól a közönséghez.
Mondanivalója körülbelül ennyi: a művészet
törvényszerű rendje hanyatlóban van; a mester-
művek eltűnnek; távoli országokban gyerekek
ezrei halnak éhen. Visszatérő mottója: „Ha a
művészet fájdalmat okoz, itt az ideje, hogy
körülnézzünk."

Ezután hajófedélzetre emlékeztető emelvényt
tolnak be a színpadra, amelyen négy szereplő
foglal helyet: Mao Ce-tung, aki saját műveiből
idéz szemelvényeket a nyugati imperializmus
bukásáról; egy hervadt társasági szépasszony, aki
nemcsak sikertelen öngyilkossági kísérletei-ről
számol be a közönségnek, hanem szexuális
életének intimitásairól is; egy másik idős hölgy
versidézetekkel szakítja meg Mao Ce-tung po-
litikai kinyilatkoztatásait. A vers arról szól, ho-
gyan juttatták őt gyermekei a szegényházba. A
negyedik személy egy pipafüstbe burkolózó
hallgatag lelkész. A négy személy monológját
időnként a doboz-előjátékból már ismert monoton
női hang szövegismétlései törik meg. A mo-
nológok bizonyos rendszer szerint, visszatérő
ritmusban váltják egymást, de az egyes vallomá-
sok között semmiféle összefüggés nem talalható.
Lehetséges, hogy Albee ezzel a művével azt a
tételt akarta igazolni, hogy minden művészet a
zene felé törekszik: a hajó fedélzetén elhangzó
önvallomások ritmusa olyan, minta hajó oldalán
csobbanó álmosító hullámverés, amely egy kotta
hangjegyei közé iktatott hosszú szünetjelre em-
lékeztet. SZ.




