
benne. Kéthavonta megjelenő, az új
színházi törekvésekről hírt adó szaklap-
jában (i978. április-május) felfigyeltem a
Ionesco által ifjabb rokonlélekként üd-
vözölt spanyol származású Arrabal „ab-
szurd" színműíró érdekes Le „nouveau"

nouveau théátre című cikkére (Az „új" új
színház), amelyben kifejti, hogy korábban
a fejlődés egyik szakaszában a hatvanas
évek vége felé az „abszurd színházon"

túllépő kísérletek (Brook U. S., Orgast, az
amerikai happeningek, Bob Wilson „néma
autó sacramental"-ja és mások)
„felfedezték a testet", és a színházban a
gesztust helyezték a szó fölé. Ma viszont,
amikor az újabb hullám ugyancsak
Brookkal és Wilsonnal az élen a szó, a
költészet képzeletgazdag színháza felé lép
tovább, már-már ott tartunk, hogy a „mai
színész", akit a gesz-tusnyelv elsőbbségére
és a szó mellőzésére tanítottak, szinte alig
tud szépen szöveget mondani. Úgy jár,
mint az avantgarde festő, aki az absztrakt
divat elmúlásával már képtelen a mai
„hyperrealizmus" igényeinek megfelelően
kezet vagy portrét festeni.

Hogy a Lucernaire nem csupán lapja
hasábjain száll síkra a színészi szöveg-
mondás rangjáért, arról az emeleti szín-
házteremben Laurent Terzieff Rilke
műveinek szentelt előadóestje győzött
meg. A költő és előadó ritka találko-
zásából született, deklamáció nélkül,
puritán tisztasággal, mély átéléssel meg-
szólaló versfüzér a szövegmondás ma-
gasiskolájáról vallott.

A Théátre de la Liberté segélykiáltása
mellett szembetűnő volt, hogy Párizs
utcáin, terein nemcsak tányérozó gitáros
diákokat láttam, de feltámadóban van a
hajdani hagyományos utcai színház is.
Néhány hivatalosan engedélyezett helyen
kívül is - mint a Centre Pompidou
előterében, vagy a St. Germain des Prés
terén felállított tribünön (ahol például
meglepően jól képzett, intelligens fiatal
pantomimtáncos tányérozott) - sok az
„utcai komédiás". Így éppen a Place St.
Michel mögött romantikus jelenetet
szavaló fiatal színészt láttam. A rövid
találkozás legfőbb élménye a
hagyománytisztelet és a merész újítás
ellentéte és azok szintézise volt; az, hogy a
nagymúltú francia szín-ház a „nagy
dikcióval" hogyan olvasztja egységbe
századunk korábbi forradalmasító
törekvéseit, a „kegyetlen", az „avantgarde",
a ,,gesztus"- színházat, és a baloldali
elkötelezettségű „új avantgarde"
kezdeményezéseit,

FÖLDES ANNA

Jegyzetek
a kanadai színházról

Született: az ötvenes években

Olyan országban, ahol a szénvasalót és a
National-kasszát múzeumban őrzik, ahol
a harmincas években épült ház is
műemlék, nem okoz meglepetést, hogy a
nemzeti kultúra fogalma is viszonylag új.
Arra azonban mégsem számítottam, hogy
Kanadában a színháztörténet is
tulajdonképpen csak az ötvenes években,
a nagy kulturális boom idején kezdődik.
Korábban, ha születtek is kulturális
kezdeményezések, hamar megfojtotta
őket a közöny és az Egyesült Államokból
importált konzumkultúra konkurrenciája.
A kanadai kultúra kivételes termékeit is
csak a külföldi - amerikai vagy párizsi -
siker fémjelezte a kanadai közönség
körében. Ha ugyan beszélhetünk hazai
közönségről egy olyan földrésznyi
országban, amelynek még legnagyobb
városaiban sem volt szín-házi élet, és ahol
a legnagyobb nemzeti író - Mordecai
Richler - regényét is csak kétszáz
példányban lehetett eladni. Kulturális
érdektelenség, elmaradott köz-nevelés,
pedagógushiány, pislákoló nemzeti
öntudat ... E jelenségek felismert
összefüggése és az anyagi jólét önmagá-
ban is létrehozta volna talán a nemzeti
kultúra igényét és feltételeit, de a
valóságban ehhez még egy, Kanadán
kívüli tényező is hozzájárult. A szovjet
Szputnyik megszületése hirtelen ráéb-
resztette az amerikai földrész illetékeseit
a tudomány és a köznevelés politikai
jelentőségére, és arra, hogy a hatalmi
versengés is megköveteli az országok
szellemi potenciáljának gyors és folya-
matos növelését. Kanadai szerzők szerint
ez a felismerés nyitotta meg azokat az
anyagi erőforrásokat, amelyek ésszerű
felhasználása révén az ötvenes évek
második felétől kezdve virágzásnak
indultak az ország egyetemei, könyv-
tárak és múzeumok létesültek, és né-hány
esztendő alatt közüggyé lett a nemzeti
kultúra. Ennek a folyamatnak mecénása
és szervezője lett az 1957-ben alakult
Művészeti Tanács is. Résztvevői viszont,
többségükben olyan európai bevándorlók,
akik korábban már nélkü-

lözték a kulturális atmoszférát, és most
felismerték a cselekvés lehetőségeit.

Jellegzetes példa - és a kanadai
színháztörténet legfényesebb lapja -
Stratford születése. Maga a Toronto
közelében lévő mezőváros természetesen
nem az ötvenes évek végén keletkezett, de
fogalommá Stratford csak akkor lett,
amikor létrejött itt a kanadai Shakespeare-
centrum. Az ötlet egy Tom Patterson nevű
angol polgár agyából pattant ki. A
vállalkczás azzal kezdődött, hogy
Patterson kisírt százhuszonöt dollárt
Sratford városka tarácsától egy New
York-i repülőjegyre, azzal, hogy szemé-
lyesen meghívja és meggyőzi Laurence
Oliviert, rendezzen valamiféle Shakes-
peare-ünnepséget, előadást vagy fesztivált
az Ontario állambeli Stratfordban.
Patterson el is repült de soha nem
találkozott Olivierral. Helyette viszont
felvette a kapcsolatot Tyrone Guthrie
rendezővel, aki Alec Guinnessel és Tanya
Mojszevics díszlettervezővel együtt
valóban átrepült a nevén kívül sem-milyen
színházi hagyománnyal nem rendelkező
kisvárosba, és kötélnek állt. 19 5 3 nyarán
egy ezerötszáz főt befogadó, hatalmas
cirkuszsátorban tartották meg Stratford
első premierét. Az előadás-sorozat évről
évre ismétlődő sikere, a meggyökeresedett
színházi fesztivál nyomán lassanként
megváltozott Stratford város élete.
Mecénások születtek, látványos modern
körszín ház épült, a városban utcát
neveztek el Tyrone Guthrie-ról, a nyári
vendégsereg fellendítette az éttermek és
boltok forgalmát, pezsgésnek indult a
helyi ipar és kereskedelem. Kiderült, hogy
a kultúra üzlet-nek sem volt rossz.

A Shakespeare-fesztivál szereplői és
rendezői azonban még 1958-ban is több-
ségükben angolok volt', k. Angliai egye-
temet végzett díszlettervezők és múze-
umigazgatók tevékenykedtek Kanada
kulturális újjászületésiéért, Az évtized vé-
gére azonban az igény létrehozta a
kulturális szakembereket képző egyetemi
tanszékek és intézmények sorát, a strat-
fordiak sürgetésére megszületett Mont-
realban az első Nemzeti Színiiskola.
Létrejött a Kanadai Nemzeti Balett, az
állandó Nemzeti Operatársulat; 1958-ban
hatalmas költségvetéssel nemzeti és
nemzetközi színházi és előadóművészeti
fesztivált szerveztek Vancouverben, két
évvel később pedig ugyanitt megnyitotta
kapuját a Queen Elisabeth színház,
Torontóban pedig az O'Keefe Center, a
modern művészete látványos hajléka. Az



évtized fordulójára lényegében létrejöttek
a kanadai színházi élet szellemi és anyagi
feltételei, a megtöltésre váró keretek.
Azután kirobbantak az első, tömegeket
lázba hozó színházi sikerek, természetesen
az akkor felfedezett musicalműfajban.
Köztük a legnevezetesebb a Mc Gill
egyetem szín játszói által be-mutatott
fulmináns sikerű My Fur Lady, a
világsiker színpadi parafrázisa.

Csak a nemzeti dráma késett.

Az előadást folytatni kell!

Az ötvenes évek kulturális felvirágzása
mára történelem lett. A hozzáértők és
illetékesek később már a fejlődés szük-
ségszerűen lassuló üteméről írnak. De
tény, hogy a kivívott eredmények, a
létrehozott keretek már megvannak, és a
kulturális klímaváltozást az intézmények
felett tornyosuló viharfelhők sem fordí-
tották vissza. Az utolsó nagy nekiru-
gaszkodásra a minden szempontból ki-
emelkedő centenáriumi évben, 1967-ben
került sor. Látványos létesítmények, mú-
zeumok, színházak, modern és komplex
művészeti centrumok épültek, s az új falak
között új együttesek is alakultak. A
fejlődés káprázatos tempójára vall, hogy
1967 és 70 között Kanadában huszonöt új
színház nyitotta meg kapuit!

A kulturális kormányzat bőségszaruja
1968-ban kezdett érezhetően apadni: a
hetvenes évek elejétől azután növekvő
pénzügyi nehézségek, költségvetési meg-
szorítások szabtak gátat a fejlődésnek.
Alakultak ugyan még új társulatok is - az
újfundlandi színházi élet például csak a
hetvenes évek második felében szüle-tett -
de az összképben, úgy tűnik, egyre több az
árnyék. A létrehozott költséges kulturális
mechanizmus működtetése és a közönség
újkeletű érdeklődésének fenntartása
korántsem zökkenőmentes. A
költségvetési megszorítások gátat vetettek
például a gyermekszín-házak éppen hogy
beindult fejlődésének, kevesebb országjáró
színházi turnéra nyílt - és nyílik -
lehetőség. A színházak megrendült anyagi
helyzete rányomja bélyegét a társulatok
műsorpolitikájára is. Csökken a kísérletek,
a bizonytalanabb kimenetelű eredeti
bemutatók száma, s a szürkébb évadokban
ismét előtérbe kerültek a biztos import-
sikerek.

Am az erjedés, ami a színházi világban
megindult, tovább folyik. A szűkebb
anyagi lehetőségek mintha új, szerényebb
színházi formák felfedezésére ösztönözték
volna a szakembereket. Akár-

csak Európában, itt is elhagyott épü-
letekbe, garázsokba költöztek azok a kis
társulatok, amelyek laboratóriumnak is
tekintették a színházat. Megnőtt a fél-
amatőr társulatok száma, megszülettek az
első, kollektív drámai alkotások. Köz-ben
a mozgalom jó néhány fiatal kanadai
szerzőt is szárnyrabocsátott. Kiemelkedő
sikere volt a korszaknak David Freemann
az Egyesült Allamokban is bemutatott
Nyomorultak (Creeps) című drámája.

Az új színházak, amelyek létükben is
egy valóságos társadalmi igényt fejeztek
ki, kezdettől magukénak mondhatták a
közönség érdeklődését és támogatását. De
ahogy gyökeret vertek egy-egy
közösségben, úgy erősödött a felső -
kormányzati, városi - szervekre gyakorolt
presszió is, amelynek révén mégis
kiharcolták a működésükhöz el-
engedhetetlen anyagi támogatást. Csak-
hogy a befolyó összegek nagysága, a
támogatás jellege túlságosan változó
maradt ahhoz, hogy építeni lehessen rá.
Az országban működő mintegy száz-
ötven, kisebb-nagyobb, professzionistának
mondható társulat évről évre fojtogató
anyagi gondok közt, a lét és nemlét
mezsgyéjén kezdi, illetve zárja az évadot.

Erről tanúskodik, nagyon is drámai
formában, az a felhívás, amit október z6-
án, a Művészetek Támogatásának napján
olvashattunk a kanadai napilapokban, és
aminek alcímét - Az elő-adást folytatni
kell! - fentebb alcímben idéztem. A
naptárban nem szereplő, nagyon is
feketebetűs ünnep - egy széles körű
társadalmi akcióprogram nyitánya.

„Az előadást folytatni kell!" - felszólítás
és parancs. A szöveg viszont az előadás -
a kanadai nemzeti kultúra - folytatását
veszélyeztető drámai körülmények
felsorolása. Az aláíró kulturális
szervezetek és szövetségek a kanadai
közönség szemére hányták, hogy a tévé
előtt töltött óráik hatvan százalékában az
USA-ból közvetített műsort nézik,
könyvvásárlásaikban a kanadai szerzők
művei csak tizenöt százalékkal sze-
repelnek, és csak minden tizedik Kana-
dában eladott, illetve megvásárolt maga-
zin -. kanadai kiadvány. A hazai filmek
részaránya az eladott mozijegyek
volumenében mindössze hat százalék. A
hanglemezeknél a helyzet a négyszázalé-
kos részesedéssel még riasztóbb. Ez a kul-
turális közöny elsősorban a nemzet jövője
szempontjából aggasztó. Ezért emelték fel
szavukat ilyen szélsőséges

és szenvedélyes formában azok a kanadai
művészek, akik - mint a felhívásban is
kifejezésre juttatták - munkát követelnek,
nem pedig segélyt.

Hasonló nyíltság jellemzi az egyes kul-
turális intézmények munkáját is. A
Vancouveri Playhouse előcsarnokában
például nyomon követhető a Queen
Elisabeth színház tizenöt esztendős múlt-
ja és költségvetése is. Ez utóbbiból kide-
rül, hogy a színház évi egymillió dolláros
büdzséjének harminchat százalékát a je-
gyek eladásából, negyvenöt százalékát az
állami és városi szubvencióból fedezik. A
fennmaradó mintegy tizenhat százalékra
az egyéni és alapítványi támogatás nyújt
fedezetet. Csakhogy a költségek az inflá-
ció következtében egyre nőnek, és a
magas jegyárakat a színház vezetői nem
szeretnék emelni. Feltételezhetően ez is
hozzájárul ahhoz, h o g y a társulat
korábban merész műsorpolitikája egyre
óvatosabban törekszik a közönségigény
kiszolgálására, a társulat egyre kevésbé
mer bizonytalan kimenetelű színházi vál-
lalkozásokba fogni, és így lassanként ki-
szorulnak a programból az eredeti be-
mutatók, az új kanadai szerzők is.

Két beszélgetés

Erről az égető, általános gondról beszél-
gettem Vancouverben Peter Hay színházi
kritikussal, aki nemcsak Háy Gyula fia, de
egyetemi tanár és Kanada első
drámakiadójának tulajdonosa is.

- A kanadai nemzeti kisebbségi érzés
máig rányomja bélyegét az ország
kulturális és főként színházi életére. A
hazai tehetséget még most is csak akkor
ismerik el, ha már külföldön bizonyított.
A hatvanas évek elején megélénkült a
kanadai dráma iránti érdeklődés, de ma
már a legtöbb társulat újra az USA
színházi műsorát figyeli, a Broadway-t
követi. Az a kanadai író, akinek
Amerikában is elfogadták, játszották a
darabját, jóval nagyobb esélylyel indul a
színpadért folytatott versenyben, mint az,
aki először saját hazájában szeretne
próféta lenni. De néha még a külföldi
siker sem elég. Ismerek olyan kanadai
szerzőt, aki New Yorkban, Párizsban és
Londonban is népszerűbb, mint
Montrealban. Az állami támogatás
elosztását erősen befolyásolja a
szeparatista politika. Quebec kormányzata
az utóbbi időben a Francia-ország által is
támogatott francia kultúrát részesíti
előnyben. Néha magam is megütközöm
azon, h o g y a kanadai nemzeti dráma
ügyét elsősorban kül-



földiek viselik a szívükön. Kanada négy
drámakiadója közül - három magyal. De
nekünk is nehéz áttörni a közönség és a
szakma közönyén. Ezért tervezem én is,
hogy cégemmel együtt Los Angelesbe
költözöm.

Másik vancouveri informátorom
tősgyökeres kanadai és színésznő, Jackie
Crosslandnak hívják.

- Színésznő is vagyok -- javít ki a
Tamahnone Színház tagja. - De rendezni
szeretnék, és szívem szerint első-sorban író
vagyok. Most is azért váltam ki néhány
hétre a társulatból, mert darabot írok.

- A z elsőt?
- Nem, a tizediket. Színházunk, a köz-

keletű terminológiával élve, „alternatív"

színház. Tizenöt éve létezünk, ez azt
jelenti, hogy túléltük a hasonló vállal-
kozások nagy részét. Amikor összeszö-
vetkeztünk, társulatunk tagjainak többsége
még soha életében nem látott
professzionista színházat. Közönségünk
részben a színházigénnyel már rendelkező
városi polgárságból kerül ki, de bennünket,
őszintén szólva jobban izgat az a naiv
vidéki néző, aki most ismerkedik a.
művészettel, és aki valóban választ vár
tőlünk a maga kérdéseire.

- É s milyen választ ad a társulat?
- Természetesen a kérdéstől függ. De

általánosságban elmondhatom, hogy
őszinte szókimondó és szórakoztató vála-
szokat szeretnénk adni. Társadalmi prob-
lémákat taglalunk a színpadon, de elő-
adásainkban mindenkor nagy szerepe van a
komédiának, a pastichenak, a zenének.
Legújabb darabom e g y a jövőben játszódó
komédia. (Címe - The Ruins of S'permall -
magyarul talán így hangzik : Egy 'BC
áruház romjai.) Témája: az emberi
kapcsolatok alakulása Vancouverben
száztíz esztendő múlva.

 Mikor kezdik próbálni?
 Amint kész vagyok vele. De a négy-

hetes próbaidőszakot megelőzi a darabok
kollektív vitája. A kollektív munka szá-
munkra azt jelenti, hogy nem ragasz-
kodunk a hagyományos munkamegosz-
táshoz, mindenki minden színházi te-
vékenységben részt vesz. A darabokat az
együttes tagjai valamennyien magukénak
érzik, és a viták során a mű bizonyos
értelemben valóban kollektív alkotássá
válik.

(E sajátos alkotói módszer eredményé-
ről azután nem a Tamahnone Színház-ban,
hanem a montreali Centaurban győ-
ződhettem meg.)

Első este: katona-Hamlet

Akármennyire esetleges volt kanadai szín-
házi programom, annyit eleve eldön-
töttem, hogy Shakespeare-rel kezdem és
eredeti kanadai darabbal folytatom. A
színházi élet áttekintésére amúgy sem volt
esélyem, hiszen tapasztalataim csak az
angol nyelvű színházi életre és két óceán
partján két városra, Montrealra és Van-
couverre korlátozódtak.

A Playhouse, ahol az ismerkedést
kezdtem, Vancouver első, valóban pro-
fesszionista állandó színháza. Tizenöt
esztendős múltjában több, a kritika által
magasra értékelt, nagyhírű előadás
szerepelt. A Hamlet - sajnos -- nem
tartozott ezek közé. Beszámoló helyett
megtehetném, hogy a Playhouse bérleti
hirdetményét idézzem. Íme a Hamlet
Karinthy stílusában fogalmazott ajánlása:
„A leghíresebb darab, amit valaha is írtak.
A helsingőri kastély falai közt zajló sötét
és véres dráma, amelyben Dánia hercege
atyja gyilkosságán és anyja hűtlenségén
töpreng. Történet az árulásról, a bosszúról
és az őrületről. Kísértet, megrendezett
színielőadás és méreg." Ezt az övön aluli
kritikát kerülendő, mégis inkább a
látottakról szólnék. Hiszen az előadás,
minden gyengeségével együtt is
komolyabb, felnőttebb, mint a
propagandája.

Érdekessége, hogy a rendező, Chris-
topher Newton, a frakkos és pulóveres
Hamletek után, egy XIX. századi katona-
Hamletet állított színpadra. A műsor-füzet
kommentárja és képanyaga az osztrák-
magyar monarchia és az utód-államok
alkonyát idézi. Nem a történelemábrázolás
szándékával, hanem azért, hogy korban ily
módon a jelenhez közelítsék a dán királyfi
világát. De a jelenhez közelítésnek
megvannak a korlátai: a rendező szerint a
századvég volt az utolsó korszak,
amelyben még történelmi szerep jutott a
királyoknak.

A nyitott színpadot nem a kommen-
tárban sejtetett, törpe udvartartás tölti be,
hanem egy két szintre tagolt sivár, szürke
doboz. Mintha Christopher New-

tort egy falanszterben vagy az óvóhelyen
akarná bemutatni Shakespeare drámáját.
A színpad felső szintjének vak ablaksora
egy-egy jelenetben nagyvárosi bankpultot
v a g y akár egy szálloda rideg portáját
idézi. A szereplők jobbára
csukaszürkében: mintha csupa katona élne
Helsingőrben. A király lampasszos
nadrágjában, bajszos, koronás fejével
Ferenc József kliséképeire emlékeztet.
Magatartásában azonban megjelenésével
ellentétben már nyoma sincs magas
rangjának: mintha egy meggazdagodott
kisvárosi mészárost látnánk, Ödön von
Horváth menazsériájából. Hitvese az évek
múlása folytán megkeseredett
kispolgárasszony, sajnálatos módon még
életkorban is alig különbözik a dráma
kissé fonnyadt Ophéliájától. Polonius akár
nyugdíj előtt álló bécsi banktiszt-viselő is
lehetne. Hamlet kis híján beleillik ebbe a
jellegtelen közegbe: maga-tartásában a
sivár otthonban felnőtt, frusztrált fiatal
értelmiségi elkésett kamaszlázadása
fogalmazódik meg; ami viszont - éppen a
dráma csúcspontjain - ellentmondásba
kerül a szöveggel. En-nek az egykedvű,
lézengő Hamletnek a közönség nehezen
hiszi el, hogy hajlandó és képes feltenni a
lét és nemlét végső kérdéseit.

A rendező eredeti elképzelése néha
áttör a játék szürkeségén, és olyankor át-
éljük, hogy a vancouveri modern Hamlet a
falansztervilág és az erőszak elleni
tiltakozás egyében született. Ezt sugallja a
díszetet] kívül például a Hamletre támadó.
arcnélküli katonák kimerevített színpadi
képekkel is hang-súlyozott brutalitása. A
civil Hamlet védtelensége. A rendező,
talán mert eredeti elképzelését a színészi
játék tökéletlensége folytán alig tudta ér-
vényre juttatni, néha nagyon is szimpla
színpadi nyelven tolmácsolja a maga
gondolatait. Rosenkrantzot és
Guildensternt például marionettfiguraként
mozgatja, az udvari bürokrácia jelzésére
aktatáskát és esernyőt hozat be a szín-
padra. Máskor viszont komikus és bi-
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zarr megoldásokkal kíván hatást el-érni: a
színészek dressinggownban jelennek meg
az udvarban, és korszerű fizikai tréninggel
melegítenek be az Egérfogó-jelenet előtt,
míg a sírásó egy-magában, két
koponyával és harsány humorral adja elő
a dráma megfelelő szakaszát. Polonius
megöletése olyan véres, annyira
naturalista, hogy nem lehet nem
kapcsolni: a rendező, talán Peter Zadek
előadásainak hatása alatt, a túlfokozott
teatralitással teszi idéző-jelbe a polgári
világban stílustalannak ható akciót.

Jelentékeny színészi egyéniségek nélkül
nem lehet jelentős Hamlet-előadást létre-
hozni. És ez Chrisopher Newtonnak sem
sikerült. De az estémet mégsem sajnáltam
a ki nem aknázott lehetőségek eredeti
felfogású, különös Hamletjétől.

A kazánházban

Már azt hittem, soha nem érünk ki az
észak-vancouveri Carousel Színházba, ahol
pedig egy sikeresnek ítélt, a kanadai
írószövetség díjával kitüntetett, új kortársi
drámát játszottak. A fiatal kanadai szerző,
Rex Deverell korábban gyerekdarabokkal
szerzett hírnevet; A kazánhában (Boiler
Room Suite) első, egész estét betöltő
darabja. Valószínű, hogy a
stúdiószínházzal való kapcsolata is ifjúsági
írói múltjából eredt. A professzionista
társulat, amely klubkeretek között
működik, és „a család színháza-ként"
hirdeti magát, rendszeresen tart
gyermekelőadásokat is. Deverell da-
rabjának bemutatását, a műsorfüzet köz-
lése szerint a British Columbia-i kor-
mányzat kulturális alapjának, a kanadai
tanácsnak és Vancouver városának tá-
mogatása, valamint a Koerner Alapítvány
anyagi segítsége tette lehetővé. A
mecénások nyilvántartása odáig megy,
hogy a színház nézőterén székenként külön
kis táblák hirdetik, ki állította, pontosabban
finanszírozta a második sor 6-os vagy 7-es
székét.

A háromszereplős darab egy szálloda-
épület alagsorában, a kazánházban ját-
szódik, ahol két, társadalmon kívüli,
lecsúszott alak talál menedéket. Az ott-
honnak éppen nem nevezhető helyiség
őslakója az egykor színésznőnek készülő,
jobb napokat látott úrilány. Az ő
birodalmába érkezik a jövevény, egy
idősebb, félig már felbomlott lelkületű,
alkoholista férfi. Kettőjük találkozása,
viaskodása, berendezkedése és a fenti
luxusvilágról való ábrándozása indítja a
darabot. Azután a már-már kialakuló,

groteszk és keserű idillt kettétöri az újabb
jövevény, a házmester, illetve fűtő
megjelenése. A kazánházban ez a
látszólag konszolidált férfiú képviseli a
Rendet, a hatalmat. De ahogy sorsa és
jelleme kibontakozik a dialógusban, vi-
lágossá válik, hogy ő is ugyanolyan tár-
sadalmon kívül rekedt, szerencsétlen figu-
ra, mint azok, akiket most kiüldöz ebből a
nyomorúságos paradicsomból is.

A lány és a férfi tehetetlenségükben
elhatározzák, hegy megostromolják a
vágyaikban élő világot, és szobát nyit-
tatnak maguknak a kazánház fölötti
szállodában. A hősök várható kudarcát
azonban az író váratlanul visszájára
fordítja: kiderül, hogy az a szálloda már
régen csak az ő ábrándjaikban létezik.
(Hogy akkor miért fűtik továbbra is a
kazánt, honnan a csavargók menedékét
elfogadhatóvá varázsoló meleg, azt a
szerző nem kérdi meg.)

A darabnak a történet logikája szerint itt
lenne vége, amikor is hősei találkoznak a
valósággal. A szerző azonban, sajnálatos
módon, még tovább szövi a cselekmény
szálát, részletezi a csalódást, a
kiábrándulást, és elbeszéli azt is, hogyan
lesz a házmester a jövevények el-
lenségéből szövetségessé.
r' A probléma, a téma és a tágabban ér-
telmezett környezet nem új: Beckett és
főként Harold Pinter nyomán az amerikai
dráma is sorozatban termelte a tár-
sadalomból kihullott elemek naturalista
környezetbe telepített lírai abszurd játékát.
Rex Deverell darabja ebben a vonulatban
kétségtelen tehetséggel készített, majdnem
kifogástalan színpadi termék. Deverell
érdekes, szeretnivaló figurákat teremt,
kitűnő szerepeket oszt, és a dialógusokban
rutinos szerzőre valló arányérzékkel
keveri a lírát, a színpadra alkalmazott
filozófiát és a humort. A szöveg
helyenként túlfűtött szentimentalizmusát
egy a banalitásokra érzékeny dramaturg
könnyűszerrel ki-húzhatta volna az amúgy
is kicsit meg-nyújtott darabból.

A közönség a Carousel Színházban
láthatóan élvezte a darabot és a színészi
játékot. A szereplők közül fejjel
kimagaslott Shellah Megill, a lány ala-
kítója. Nagyszerű a realista díszlet is,
amely kezdettől elhiteti velünk, hogy ott
ülünk mi is a kazánházban, és ugyan-
akkor érzékelteti a színpad és a történet
jelképességét is, méghozzá úgy, hogy
nyomasztó és nyomorúságos ron-
daságában sem nélkülöz bizonyos nél-
külözhetetlen esztétikumot.

Tiszazug a Csendes-óceán partján

Ha valaki az újjáépült budapesti Nemzeti
Színház valahányadik diákelőadásán, a
Tiszazug első hazai előadássorozata
alkalmából azt mondja nekem, hogy
másodszor a Csendes-óceán partján
találkozom Háy Gyula drámájával, a
szemébe nevetek. Márpedig ez történt,
mivel a véletlen úgy hozta, hogy jelen
lehettem a Tiszazug vancouveri premierjén.

Kanadában - természetesen ? - nem a
Nemzeti Színház játszotta, lévén, hogy
ilyen nem létezik, de még csak nem is a
város első színházaként elismert Play-
house, „csak" a Simon Frazer Egyetem
diákszínjátszóinak köre, összesen négy
előadásban. Ez azonban Vancouverben
többet jelent, mint egy Budapestéhez
hasonló színházi élettel rendelkező
fővárosban. Vancouver szűkebb szín-házi
választékában ez is eseménynek számít.
Esemény, már csak azért is, mert az
egyetem Művészeti Centrumát és színházi
fakultását a darabválasztásban nem kötik,
nem vezetik anyagi meg-gondolások, s így
általában bátrabban nyúl új, vagy szűkebb
közönségréteget érdeklő darabokhoz.
Ugyanakkor többnyire nemzetközileg
fémjelzett, hivatásos rendezőkkel, sőt
vendégművészek-kel is erősítik az amatőr
együttest.

Háy Gyula darabjának rendezője, Peter
Feldman is az egyetem színházi fa-
kultásának tanára, aki korábban To-
rontóban és Amszterdamban, majd a New
York-i Open és Living Theatre-ben
hivatásos rendezőként dolgozott. Erénye,
hogy az amatőr társulat tagjaitól is
megköveteli a profimunkát: át-gondolt,
erőteljes atmoszférájú előadást hozott létre,
amelynek csak egy kicsit kellett volna
feszesebbnek lennie ahhoz, hogy
kiemelkedő, nagy alakítások nélkül is igazi
színházi élménnyé forrósodjék. Az előadás
másik vendége, a bába-asszonyt játszó
Shelley Goldstein szereplése sajnos
ellenkező előjelű tanulságot kínált:
egyetlen hivatásos színész beilleszkedése
egy más színházi nyelvet beszélő
amatőrcsoportba, csak egészen kivételes
esetekben hozhat jó eredményt. A
Tiszazugban inkább csak az egyenetlen
teljesítmények diszharmóniája érződött.

Az első meglepetés a színházteremben
ért: a rendező a díszlet által a néző-téri
székmező jókora részét egyszerűen
kiiktatta a forgalomból. A közönség egy
része így a színpadra helyezett széksorok-
ba kényszerült. A látványt a velünk szem-



ben magasodó, ágakból font híd ural-ta.
Tény, hogy Háy Gyula a falu leírása
során megemlíti, hogy aki a patak felett
vert hídon áll, az elérte a falu legmaga-
sabb pontját. A díszlettervező nyilván ezt
a szerzői utasítást követte, amikor a
nézők fölé emelte ezt a különös faépít-
ményt, és a rendező a tizennégy képből
álló dráma több jelenetét is ezen a köz-
ponti magaslaton játszatja. A térelosz-
tásnak ez a szokatlan módja azonban csak
a belépéskor gyakorol ránk hatást, mert
később kiderül, hogy a játékban ennek
nemigen van funkciója. Az üresen
hagyott székmező céltalanul üres marad
az előadás során is. A szín-padra ültetett
nézőknek talán annyi hasznuk volt az
elrendezésből, hogy közvetlen közelből
követhették a falubeli eseményeket, mert
a játék váltott szín-tereken, tőlük szinte
karnyújtásnyira is zajlott.

A legelső kérdés, amire egy magyar
kritikus választ keres az előadásban, hogy
vajon miért is nyúltak a kanadai fiatalok
ehhez a legkritikusabb drámai életkorba
jutott, több mint negyven-esztendős
darabhoz? Nem hiszem, hogy a korabeli
Magyarország, az alföldi nyomorúság
érdekelte volna őket. A műsor-füzet (mert
négy ingyenes előadáshoz is nyomtatott
műsorfüzet jár a nézőnek !)
hangsúlyozza, hogy nem a gyilkossági
históriát és nem is a feminista drámák
előzményét keresték a T i s z a z b a n . Ha-
nem mit? Ezt sejteti a Háy Peter fordí-
totta angol változat címe is, a Have,
amelybe ebben a formában, ige-kötő
nélkül, beleérezhető a tulajdonviszonyok
sémája, a „bírni" ige parancsoló tartalma
is. Szinte pótolja ez a cím a magyar
kiadásban olvasható két mottót, Marxnak
a magántulajdon emberi
következményeire vonatkoztatott klasz-
szikus megállapítását és Cervantes axio-
matikusan tömör mondatát, amely szerint
„Csak két család van a világon, mondta
az öreganyám, a Vannékiek meg a
Nincsnékiek". A Tiszazug fel-támadása
mögött valószínűleg ez a gondolat állt; a
magántulajdon éhsége által okozott
erkölcsi tragédiák elkerülhetetlensége.

Talán nem is csak a kettős gyilkos-
ságba hajszolt, fiatal Árva Mari bukása,
hanem a falu néma cinkossága volt szá-
mukra fontos, amit Háy Gyula azzal
érzékeltet, hogy „Egy kicsit minden
asszony tudja a faluban", és amiben ki-
mondva-kimondatlanul még a férfihalál
érthetetlen pusztítását némán figyelő

plébános is elmarasztalható. Árva Mari
útjának ma az első drámai fordulata a
legérdekesebb: amikor a koldusszegény
leány, szerelmese gyermekével a szíve
alatt megérti, hogy el kell fogadnia a
bábaasszony kínálta kiutat, hozzá kell
mennie az örökséget ígérő, kilencven hol-
das öreg gazdához, akárhogy berzenkedik
ellene a teste és a lelke. Meg kell kötnie
a gyűlölt egyezséget, amiből csal: a
bábasszony „fehér pora" kínál mene-
külést. És akkor Árva Mari nem azt
mondja, amit Ill. Richárd, nem azt ha-
tározza, hogy gazember lesz, hanem azt,
hogy „Most már olyan akarok lenni,
amilyennek a faluban lenni kell. Ami-
lyennek a faluban lenni kell annak, aki
tartja magát valamire, aki vinni akarja
valamire, olyan akarok lenni, nem más-
milyen". Az előadás után úgy éreztem,
hogy ez ellen az embert emberségéből
kiforgató hasonulás ellen, a kiszolgál-
tatottságból eredő szenvedély végzetes
következményeinek dokumentálására ját-
szották el 1978-ban Kanadában Háy
Gyula drámáját.

S hogy hogyan? Váltott ját éktereken,
egyvégtében, díszletváltás nélkül, a
Brecht-színpadon megszokott nyíltszíni
díszletezéssel, de mégis, egy fokkal
tempótlanabbul a kívánatosnál. Az elő-
adás „hitelességét", ha tudnám is, nem
illik kikezdenem: az előadás létrehozói
és nézői nyilván egészen másként áll-nak
hozzá a magyar múlthoz, etnikum-hoz,
mint az, aki, ha nem is a Tiszazugból, de
a Duna partjáról érkezett. Engem zavart a
magyar zenei motívumokból,
népdalokból szerkesztett zenei alá-festés,
amelynek hangulata csak elvétve
támasztotta alá a színpadi cselekményt.
De rajtam kívül vajmi kevesen hallották
kisejleni a dallamok mögül a nép-dalok
szövegét. En megütköztem a vő-legény
csárdás ürügyén eljárt orosz táncán is.
Ami persze lehet, hogy csak az én
szememben tűnt valóban orosznak. Za-
vartak a falusi szoba falát díszítő, fel-
tételezhetően hongkongi „pingált" tá-
nyérok, a nagyipari módon „horgolt"
terítő, a magyar parasztházban soha nem
látott, idegen olajnyomat, az özvegyek
berliner vagy hárászkendőjét helyettesítő,
vékony áruházi csipkekendő. De
pontosan tudom, hogy egy előadás hite-
lessége nem ezen múlik.

Sokkal fontosabb a játék lélektani
hitele, amit - néhány harsányan melo-
dramatikus jelenettől és túlságosan di-
daktikus játéktól eltekintve - többé-ke-
vésbé elértek. Valószínű, hogy ha hosz-

A montreali Centaur Társulat támogatást kérő
felhívása

szabb próbaidő áll az amatőr színészek
rendelkezésére, akkor a rendezőnek si-
kerül még többet lefaragni manírjaikból,
a bábaasszonyt játszó színésznőnek pedig
sikerül közös hangot találnia a di-
ákokkal, és egészében tempósabb, kemé-
nyebb lesz az előadás. De tény, hogy a
közönség így is lenyűgözve figyeli, mi
történik a Tiszazugb a n , mi történik az
évszázados nyomorúságban elemberte-
lenedett, mindenre elszánt magyar Ber-
nardákkal.

Érdemes lenne megpróbálni, hogy
vajon a Csendes-óceánon innen mennyi
hatóanyag, művészi erő maradt a sokak
szemében, tudatában klasszikusként élő
drámában. De erről csak a felújítás
alkalmával lehetne meggyőződni.

A papírgabona - kollektív alkotás
a montreali Centaur Színházban

Kanada legnagyobb színházi múlttal
rendelkező városa mégiscsak Montreal.
Itt a 30-40-es évektől kezdve aktív, jó
színvonalú, hivatásos művészeket is
foglalkoztató amatőr társulatok képvisel-
ték a színházi kultúrát. Az első pro-
fesszionista színház a Mountain
Playhouse - a negyvenes évek végén
alakult, és kizárólag nyáron játszott.
Télen továbbra is csak a
vendégrendezőkkel, hivatásos
díszlettervezőkkel, néha ne-



ves főszereplőkkel dolgozó amatőrök
biztosították a nívós angol-amerikai
vendégjátékokon nevelődött közönség
színházi programját.

Az országos kulturális fellendülésnek
Montrealban először az elszívó hatása
érvényesült: az amatőrökkel együtt ját-szó
hivatásos művészek egy része Stratfordba
szerződött, vagy a torontói TV-stúdiókban
talált biztosabb egzisztenciát. Ez a
vérveszteség is hozzájárult ahhoz, hogy
egymás után három montreali szín-ház is
becsukta kapuját.

Amikor 1968-69-ben több fórumon is
megfogalmazódott az az igény, hogy a
kétnyelvű ország fővárosában kétnyelvű
színházi életre lenne szükség, néhá ny
vállalkozó kedvű angol-kanadai meg-
szervezte a Centaur Színházat. Zelda
Heller, Ontario Állam Művészeti Ta-
nácsának tagja, a Centaur Színház tízéves
születésnapján visszaemlékezésében arról
ír, hogy akkoriban szinte lehetetlen
vállalkozásnak tűnt egy állandó, hivatásos
angol nyelvű színház Montreal szívében.
De az eltelt évtized, a létért folytatott
küzdelem sikere és a jó színvonalú színház
növekvő népszerűsége igazolta a Centaur
alapítóit. Akik ma már arra büszkék, hogy
színházukban az eredeti kanadai darabok
átlagosan 9o%-os látogatottsággal mennek.

A Centaur kezdetben délidőben ját-szó
lunch-time theatre volt, és a város-
központban levő Place Ville Marie-n, egy
örökké zsúfolt, lépcsőházból nyíló
szobában tartotta előadásait. Azután rövid
ideig az Erzsébet Királynő Szállodában
vendégeskedett, de a rossz akusztikájú,
sima padlózatú terem - megfelelő látási és
hallási feltételek híján - nem bizonyult
alkalmasnak a játékra. A Centaur
helyiséggondja csak akkor oldódott meg,
amikor Old Montrealban megürült az
egykori tőzsde épülete: itt már sikerült
valóban színházi körülményeket
teremteniük. Azóta a klasszikus és másutt
kipróbált modern drámák mellett
előszeretettel játszanak nemcsak hazai
szerzőket, de élőújság jellegű dokumen-
tumdrámákat, színpadi riportokat is.
Ilyenkor a szerző neve helyett többnyire az
szerepel a plakáton, hogy „kollektív
alkotás".

Kollektív alkotást ígért a program akkor
is, amikor Montrealban jártam. Az első
meglepetés akkor ért, amikor a színház
hírlapi hirdetésében azt olvastam: Minden
jegy elkelt. Mintha nem is a műsort, hanem
a Papírgabona sikerét hirdették volna! Így
azután csak újság-

íróigazolványomnak és kitartó türelmem-
nek hála, sikerült bejutnom az aktuális
mondanivalójú, különös műfajú elő-
adásra.

Tulajdonképpen már a cím (Paper wheat)
is magyarázatra szorul: az alkotók nem
valamiféle mesterséges növényre, nem is a
megtermelt, létező búzára, rozsra, hanem a
kereskedelmi forgalomban - a tőzsdén -
csakis áru-ként létező gabonára utalnak
ezzel. Nem sokkal könnyebb a darab
műfajának meghatározása sem: leginkább
dokumentummontázsnak nevezném, ami-
nek historikus jeleneteit a régi music
hallok stílusát idéző dalok, zenés képek
kötik össze. Ezeknek az áthidaló beté-
teknek a stílusa megint csak nem egysé-
ges. Akad köztük aktuális politikai tar-
talommal is rendelkező brechti song,
érzelmes sláger, népi hangszeren elő-adott
szólószám, sőt, régi amerikai filmképekre
emlékeztető, szteppelő produkció is. Az
előadás szerkezetének heterogén volta a
színpad és a közönség kapcsolatára is
rányomja a bélyegét. A jelenetekben
elbeszélt történelmi folyamatot egyszer-
egyszer váratlanul megszakítja a
közönséghez forduló színész közvetlen,
magyarázó, érvelő, majdhogynem választ
váró „kiszólása". És a közönség - veszi a
lapot.

Nem zavarja, sőt mintha vonzaná az
agitprop színház nyíltan vállalt har-
sánysága és naivitása. Nálunk ma már
nehezen elképzelhető egy olyan felna-
gyított szocreal. plakátszínpad, ahol a két
szélső díszletmezőben egy-egy kon-
fekcionált szimbólum - zászlós nőalak és
szorgos, szántó-vető paraszt - néz
farkasszemet a nézővel, középen pedig két
hatalmasra növelt tenyérből peregnek a
gabonaszemek. Naivitásnak véltem, amíg
nem tudtam meg kanadai partneremtől,
hogy a díszletben kifejezett primitív
szimbolika remekül összefér a
díszlettervező iróniájával. A középső
plakátmező ugyanis a gondviselés jel-
képére, egy kanadai biztosító cég
közismert falragaszára utal, nem minden
célzás, gúny nélkül.

A darabot alkotó különálló jelenetek
összességükben ugyanolyan határozott
ívet alkotnak, mint Brechtnél a Rettegés és
nyomorúság a harmadik birodalomban című
darab képei. Csakhogy ezúttal nem a
társadalmi, hanem a történelmi totalitás a
cél. A szereplők a századforduló idején
bevándorolt, keményen dolgozó,
feltörekvő farmercsaládok küzdelmét, a
szűzföldeket feltörő nincstelenek erőfe

szítéseit és reményeit személyesítik meg,
később pedig a termelőknek a kereske-
dőkkel vívott reménytelen harcát, szer-
vezkedését és kiszolgáltatottságát idézik.

A darab, amely a műsorfüzet szerint a
szövetkezeti mozgalom múltjából,
jelenéből és jövőjéből összeállított köz-
gazdasági leckét kínál a nézőnek, több-
nyire áttételek nélkül politikus és ter-
mészetesen nyíltan - néha kissé naivan -
antikapitalista. A farmerek személyes
életéből való epizódok inkább csak a
gazdasági jelenségek, törvényszerűségek
illusztrációiként jelennek meg a színpadon.
Ezt azonban a szövegírók és a rendező -
Guy Sprung - annyi ötlet-tel fűszerezik,
hogy a közönségnek, amelyet részben
közvetlenül, részben a családi és nemzeti
mitológia részeként is érintenek a felvetett
problémák, nincs ideje unatkozni. A
farmermítosz Kanadában még ma is él, bár
egyre halványabban. Am a családi
munkamegosztás hiánya által
megnyomorított asszony-sors, a
nemzedékek egymástól való növekvő
távolsága vagy a termelőt és fogyasztót
egyaránt sújtó ármanipulációk olyan élő
gondokat idéznek, amire a néző azonnal
reagál.

Az előadás „modernségét" a Thornton
Wilder A mi kis városunkjának be-
mutatása idején felfedezésszámba menő
eszköztelenség is hangsúlyozza. Hogy a
szereplők nemlétező pohárból isznak,
nemlétező vonatra szállnak stb. De a
rendező még ehhez a választott stílushoz
sem tartja magát következetesen, hiszen a
színész a nemlétező vonatra egy valóságos
bőrönddel száll fel, és képzelt teáját
szürcsölgetve igazi könyvet lapozgat. A
naiv közönség körében a primitív színpadi
szimbólumok is - például cirkuszi
zsonglőrködés az árakkal - frenetikus
sikert aratnak. De akad az előadásban jó
néhány valóban briliáns ötlet, színpadi
telitalálat is - például egy helyszíni
rádióközvetítés paródiája -, jók a színészek
és remek az előadás hangulata. A néző
hálás azért, amiért a Centaur Színház nem
pusztán szórakoztatni akarja, és ezáltal
módja van (legalább a nézőtéren) a bátor,
kritikus és ugyanakkor következmények
nélkül való társadalmi állásfoglalásra.

A kör tehát négy előadással is be-zárult.
A korunkhoz közelített Shakespeare-től
eljutottunk a múltat idéző, jelen idejű
agitprop színházhoz. A fiatal kanadai
színháznak, tapasztalataink szerint, a
múltjánál s tán a jelenénél is gazdagabb,
ígéretesebb a jövője.


