
a depressziós élethelyzetek egyéni sorsai
érdeklik. Langhoffot a művész és társa-
dalom, az értelmiség és a társadalmi
normák önmaga által létrehozott kény-
szerhelyzetei közötti kötöttség érdekli.
Három nővér-előadása a lemondás
jegyében élő, olyan kulturált, tehetséges
emberekről szól, akiknek nekibuzdulásai
és kitörései vagy erre való kísérletei
eredménytelenek és reménytele-nek.

Langhoffon kívül jelenleg csupán egy
olyan rendező van, aki a figura kritikus és
részvétet ébresztő szemlélete közötti
egyensúlyt ilyen módon fejezi ki: Rolf
Winkelgrund, aki évek óta a potsdami
színháznál működik. A neki való írók -
másként ugyan, mint Langhoffnak - a
modern irodalom „költői realistái". Így
Lorca, O'Casey, Różewicz, Fugar és az
NDK drámaírói közül különösen Alfred
Matusche. Winkelgrund Alegria Áthaladás
a Niagara-víz-esés fölött című darabját
olyan példa-mutatóan rendezte, hogy az
író neki adta új színművének, A fehér
öltönynek ősbemutatási jogát.
Winkelgrundnak különleges adottsága,
hogy egy drámaíró művészi sajátosságát
pontosan megragadja. Előadásai részben
lírai éterikusságukkal (csodaszép a
bevilágításuk), részben a fantasztikumtól a
groteszk-furcsaságig menő elemeikkel
hatnak. Ennek a feltűnő és ritka
tehetségnek (a színháznál működő további
jó rendezőknek) köszönhető, hogy a
potsdami színház az utóbbi években a
színház-rajongók „zarándokhelye" lett
(helyzete kissé a kaposvári színházéhoz
hasonlít-ható).

Érdekes, fontos színházat csinálnak
Schwerinben. Horst Schönemann és
Benno Besson pontos, ragyogó szervező-
készségű tanítványa, Christoph Schrott
mindenekelőtt a jelenkori drámairodalom
elkötelezettje. Schrott egy ideig a berlini
Volksbühnénél volt szerződésben, ott
átélte a „látvány"-vállalkozás kezdetét, a
színház akkori erőszakos erőkifejtését,
ahol egy estén gyakorlatilag a pincétől a
padlásig új darabok „bölcsőjét ringatták".
Schrott átvitte a színháznak ezt a
közönségre ható, nyitott szerkezetét -
legyen a színház egy város kultúr-
központja - a macklenburgi mezőgazda-
sági városba és közönségéhez - és sikere
lett. Számos fiatal írót „fedezett fel" ilyen
módon: a húszas évek s Brecht műveiből
vagy jelenleg az ókori drámákból készült
tartalmilag koncepciózus összeállításai az
ismeretlenre a látszólag

ismertség pillantását engedik vetni.
Schrott erőssége a nagy tervekben van:
egész napot betöltő koncepciók. Schrott
ilyen módon kívánja a nézőket a nap
kérdéseiről tájékoztatni.

A Berlinen kívül működő színházak
közül a harmadik, amelyről ismételten szó
esik, ahol az előadások majdnem mindig
hasonló szép színvonalúak, az Karl-Marx-
Stadtban található. A szó látványos
eseményeinek értelmében elő-adásaik
soha nem szenzációsak, de mindig
fantáziadúsak, érdekesek. Valódi jó
színház, biztos teljesítőképességű és na-
gyon jó színészekkel, a Berlinen kívüli
legjobb díszlettervezőkkel és egy egész
sor jó rendezővel. A színház munkastílusát
a baráti légkör, a kollegiális bizalom
jellemzi, s ez jellemzi az előadásokat is,
amelyek pontosak, kidolgozottak és soha
nem általános-humánus szellemiségűek.
Mindez a hosszú évek óta főigazgatóként
dolgozó Gerhard Meyernek köszönhető,
aki már régen megértette, hogyan lehet
egy együttest önálló és egyben megértő
tevékenységre alkalmassá tenni.

Gondolom, ennyi talán elég is lehet.
Megpróbáltam az NDK színházi életének
legfontosabb rendezőegyéniségeit be-
mutatni. Szándékosan nem ejtettem szót a
már hosszú évek óta elismert rendezők-
ről, mint Friedo Solter, Fritz Bennewitz,
Hanns-Anselm Perten, Karl Kayser és
Fritz Marquardt vagy az idős mester,
Wolfgang Heinzről. Az előzőekben em-
lített rendezők ugyanis színházaik profilját
jelenlegi látható rendezői szándékukkal és
koncepciójukkal a lehető legvilágosabban
alakítják ki. Természetesen másutt is
játszanak jó színházat, és van-nak érdekes
előadások. Ezek azonban részeredmények,
a hosszú távú folyamatosság hiányzik.

A végén mégis érintenem kell azt az
irányzatot, amelyet szintén szándékosan
nem részleteztem: kis játszóhelyiségek
(pincék, klubok, padlások, próbatermek
stb.) létesítése, a közönséggel való
közvetlenebb kapcsolat igényének ki-
elégítésére. A „kukucskáló" színház
egyfajta „konkurrenciája", azzal a cél-
kitűzéssel, hogy a játék minél közelebb
kerüljön a közönséghez. Ezzel olyan
érzést keltve a nézőkben, hogy részt-vevői
az előadásnak. Ez az irányzat azonban már
szintén túlmutat a nemzeti sajátosságokon
a nemzetközi színházi élet irányzatai felé.

(Fordította: Bereczky Erzsébet)

TATÁR ESZTER

Londoni színházi mozaik

198z tavaszán Londonban, a belvárosban,
több mint negyven színház működik. A
peremvárosrészekben ehhez jön még
vagy négy tucat. Ezenkívül vannak
Coffee és Lunch Theatre-ek, ahol a kávé
mellé vagy az ebédidőben kisebb-na-
gyobb jeleneteket, monodrámákat, szín-
padi kísérleteket, költői felolvasásokat
stb. tartanak. Bátran állíthatja a City
Limits nevű heti magazin, hogy virágzik
az angol színpadi művészet, s mindenféle
show, mime, tánc és egyéb mű-faja a
pódiumművészeteknek. Mindig mindenre
van közönség. A színházakba csak
elővéttel lehet jegyet kapni, akkor is
borsos áron. Általában két és fél fonttól
tíz és fél fontig. A közönség
érdeklődésére jellemző Elizabeth Taylor
esete. Lilian Hellman drámájának, a Kis
rókáknak főszerepét játssza. A produkció-
nak az angol kritikusok előtt mérsékelt
sikere volt. „Inkább csak legenda, mint
színésznő." „Vontatott az előadás." „Miss
Taylor túlöltözte szerepét." „Az
érdekesség nagyobb, mint a művészi
mélység" - írták a lapok. Ez azonban nem
akadályozza meg a hatalmas közön-
ségsikert, amelynek bizonyítéka az a
hosszú jegyelővételi sor, amely a Victoria
Palace előtt kanyarog.

National Theatre

A Nemzeti Színházhoz tartozó három
színház, az Olivier, a Lyttelton, a Cot-
tesloe tavaszi repertoárja a következő:

Hiawatha; Moliére Képlelt beteg, Don
Juan; Calderón Zalameaibíró; Shakespeare
Sok hűhó semmiért; Aiszkhülosz
Oreszteia; Loesser-Swerling Cuys and
Dal/s (Fickók és babák); Pinexo A
második Mrs. Tanqueray; Stoppard
Dáridó; Friel Átültetések; E. Bond Nyár;
Sam Shepard A z igazi nyugat; és Dario
Fo, Franca Rame monodrámái, az Egy
asszony játszik. A felsorolt drámacímek
bizonyítékai a három színpad sokszínű-
ségének, egy népszínházi igénnyel fel-
lépő Nemzeti Színház következetesen át-
gondolt és véghezvitt műsorpolitikájának.
A színpadi drámai műfajok minden ága
képviseltetett, a tragédiáktól a komédiáig
és a zenés musicaltől a mono-



drámáig. A szerzők klasszikusok és
kortársak. A rendezők nagy színpadi
gyakorlattal rendelkező mesterek, mint
Peter Hall és Bogdanov, vagy híres
drámaírók, mint Edward Bond vagy
Harold Pinter, akik saját műveiket állítják
színpadra, valamint tévé- és film-rendezők,
mint Richard Evre és joe Schlesinger. A
társulat java része fiata- lokból áll. Az
úgynevezett nagy neveket hiába keresnénk
a színlapokon; talán csal: Alfred Lynch,
Anna és David Massey a kivétel.

Oreszteia
Aiszkhülosz trilógiáját 1981 novembere
óta játsszák, Peter Hallnak, a Nemzeti
Színház főigazgatójának rendezésében;
egyike a legnagyobb érdeklődést kiváltó
produkcióknak. Az előadást egy negy-
venperces vacsoraszünet és egy tizenöt
perces frissítő szünet szakítja meg. A

produkció így együttesen mintegy öt és fél
órás időtartamban köti le a nézők
figyelmét. A színház étkezdéje és büféi,
valamint a könyvesboltok és esetenként
rövid koncertek gondoskodnak arról, hogy
a közönség újult érdeklődéssel figyeljen
arra a harminchat férfiszínészre, akik
görög maszkokban, jelmezekben játsszák
cl a trilógia valamennyi női és férfi
szerepét, valamint a kórust is!
Szereposztást az igen gondosan szer-
kesztett műsorfüzet nem tüntet fel, csak a
közreműködők neveit jegyzi. Indok: ez
felel meg leginkább annak az elkép-
zelésnek, hogy faragott maszkokat visel-
nek a szereplők! Igy egy szereplőt akkor
és úgy cserélhet a rendező, ahogyan azt
koncepciója megkívánja. Agamemnon az
egyik jelenetben Sean Baker, a követ-
kezőben már Michael Thomas. Az Aga-
memnon-maszk gazdát cserél a színfalak
mögött. Ezt az elgondolást még azzal is
indokolja Hall, hogy a szöveg szerint a
legfontosabb feladata a kórusnak van. A
kórust is cserélhető színészekkel oldja
meg, hangtónusok kiválasztásával. Mindig
minden színész játszik. Itt aztán valóban
nincsenek kis feladatok. A díszlet azonos a
trilógia mindegyik darabjában. Alapjául az
epidauroszi szabadtéri szín-pad szolgált.

Guys and Dolls

Azaz: Fickók és babák, az Olivier egyik
legfrissebb bemutatója. Ez az első zenés--
táncos produkciója az 1976-ban megnyílt
Nationalnak. Rendezője a színház újonnan
szerződtetett színházi rendezője, Richard
Eyre, aki az utóbbi években

inkább film- és tévérendezései alapján
vált. ismertté. A történet, amelyet 1955-
ben Frank Sinatra, Jean Simmons, Marlon
Brando főszereplésével Hollywood is
elkészített, a háborút követő évek
Amerikájában zajlik, gengszterek,
prostituáltak, szerencsejátékosok és az
üdvhadsereg tagjai közt. Erőszakkal,
humorral, sok tánccal és énekkel fűsze-
rezve a happy endig. A Nemzeti Szín-ház
művészei minden szempontból ki-állják a
film versenyét. Káprázatos kiállításban,
profi ének- és tánctudással, játszva
megbirkóznak a mindeddig nem
gyakorolt színpadi műfajjal.

A második Mrs. Tanqueray

Arthur Wing Pinero társadalmi szatírája a
Lyttelton Theatre sikerdarabja. A Shaw-
kortárs szerző a szabadszerelem és a női
felszabadultság problémáit boncolgatja a
Viktória-korabeli prűd és képmutató
angol társaságban. Ez a valamikor oly
nagy botrányt okozó dráma ma már in-
kább csak szellemes dialógusaival és
mesteri szcenírozásával hat, a főszerep-
ben a kiváló Felicity Kendal. Partnere
Leigh Lawson, aki a műsorfüzet ismer-
tetése szerint már csaknem minden Shaw-
és Csehov-dráma férfi főszerepét siker-rel
alakította. Ezt igazolja mostani elegáns és
csiszolt játéka is.

Barbican Centre

Ez év március 3-án nyitotta meg Erzsébet
királynő London új kulturális köz-pontját,
a Barbican Centre-t. Ez az óriási, tíz
emelet magas épületmonstrum

egy szupermodern, jövő századot idéző
lakónegyed központi magja Kelet-Lon-
donban. Az épület jobb szárnya a Városi
Színművészeti Főiskola, amelynek zene-
művészeti tagozata is van. Egy 400 és egy
300 személyes színház-, illetve koncert-
termük van a nyilvános bemutatkozás
számára, ezen kívül több stúdió- és
kamaratermük áll a nyilvános szereplés
rendelkezésére. Az intézmény már öt éve
működik, lévén az első az elkészült
építkezések közül.

A Barbican Hall a Londoni Szimfonikus
Zenekar új otthona. 2026 személyes
koncert- és tanácskozóteremmel. A
Barbican Theatre ottjártamkor még nem
nyílt meg, csak május 3-án mutatkozott
be Shakespeare I V Henrikjének első,
majd második részével. A színház a
Royal Shakespeare Company londoni
részlegének működési területe. Vidéken
Stratford upon Avonban van a Shakes-
peare Memorial Theatre, amely szintén a
RSC tulajdona. Ez az új londoni színház
lenyűgöz méreteivel és szépségével. A
legmodernebb elektromos és akusztikai
felszerelések, valamint a színpadi
gépezetek még a jó színházakhoz szokott,
idelátogató finn szakemberek irigységét is
felkeltették. Az 1166 személyre számító
háromszintes nézőtéren százhúsz fokban
elhelyezett ülésekről fejforgatás nélkül
befogható a húszméteres színpadnyílás. A
legtávolabb ülő néző sincs messzebb a
színpad közepétől légvonalban húsz
méternél. A zsinórpadlás háromemeletes
magasságú. Beszerelhető forgó korongok,
süllyesztők, emelő-

Jelenet Aiszkhülosz: Oreszteia című drámájának londoni előadásából (National Theatre)



szerkezetek, valamint tolószínpad áll a
díszlettervező, rendező rendelkezésére. Az
akusztika pompás. A színpad leg-
mélyében, huszonöt méteren elsuttogott
szavak is tisztán érthetőek. A nézők
helyüket minden egyes sornak megfelelő
külön ajtókon közelíthetik meg, mi-után a
nézőtéren egybeépítettek a szék-sorok,
köztük bevezető folyosók nin-csenek.
Ezeken a jobb és bal oldali ajtókon
másodpercek alatt el lehet jutni a kívánt
helyre úgy, hogy közben nem kell arra
kérni a már helyetfoglaltakat, hogy húzzák
maguk alá a lábaikat. Későnjövők nem
jöhetnek be. Számukra emeletenként és
oldalanként egy-egy tévészoba épült, ahol
színes tévékészüléke-ken követhetik az
előadást a szünetig. Önkiszolgáló
gyorséttermek, -büfék vannak az
előcsarnokban, illetve a tető-teraszon. Itt
az ötödik emeleten szabad ég alatt
mesterséges vízeséssel, szökő-kutakkal,
tavacskákkal díszített szerpentin kanyarog,
gyönyörűséges a szemnek. Fákat
telepítettek ide, pázsitot, a természet szép
darabját a betonkonstrukció enyhítésére.
Szép időben tarka napernyők alatt
üldögélhetnek a bámészkodók. Nagyon
nagy az idelátogatók száma, kíváncsiak,
mint Pesten.

A Barbican mozikban csak színvonalas
angol nyelvű és külföldi filmeket
vetítenek a három különböző emeleten
elhelyezett z50 személyes mozikban.
Ezenkívül könyvtárak (felnőtt, gyermek,
ifjúsági és szakkönyvtárak), képzőművé-
szeti kiállítótermek, tanulószobák és ki
tudja még hány és milyen célra épült
helyiségek állnak a művelődés szol-
gálatában. Az építkezés 1971-ben az első
csákányvágással kezdődött és nem egész
tíz év alatt készült el.

A Royal Shakespeare Company máju-
sig még a huszonegy éven keresztül
otthont adó Aldwych Theatre-ben és
annak kamaraszínházában, valamint The
Warehouse-ban játszott. Érdekes, hogy ez
a társulat nem azonos azokkal, akik a már
elkészült vagy készülőfélben levő hét
produkció résztvevői és az úgynevezett
Barbican társulatot alkotják. Melyek ezek
a produkciók? Shakespeare I V . Henrik
első és második része; Szentivánéji álom;
Minden jó, h a j ó a vége; Ibsen Nóra és két
mai dráma, a Pénz és a Barátunk északról.
A kortárs drámákat a Barbican Theatre
kamaraszínházában a Pit-ben fogják
játszani.

Az új társulat erősségei Cheryl Camp-
bell, Peggy Ashcroft, Patrick Stewart,
Timothy Dalton. A nálunk is ismert

Alan Howard, aki jelenleg egymást kö-
vető estéken játssza II. és III. Richardot,
valamint Osztrovszkij Erdőjének férfi
főszerepét, nem lesz az új RSC tagja.

Belvárosi színházi esték

Arthur Miller drámáját, a z Édes f i a i m a t a
Wyndham's Theatre-ben játsszák. Az
1947-ben írt darab ma sem vesztett
jelentőségéből és megrázó, indulatokat
ébresztő hatásából. A felelősség és huma-
nitás gondolatát sugárzó mű most is lázít
az önzés, a gyávaság, az anyagiasság és
nemtörődömség ellen. A történet nálunk
is ismert, hiszen az ötvenes években több
színházunk is játszotta. Emlékez-tetőül
ennyit: a második világháborús években
egy amerikai kisüzem a légi-erőknek
készít repülőgép-alkatrészeket. Minden
darabra azonnali és nagy szükség van. Az
egyik sorozatban készített hengerfejek
hibás öntés miatt megrepedtek. A
cégtulajdonos azonban nem selejtezteti ki
ezeket, hanem forrasztással és reszeléssel
eltünteti a hibákat, és leszállítja a
légierőnek ezeket az alkatrészeket is,
azzal mentegetve lelkiismeret-furdalását,
hogy nem lehet baj, hiszen rend-be hozták
a repedést, s különben is, a háború már a
végső fázisába érkezett, lehet, hogy nem
is használják fel ezeket a hengerfejeket.
Nem így lesz. A repülő-gépekbe szerelt
gyenge minőségű gyártmányok nem bírják
el a terhelést, motorhibát okoznak,
melynek következtében húsz gép lezuhan,
pilótái szörnyethalnak. Vizsgálat
következik, amelynek során azonban az
ártatlan kerül börtönbe, és a vétkes
szabadon marad. Az üzemigazgató fia
szintén a légierőknél szolgál. Amikor hírt
szerez arról a botrányról, amely apja
üzemében történt, felszáll egy olyan
gépen, amelybe az apja által gyártott hen-
gerfejeket szereltek. Lezuhan. Később
derül ki, hogy önként vállalt halálba me-
nekült a szégyen elől. Tettével ítéletet
mondott apja felett.

A most bemutatott előadás próbáin
résztvett a szerző, Arthur Miller is.
Tanácsaival segítette a produkciót, sőt itt-
ott megerősítette az 1947-ben írt dráma
dialógusait. A látott színmű realista
díszletben, jelmezekben és játék-stílusban
került színre, végtelenül egy-szerű és
magától értetődő megoldásokkal, remek
színészi teljesítményekkel. A két szülő,
Colin Blakely Joe Keller szerepében és
Rosemary Harris, a felesége szerepében
elnyerték a színikritikusok idei díját.

Amadeus
Peter Shaffer nálunk is bemutatott drá-
májának első előadása 1979-ben a Natio-
nal Theatre Olivier színpadán aratott óriási
sikert. Másfél év múltán sem lehetett
levenni a műsorról, de a repertoár-
színházként működő National nem tudott
színpadot biztosítani a z Amadeus számára.
Igy az együttes átköltözött a I-laymarketre
a Her Majesty's Theatrebe. Ott futja
ezredik előadását. Jelenleg Frank Finlay
alakítja Salierit, és Richard O. Callaghan
játssza az ifjú Mozartot. A rendező Peter
Hall. Az előadás vonzó-ereje olyan nagy,
hogy még az előre beharangozott londoni
közlekedési sztrájk sem akadályozta meg
a közönséget abban, hogy kezdésre
megtöltse a tüneményes barokk színház
nézőterét. A nyitott színpadra azonban
nem egy kosztümös szereplő, hanem az
ügyeletes rendező lépett ki. Megköszönte
a jelen-levők fáradságot nem ismerő
megjelenését, és előre is elnézést kért
azért a további tízperces várakoztatásért,
amely-re azért volt szükség, mert a sztrájk
miatt felduzzadt autóforgalom miatt a sze-
replők java része nem ért még be a szín-
házba. Bejelentését megértő derültség és
taps fogadta. A siker máris megágya-
zódott. Később az előadás elkezdésével
csak fokozódott. Joggal. Érdekes dísz-
letben, korhű jelmezekbe öltözött, modern
színpadi nyelvet beszélő, pompás
színészek játszották el a darabot. John
Bury színpadképe nagyon egyszerű. Nem
használ függönyt, a színpad nyitott tág tér,
amelyben egy zongora és némi bútor
látható. A díszlet mint látvány akkor válik
csak dekoratívvá, ami-kor ezt a
cselekmény megkívánja, tehát az
utcaképeknél, a császári palota dísz-
termeiben lezajló koncerteknél, a teme-
tésnél és Salieri lázálmainál. Ilyenkor a
háttér transzparentálni kezd. Arnyképek-
ként jelennek meg az utcai járókelők,
majd csillárok tágítják ki a teret magas-
ságban is, tükrök és gyertyaoszlopok
varázsolják el a nézőket. Frank Finlay
Salieri alakjában remekül illeszti egységbe
az idősíkokat. Egyszerre éli a helyzeteket
és emlékezik a helyzetekre. Villámgyors
maszk- és jelmezváltásai egy másodpercre
sem állítják le a végig hatalmas iramban
robogó cselekményt. Az a legmeglepőbb,
hogy milyen dús a cselekmény ebben a
dialógusokra és lényegében egy helyzetre,
Salieri metamorfózisára épülő darabban.
Finlay egy bűvész ügyességével alakul át
az idős, halála előtt önmagával és a
világgal



szembenéző Salieriből azzá a fiatal-
emberré, aki csak hat évvel idősebb a
kamaszkort alig elhagyott zseniális Mo-
zartnál. Finlay az életben úgy hatvan felé
járhat, a színpadon aggastyán és suhanc
egyszerre. Neuraszténiás elme-zavart és
ravaszul józan cselszövő. Sok-színű és
gazdag az alakítása. Humora, keserű
iróniája és feneketlen irigysége egyszerre
vonzóvá és taszítóvá teszik Salierit. Méltó
partnere a játékban és játékosságban a
kiváló fiatal színész, Richard O.
Callaghan. Siheder Mozartor mutat be,
eddig nem ismert tulajdonságokkal:
gyermetegség, mohóság a szex és a földi
örömök, étel-ital iránt, szélsőséges
kedélyingadozások, virgonc mozgás és
hangoskodás. A londoni néző előbb
megbotránkozik, aztán elfogadja, majd
megszereti ezt a Mozartot, hogy aztán fájó
könnyekkel meg is sirassa. Nagyon sok a
zenei aláfestés a darabban. Salieri és
Mozart eredeti muzsikája. A Rekviem
színpadi és zenei megoldása pedig egy
hatalmas köpenyes árnykép (Salieri)
megjelenítésével frenetikus.

A műsorfüzetben a kortársak és Mozart
levelezéseiből egy-egy részt olvashat az,
aki nem hiszi el, hogy Mozart is ember
volt, és nem csupán szent és zseni. Ezek a
levéltöredékek bizonyítékai a Shaffer által
szeleburdinak, kakaskodó fene-gyerekként
viselkedő ifjoncnak megformált magányos
Mozartnak. Az est egyik kiemelkedő
pillanata az, amikor Mozart bemutatja II.
Józsefnek a Szöktetés a szerájból egy
részletét. Amikor a Salieri által befolyásolt
császár a szívdobogva váró Mozartnak
mindössze ennyit jegyez meg: „Túl sok itt
a hangjegy, kedves Mozart, túl sok !" A
császár távozása után O. Callaghan
Mozartja a szó szoros értelmében szétveri a
színpadot. Borulnak a székek, asztalok, s
gurulnak a gyümölcsös tálak. A
meghökkent udvaroncok és zenészek
riadtan menekülnek a széken kukorékoló
Mozart elől. A darab és a szereplőgárda
eddig tizenhárom színházi fődíjat nyert,
New Yorktól Ausztráliáig. Bejárták vele
Európát is.

Egy tökéletlen isten gyermekei

Mark Medoff Los Angelesből áthozott
darabja (Children of a lesser God) 198i óta
megy a londoni Albery színpadán. A
történet egy süketnéma lány és a
gyógyításával foglalkozó beszédtanár-
orvos küzdelmeiről, kudarcáról s végül
szerelméről szól. Hogyan tud és tud-e
együtt élni a társadalommal egy hátrányos
helyzetű személyiség. A darab er-

Richard O'Callaghan (Mozart) Peter Schaffer: Amadeus című darabjának londoni előadásában

Frank Finlay (Salieri) az Amadeus londoni előadásában (Her Majesty's Theatre)
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ről pozitív véleményt formál. Az elő-adás
két főszereplője, a lányt alakító Elizabeth
Oiunn és az orvost játszó Trevor Eve
elnyerték az „Év színésze" címet. Az
előadásban a kisebb szerepeket beszéd- és
halláshibás színészek játszszák. A
közönség arra rászoruló részé-nek
különleges hallásjavító készülékek állnak
rendelkezésre. A heti két matiné-
előadáson pedig a süketnéma jelbeszédet
értő tanárok a színpad egyik sarkában a
színészekkel szimultán tolmácsolják az
előadást.

Gőzben
Az írónő, Nell Dunn komédiájának szín-
helye egy városi női gőzfürdő, melyet a
tanács gazdasági okok miatt be akar zárni.
A bejelentés hatalmas riadalmat okoz a női
törzsvendégek kis csoportjában. A hat
különböző életkorú, családi állapotú és
társadalmi helyzetű nő harcot indít a
határozat ellen. Hogyisne! Hiszen ha
bezárják a fürdőt, elveszítik azt a helyet,
ahol kipihenhetnék, kipletykál-hatnák ezt
a férfivilágot. Itt beszélik meg

az úgynevezett „női dolgokat", a férfiakat,
férjeket, családot, anyóst, munkát,
munkanélküliséget, a drágaságot, a váló-
pereket és viszonyokat. De hiába szervez-
nek tiltakozó gyűlést, hiába barikádozzák
el magukat a medence körül, nem tudják
megvédeni a fürdőt. Ekkor aztán mér-
gükben egy utolsó nagy pancsolásban
vesznek elégtételt a világon.

Fergetegesen mulatságos komédia.
Rendkívül szabadszájú, az utca és a háló-
szoba nyelvén íródott. Mégis a szokatlan
díszlet (igazi vizesmedence és zuha-
nyozók), valamint a szereplők vitalitása, a
cockney dialektus, vagy éppen ellen-
kezőleg, a rendkívül kulturált, már-már
muzeális angolság olyan derűt ad a szitu-
ációknak, hogy ízléstelenségről szó sincs.
A prűd angol hölgyek is könynyezve
nevetik végig az estet. Fő vonzó-erő a
színészi játék. Georgia Hal e, Brenda
Blethyn utánozhatatlan egyéniségei,
nyereségei az angol színjátszás-nak.

Macskák

„Tudnod kell, a macska olyan,
Akár magad, vagy jómagam."

(T. S. Eliot - Tótfalusi István)

Eliot-Lloyd balettmusicalja az év nagy
szenzációja. Himnusz a macskákról, az
emberek érdekében. Ez a vezérlő
gondolata a T. S. Eliot verseiből össze-
állított zenés produkciónak. Az alkotók: a
zeneszerző Andrew Lloyd Webber és a
rendező-dramaturg Trevor Nunn nem
tettek egyebet, mint hogy Eliot verseit a
színpadra álmodták.

A Drury Lane-en épült, 1976-ban meg-
nyílt New London Theatre-nek ezt az
előadását alkalmanként 1200 néző ál-
modja velük együtt végig.

A Macskáknak tulajdonképpen nincs
folyamatos története. A versekből ismert
macskák énekelnek, táncolnak együtt és
külön-külön. A színpad egy óriási kör
alakú porondra épített szemétlerakodó
telep, amely a macskák gyülekező-és
játszóhelye. Grund. Utcai és háztartási
limlomok, kiszuperált autógumik,



karosszériaelemek, újságok, konzerves-
dobozok, csövek, papucsok és emberi
ruhadarabok, fotelek hevernek kiszámí-
tott rendetlenségben a színpadon. Matra-
cok, csatornalefolyók mint pompás búvó-
és játszóterek. És jönnek a macskák,
vidámak és csapatosak, magányosak és
kivertek, elkényeztetett vadászgatók és
szerelmes kandúrok, verekedők és gyávák,
tarkák, vörösek, feketék és fehérek, hímek
és nőstények. Olyanok, mint az emberek.
Áradnak a színpadra, és eltűnnek a
mélyben, késő estétől - hajnalig, ameddig
a mese tart. Megismerjük T. S. Eliot
nálunk is lefordított csodálatos és vidám
verseinek mind a tizenhat híres
macskahősét.

Mit csinálnak a macskák? Eldalolják,
táncolják, hogy miért fontosa „macska
neve". Megtudjuk tőlük, hogy kik azok a
„Jégpacsok". Meghívnak bennünket a
„Nagy Jégpacs bál"-ra. Látjuk, hogyan űzi

az ipart „Grizabella, a glamour macska".
Milyen egy bájcica? Hogyan hódít ‚‚Makár
Viki", a titokzatos, a nők bálványa? Miért
olyan finnyás a „Ladik-laki Kandúr"?
Elborzadunk, látván a „pincsek és
töncsök" iszonyú csatáját. „Gusz, a
színházi macska" pedig feleleveníti
ifjúsága nagy színpadi sikereit abból a
korszakból, amikor még Tigrist is
alakított, ma pedig már csak nyugdíjas,
sajna! „Szórakaténusz" dalban
figyelmeztet bennünket, hogy ismerjük fel
a macskákban önmagunkat, mert nem is
olyan nagy köztünk a különbség.

Az előadás minden pillanata lenyűgöző.
Ízelítőül a kezdés: a nézőtér a nyitány
hangjaira lassan elsötétül, egyszerre csak
több tucat parázsló macskaszem villan fel.
Ezek a szemek átvilágítanak minden
zegzugot, az emelettől a földszinti
ülésekkel együtt lassan forogni kezdő
színpadi porondig. Feljön a Hold, bárso-
nyos tenyerek simogatják végig a nézők
arcát, felgyulladnak a kupolára erősített
trapézok díszei, a lampionok, és onnan
fentről és az alagutakból, lépcsőkről,
egyesek öléből vagy talpa alól, a színre
zuhannak, ugranak, másznak, repülnek a
macskáknak maszkírozott és öltözött
táncosok.

A jégpacsok nagy báljára készül
mindenki. A macskák
cigarettásdobozokból estélyi cipőt
készítenek, férfipapucsokból kalapot,
papírmaséból pedig legnagyobb
ellenfelük, a kutya maszkját. Igy díszbe
öltözötten éneklik és táncolják el az örök
igazságot, hogy „a kutya az kutya, de a
macska az macska". Majd

eldalolják saját dicsőségüket, és bemutat-
ják sikeres küzdelmüket a svábbogarak
ellen.

A világslágerré vált Memory dal szö-
veget T. S. Eliot verséből Trevor Nunn
formálta meg, Lloyd Webber zenéjével, a
dal a produkció fő slágere. Ma már Barbra
Streisand lemeze után világ-sláger. A dal
a színpadi mesében egy magányos kóbor
macska dala. A macska-hölgy egyedül
járja az utcákat, nem talál társat, csak az
emlékeiben lel meg-nyugvást, és a hajnal
után a Nap ébredését várja, mert a reggeli
meleggel egy új, egy más nap kezdődhet
el.

Az est befejező számában, a Tarka Terka,
a Vén Gömböc megdicsőülben az eddig be
nem fogadott, kopott, öreg, kóbor
Gömböcöt befogadja a macskák galerije.
Vén Szórakaténusz, az elismert
vezetőegyéniség karját nyújtja a meg-
dicsőülésre kacsintó macskahölgynek, és
felvezeti az égbe felemelkedő autókerék
trónusára. Szivárvány fut fel a kupolára,
és a résztvevők közösen eléneklik a
macskahimnuszt.

A. kivitel rendkívül magas fokú. Nem
tudni, mit csinálnak jobban az all round
művészek: jobban énekelnek, mint tán-
colnak? Esetleg jobb táncosuk, mint
színészek ? Vagy artisták, akik remekül
játszanak ? Nos, mindezek együttesen.
Nemzetközi összetételű társulat, a kivá-
lók közül is válogatott a producer,
Mackintosh Cameron.

Rendkívüli a megterhelésük, de
a

teherbírásuk is. Mintha nem éreznék testük
súlyát. Nem látni lihegést, verejtékes
fáradtságot, hanyag, kidolgozatlan moz-
dulatot. Mindenki folyamatosan a szín-
padon van, csak akkor pihenhet egy
másodpercet, amikor a zenei szünetek
leállást diktálnak, vagy a húszperces
nézőtéri szünetben. Mint megtudtam,
reggeltől estig folyamatos tréningben
élnek a szereplők. Egyik karbantartó
próbáról a másikra mennek. Csütörtökön
és szombaton két előadásuk is van.
Keményen dolgoznak, hiszen nemcsak az
ambíció vagy a pénz készteti őket erre,
hanem az a tartalék-szereposztás is, amely
mögöttük áll!

A zenekart nem látni. Ócska zsák-
vásznak mögé rejtve játszanak. A kar-
mester egy tévékészüléken keresztül látja
az énekeseket. A színpadi porondon, a
konzervdobozoknak maszkírozott tévé-
készülékekről az énekesek figyelik a kar-
mestert. A világítás és hangeffektusok
tökéletesek. Sztereo hangminőségben,

Eliot-Lloyd: Macskák (New London Theatre)

egyenletesen, tisztán, torzulásmentesen
hallatszik a jól balanszírozott zenekar és az
ének. A mikrofonokat elrejtették. Nem
zavarja a látványt semmi.

Andrew Lloyd Webber, a Jézus
tur ,Szupersár, az Evita, a Meséld el vasárnap
világhírű zeneszerzője mind-össze
harmincnégy éves. Ez a legfrissebb
munkája. Zenéje helyenként emlékeztet a

Szupersztárra. Ugyanolyan melodikus,
meglegyezhetően slágergyanús és modern
szimfonikus megoldású. Nagyon igényes
muzsika.

A Macskákra gyakorlatilag nem lehet
jegyet kapni. Szeptembertől árusítják az
elővételi pénztárakban. Ezért aztán nem
meglepő a színházi jegyüzérek ténykedése.
A színház előcsarnokában az igazgatóság
'a következő festett táblát helyezte el.
„Kérjük, ne vásároljon az utcai
üzérkedőktől. Jegyeinket hamisítják."

Pokolian irigylem a produkciót!


