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Új angol drámák

Az angol színész vagy nem nyara], vagy
buszkalauz. És ha buszkalauz, akkor sem
nyaral, mert valahogy össze kell szednie a
pénzt ahhoz, hogy elhagyhassa az or-
szágot.

A munkanélküliség mind félelmetesebb
méreteket ölt, és nagyrészt ez tartja fenn a
barbár tradíciót, miszerint az angol
színházban nincs nyári szünet. Viszont
ahhoz, hogy egy viszonylag kurta cikk
keretein belül meggyőző képet adhassunk
az angol dráma jelenlegi helyzetéről, az
„európai" hagyomány követése tűnt a
legcélszerűbbnek. Tehát olyan darabokról
lesz szó, amelyeket tavaly szeptembertől
idén júniusig mutattak be a londoni
színházakban.

A következő dilemma az, hogy hogyan
tegyünk eleget bizonyos elvárásoknak. A
magyar színházi közvélemény
ismeretében, valamint nemzetközi feszti-
válokon tett gyakori látogatások kapcsán
úgy tűnik, még mindig az a görcsösen
beidegződött hit járja: az angol színház a
legizgalmasabb a világon. Annak ellenére,
hogy közben számtalanszor kikiáltottuk a
színház világválságát, az ideológiai és
esztétikai kritériumok összegabalyodtak,
összekuszálódtak. Ebben a nagy
zűrzavarban, úgy látszik, sokak számára
egyetlenegy misztikus fogódzkodó maradt:
az angol színház! Hát igen! Ott még
történik valami!

Helyszűkében nem vállalhatom, hogy
érdemben megrendítsem eme tételt, de
bevallom, a demisztifikálás vágya nagyon
nyugtalanít. Mert milyen alapon ékeskedik
az angol színház holtiglan nagy tradíciók
foszladozó tollaival? Hiszen drámaírásuk -
- túlságosan kevés kivétellel - évek óta
ugyanannak a vállveregető
liberalizmusnak a langyos vizében vegetál,
mint az egész társadalom maga.

Lássuk tehát, mit produkáltak az angol
drámaírók ebben az évadban?

Előrebocsátom, hogy az itt említésre
kerülő darabokon kívül legalább két-szer
ennyi volt és van még színpadon, olyan
darabok, amelyek vagy nem férnek vagy
nem kínálkoztak e cikk kereteibe. Mert
vagy a Nemzeti Színház többnyire
átgondolatlan, túlnyújtott felújításai,

vagy amerikai musicalek, vagy kocsma-
és stúdiószínházak banális, álpolitikus
termékei. Az utóbbi kategóriába tartozik
a liverpooli Science-Fiction Theatre
huszonegy órás The 'arp című üres
monstrumciklusa is, melyet februárban
mutatott be az lnstitute for Contemporary
Arts (ICA).

A befutott írókra - egy évad tükré-ben -
az jellemző, hogy vagy kiszáradtak, mint
Pinter, vagy kiábrándultak, mint Mercer,
vagy más földtekéről lövöldözik
mérgesnek vélt nyilaikat, mint Stoppard.

A fiatal drámaírók, néhány kivétellel,
mint David Edgar vagy Howard Barker,
tehetségizk és energiájuk jelentősebb ré-
szét a szexuális felszabadítás szolgálatába
állítják. Pedig többen közülük, nem-rég
még militáns kommunistának vallották
magukat. Ez ugyan nem zárja ki, sőt
alátámasztja a szexuális egyenjogúságba
vetett hitüket, de milyen szegé-nyes diéta
az, hogy a társadalom átfogó kritizálása
helyett, kiragadnak egy-egy személyesen
talán leginkább fájó témát, mint például a
homoszexualitást. Fiatal értelmiségiek, ez
esetben drámaírók, akik egykor nagy
lendülettel vetették magukat az
osztályharc mezejére, mikor észrevették,
hogy a forradalom még arrébb van egy
kicsit, először begubództak, majd
magukban és közvetlen környezetükben
kezdték keresni azokat az univerzálisnak
tűnő témákat, melyek helyettesíthetik az
eszmét, és melyeken keresztül, lépésről
lépésre, mégiscsak megválthatják majd a
világot.

A homoszexualitás - különböző libe-
rális törvények ellenére még mindig tabu
az angol polgári közvéleményben, de
semmilyen humánus mérce szerint sem
olyan égető probléma, mint a faj-gyűlölet,
mégis aránytalanul nagyobb
darabszámmal képviseltetik. Észak-íror-
szágról aztán már ne is beszéljünk: ez a
téma csaknem teljesen érintetlen. Michael
Hastings Gloo Joo című vígjátéka, lagy-
matagságával együtt az egyetlen olyan
darab ebben az évadban, amely felveti a
fajgyűlölet angliai problematikáját.

A Gloo Joo (angolul is értelmetlen, arra
utal, hogy néger zsidó) egy Meadowlark
Rachel Warner névre hallgató nyugat-
indiai fiatalemberről szól, akit az angol
emigrációs hivatal munkatársai egy
reggel felzörgetnek brixtoni lakásában
azzal a céllal, hogy mint illegális
emigránst kitoloncolják az országból. De
ez naiv agyafúrtságával, a telefonon ke-
resztül meggyőz egy rabbit arról, hogy

ő voltaképpen zsidó, és megkéri, most
azonnal jöjjön ki a repülőtérre, és adja
hozzá Irene-hoz, a brixtoni kis munkás-
lányhoz, aki mellette zokog. Mikor azon-
ban kiderül, hogy a leánynak északír
útlevele van, így tehát Meadowlark a há-
zasságon keresztül csak Írországban te-
lepedhetne le, gyorsan visszavonja nő-
sülési terveit. Azonban kisvártatva meg-
érkezik sötét bőrű barátnője egyenesen
Jamaikából, aki viszont brit útlevéllel
rendelkezik. Vele aztán a rabbi ott hely-
ben összeadja.

A darab igen ügyes dramaturgiai szer-
kezete (Michael Rudman rendezésében a
Hampstead Theatre-ben került be-
mutatásra szeptemberben) meggyőzővé
varázsolja a képtelenségeket, és a sok
kacagás közben könnyen elmosódnak a
határok: most tulajdonképpen kinek a
rovására is csapkodjuk a térdünket? A
darab fogatlanságát mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a West End-i szín-házi
maffia megszimatolván az anyagi sikert -
csúnyán összemarakodott rajta.

Ha nagyon engedékenyek akarunk
lenni, azt mondhatnánk, hogy Tom
Stoppard új darabjában legalább meg-
pöccenti a sötét bőrűek feletti angol szu-
perioritás problémáját. A cseh származású
író, aki Rosencrantz és Guildenstern halott,
Travestiák valamint Tornászok (Jumpers)
című darabjaival felsorakozott a könnyen
emészthető, mégis intellektuális
„újklasszikusok" sorába (Ayckbourn és
Gray mellé), új darabjával, a Night and
Day-vel (Éjjelek és nappalok) tovább
öregbítette populáris sikerét. (Peter Wood
rendezésében a Phoenix Theatre mutatta
be novemberben.)

Egy fiktív afrikai országban, amit a
szerző Kambawének nevez, a gazdag an-
gol származású bányamérnök villájában
véletlenül összefut két angol újságíró.
Kiderül, hogy ugyanannak a neves va-
sárnapi újságnak dolgoznak mindketten.
Wagner képviseli a szakszervezeti szabá-
lyokhoz mindenkor hű, a kollégák közötti
szolidaritást tiszteletben tartó embert, míg
a fiatal Milne, aki időközben elhabzsolta a
kulcsanyagot az idősebb és tapasztaltabb
Wagner elől (Kambawében háború folyik,
és Milne-nek sikerült interjút készítenie
az ellenállási mozgalom vezetőjével),
nyíltan bevallja, hogy ki-zárták a
szakszervezetből, mivel sztrájk-törő volt a
vidéki lapnál, ahol azelőtt dolgozott. Ő
különben is köp a szak-szervezetre, neki
az újságírás az egyedül fontos. Mikor
Wagner dühödt telexben tiltakozik a
szakszervezeti szabályok



ilyen súlyos megsértése ellen, a lap fő-
szerkesztője választelexében egyértelműen
közli vele, hogy hova dugja azokat a
bizonyos szabályokat. A Milne által kül-
dött anyag nyilván túl szenzációs ahhoz,
hogy holmi elvi kérdés miatt jégre ke-
rüljön. Végül mindkét „tábor" elnyeri
büntetését; igaz, az egyik drasztikusabb
módon, mint a másik. Milne éjszakai
sztorivadászat közben aknára lép, Wagnert
pedig Mageeba, Kambawe minisz-
terelnöke kurta-kemény husángjával ala-
posan fejbe kólintja, mikor az újságíró
látszólag alázatos, valójában azonban
vállveregető kérdéseivel ostromolja.

Ruth (Diana Rigg az eredeti szerep-
osztásban), a mérnök okos, szépasszony
felesége, aki halálra unja magát, és evég-
ből először Wagnerrel fekszik le, majd
Milne-t csábítja el, könnyed eleganciával
kapcsolja egymáshoz a darab figuráit. Az
előadás valóban igen szórakoztató, de mint
általában, Stoppard is megragad a
szellemes-cinikus csevegés szintjén. Nem
véletlen, hogy több kritikus Shaw-hoz
hasonlította.

David Mercer Cousin Vladimir című
darabja volt (Steve Gooch Kalóznőkje
mellett) a Royal Shakespeare Company
őszi termésének legkínosabb bukása. Egy
valaha neves angol tudós (ma ki-ábrándult
alkoholista) Bécsbe utazik, hogy feleségül
vegye Katját, öreg orosz barátjának,
Vladimirnak az unokahúgát. A formális
házasság - hogy, hogy nem - Vladimir
előtt is megnyitja a legális utat nyugat felé.
Míg éjjel-nappal isznak a tudós elegáns
londoni lakásában - Mercer meg van
győződve arról, hogy mindenki kivétel
nélkül elissza az eszét, olyannyi-ra, hogy
szereplői whiskyspohár nélkül szinte már
színre sem lépnek -, Katja és Vladimir
kifejtik, hogy nem találják paradicsomnak
Angliát, és visszatérnek a Szovjetunióba.
Ez a konklúzió sem a kritikusoknak, sem a
közönségnek nem imponált. A legnagyobb
baj azonban a darabból áradó elsöprő
nihilizmussal volt. Eszmei mondanivalóját
így lehetne meg-fogalmazni: itt se jó, ott
se jó, csak részegen jó.

Mercer új darabja, a Than and Now
(Tegnap és ma), melyet a Hampstead
Theatre mutatott be májusban, egy
yorkshire-i proletárgyerek fejlődéstör-
ténete. Milyen nagy szó is volt - fejtegeti
az író -, hogy a fiú a háború alatt egy
gazdag és szép nagypolgári lánnyal
hálhatott, ma viszont, miután elvégezte az
egyetemet, és magát degeszre kereső,
jónevű orvos lett belőle, utolérte,

sőt el is hagyta a nagypolgári lányt. Ha
azért írta meg a darabot Mercer, hogy
megmutassa, lám, kezdenek omladozni az
osztályok közötti falak, akkor miért van
az, hogy a főhős végszava: jó lenne
meghalni.

Tévedés ne essék, itt hazugságról,
tisztességtelenségről szó sincs. De vajon
miért költenek ennyi pénzt abból a ke-
vésből, ami rendelkezésre áll (hiszen sem
az RSC, sem a Hampstead nem privát
színház) és ennyi energiát nihilista írók
önsajnálgató merengéseire (még akkor is,
ha nagyon profi módon tudnak merengeni,
mint Mercer), mikor számtalan a valódi
probléma?

Pinter új műve, a Betrayal (Arulás),*
melyet a Nemzeti Színház mutatott be
novemberben, Peter Hall rendezésében,
Martin Esslinen kívül mindenkit gyö-
kereiben rengetett meg. Ez az első Pinter
az 1975-ben írt Senkiföldje óta. (Igaz, hogy
már ez sem volt az igazi, de a meg-fáradt
szövegben még mindig ott kóválygott
Pinter szelleme, amiből a két nagy öreg,
Gielgud és Richardson felejthetetlen
előadást varázsolt.)

Az Árulás egyetlen nagy találmánya,
hogy visszafelé pörgeti az eseményeket.
1977-ben indul, és az utolsó jelenet 1968-
ban játszódik. Egy háromszögről van szó:
egy feleség és két férj. A férfiak közül az
egyik Emma férje (Roger), a másik hét
évig a szeretője (Jerry). A miliő
természetesen intellektuális: a feleség
képtártulajdonos, a két férfi könyv-
kiadással foglalkozik. A dialógus az una-
lomig leegyszerűsített, érzelmek és indu-
latok nincsenek. Egyedül Jerry fakad ki
egy alkalommal, mikor arról van szó,
hogy ő bár hét éven át minden délután
szeretkezett barátja feleségével, hogy van
az, hogy Roger nem szólt, amikor - mint
ez aznap kiderült - évek óta tud már a
dologról?

Martin Esslin azt állítja, hogy Pinter e
darabjában elkeserítő képet ad egy olyan
társadalomról, melyben napirenden van
egymás kölcsönös megcsalása. Valóban
olyan fontos, hogy ki kit csapott be?
Emma és Jerry Rogert? Vagy Emma és
Roger Jerryt? Vagy csak Emma Jerryt,
amikor teherbe esett Rogertől? Vagy Jerry
Emmát, mikor kijelen-tette, hogy esze
ágában sincs elhagyni a családját?
Pinternek, Esslinnek meg még néhány
hampsteadi entellektüelnek, úgy tűnik, ez
fontos. Még az is elfogadható

* Magyarul megjelent a Nagyvilág 1979/9. szá-
mában. (Szerk.)

(bármennyire sajnálatos), hogy Pinter,
mivel más témája nem akadt, kiírt magá-
ból egy fájó élményt. De hogy rögtön ott
teremjen egy ügyvéd, aki ezt a személyes
élményt törvényerőre kívánja emelni!

„A munkásosztály a társadalom egyet-
len potenciálisan progresszív erőforrása.
De előbb le kell ráznia reakciós szerve-
zeteit, a Munkáspártot és a Szakszerve-
zeteket. . . Kifejezetten a munkásosztály
számára nem lehet színdarabokat írni.
Egyszerűen azért, mert nem járnak szín-
házba. Az ember arról ír, amiről írnia kell,
s az én darabjaim általában a mun-
kásosztályról szólnak" - mondta egy in-
terjúban a harminchárom éves Howard
Barker. (Kerensky: The New British
Theatre, Hamish Hamilton, 1977.)

Barker műveit - témájukat és szándé-
kukat illetően - a korai Brenton vagy Harc
munkájához lehetne hasonlítani, de mind
tehetségével, mind konokul következetes
elkötelezettségével többször le-körözte
hasonló korú kollégáit. David Edgar
mellett, véleményem szerint, ma ő a
legjelentősebb fiatal drámaíró Angliában.
Első nagy sikerét 1975-ben, a Royal
Courtban bemutatott Stripwell című darab
hozta. Stripwell, a közömbös, középkorú
törvényszéki bíró, lelkiismeret-lenül ítélte
el emberek ezreit az évek folyamán. A
darab végén egyik áldozata agyonlövi.
Maró iróniával megrajzolt kitűnő
karakterek népesítik be a Stripwell körüli
szomorú komédiát: tizenkilenc éves,
diplomás, go-go girl szeretője; szenilis,
hajdani munkáspárti funkcionárius apósa
(akit Barker természetesen még betegsége
és öregsége ellenére sem kímél); fásult-
savanyú felesége; valamint a fia, aki a
dzsungelbe készül, hogy heroint
csempésszen be nőstényelefántok nemi
szervébe rejtve.

That Good Between Us című darabja,
melyet a Warehouse, az RSC stúdiószín-
háza mutatott be 1977-ben, egy olyan
angol társadalmat vetít előre, melyben a
munkáspárti kormány mind drasztikusabb
biztonsági apparátussal próbálja
megfékezni a nyugtalankodó munkásokat.
Ugyanitt vitte színre Bill Alexander a
Hang of the Gaolt (kb. A fegyház kulcsa). A
middenhursti börtön üszkös roncsai: a mai
brit társadalom. Barker a kormány által
kiküldött vizsgáló bizottság kihall-
gatássorozatainak keretébe helyezi a cse-
lekményt. Cooper ezredes, a börtönigaz-
gató elsírja: mennyit küszködött azért,
hogy a sivár börtönből paradicsomot
varázsoljon. A bizottság vezetője, Jar-



dine kérésére aztán átadja az általa „dicső
kormányzásnak" nevezett elmélet recept-
jét, ami körülbelül így hangzik: az emberi
állatot csak ütlegeléssel lehet meg-
szelídíteni. Főleg a fejét kell ütni-verni, és
ha vigyázunk arra, hogy a sebek soha be
ne forradjanak, az agy permanens ködben
tartható. Ezt nem ő találta ki - mondja -,
hiszen e gyakorlat kétezer éves múltra
tekint vissza, gondoljunk csak a
bennszülöttekre. A véres, konok fejeken
belül ugyanis ott lobog a szolga-lelkűség
parányi lángocskája. Ezt a lángot szerette
volna ő - fáradtságot nem kímélve -
fellobbantani. De a foglyok ellenálltak.
Nem hagyták, hogy meg-váltsa a lelküket.

Az időközben befutott államtitkár
megpróbálja lekenyerezni a szocialista
elveket valló, könyörtelenül becsületes
Jardine-t. Mit szólna a közvélemény, ha
kitudódna, hogy Cooper ezredes, miután
egész életét az angol felsőbb-rendűség
bizonyításának szentelte, most maga alá
piszkított ? Hiszen itt van Turk, a
rablógyilkos, az ezredes „Péntek"-je, aki
szíves örömest magára vállalja a
gyújtogatást. És Jardine, a megrendült
néző füle hallatára nemesi címerre váltja
elveit.

Az évad többi darabja két laza kate-
góriába sorolható. Az első a beteg ember
kiszolgáltatottságának problémáját fe-
szegeti. Brian Clark Whose Life is it
Anyway ? (Hát kinek kell az élete, ha nem
az enyém?) című darabját - igaz, már
tavaly márciusban volt a premierje - azért
említem, mert még mindig óriási siker.
Egy szobrászról szól, aki autó-baleset
következtében megbénult, s bár tudja,
csak néhány napja van hátra, saját
felelősségére el akarja hagyni a kórházat.
Orvosa pedig még attól sem retten vissza,
hogy jogi beavatkozást kérjen a páciens
erőszakos életben tartására. A színész
(Tom Conti az eredeti szereposztásban)
„nyakig gipszben" csupán arc-
mimikájával játssza végig a szerepet.

A másik két hasonló témájú darab
idegbeteg emberek sorsát tárgyalja, s
erényük többek között az, hogy nem egy
öntudatos művészről, hanem átlagembe-
rekről szólnak. A fiatal ír drámaírónő,
Mary O'Malley darabjának címe: Look
O u t . . . Here Comes Trouble... (kb.
V i gy á z z , j ö n a doki...). Once a
Catholic című vígjátéka egy észak-londoni
katolikus iskola serdülőiről szól, három
éve megy a West Enden, zsúfolt házakkal.
Nem tudni pontosan, miért... Ehhez képest
az új darab előrelépés, mert leg-

Edward Jewesbury és Nigel Terry Howard Barker A fegyház kulcsa című drámájában
(Királyi Shakespeare Társulat)

erőfeszítéssel átverekszik magukat, míg a
közveszélyes, őrült asszonyt kivezetik a
napvilágra. A többi beteggel, akik később
kapcsolódnak a közösséghez, kevesebb
sikerük van. Vagy azért, mert már túl késő,
a betegség visszavonhatatlanul
elhatalmasodott, vagy mert képtelenek
meggyőzni a hozzátartozókat út-törő
vállalkozásuk hatékonyságáról. A kitűnő
rendezés mindvégig izgalomban tartja a
nézőt, és Patti Love, aki csaknem végig
színen van az őrült asszony szerepében,
kimerítő emocionális élményt nyújt.

A következő kategória a szexuális fel-
szabadítás témájához kapcsolódik. Mint
már említettük, eme „ideológiapótlónak"
aránytalan felnagyítása szimptomatikus
mostanában a fiatal írók egy részénél. És
ezen belül, főleg az írónőknél.

Furcsa paradoxon ez, hiszen a magukat
egytől egyig feminista íróknak nevező nők
drámatermése éppen azt a nézetet
támasztja alá, miszerint a nőket csupán a
szex érdekli. Es az is meglepő, mi több,
sajnálatos, hogy bár gyűléseken és
konferenciákon őszinte és indulatos fel-
szólalásokra képesek, mint ezt néhány
hónapja, a Színházi Írók Szakszervezete
által rendezett, a cenzúrával foglalkozó
kétnapos konferencián tapasztalhattuk,
műveik végeredménye (vagy bemutatásuk
ára?) tudatos és megalkuvó öncenzúrára
vall. Másrészt mintha megragadtak volna
valami liberális kritikai realizmus
biztonságos öblében.

Pam Gems például, bár tehetséges,
szellemes, melegszívű, vizuálisan szépen
gondolkodó író, nem lép tovább a fel-színi
ábrázolásnál. Ezt láthattuk első, nagy
sikerű darabjánál, a Busa, Fish, Stas and
Vinél (Hampstead Theatre, 1977), amelyre
a West End azonnal le-csapott. Ugyanez
vonatkozik Piaf című darabjára, amelyet a
Royal Shakespeare

alább valami ködös társadalomkritikát
tartalmaz, ugyanakkor sajnálatos módon
majdnem teljesen nélkülözi előző művé-
nek szellemes-gunyoros hangvételét. Mo-
dern, állami elmegyógyintézetben játszó-
dik, ahol a betegek szabadon járhatnak ki-
be. Magányosságukat, félelmeiket jól
ábrázolja a szerző, de az abszolút objek-
tivitás mindenáron való megtartásával és a
konfliktusok „ügyes" megkerülésével.
Inkább hosszasan beszélteti hőseit
asztrológiáról, kóser húsról és mágiáról, de
ezt is minden konzekvencia nélkül.
Amikor a darab vége felé az orvos és a
betegek bolondvicceket kezdenek mesélni
egymásnak, felcsillan az álmos néző sze-
me: végre, jön a csattanó. De nem jön.
(RSC Warehouse, november.)

David Edgar, aki Destiny, Our Own
People és The Jail Diary of Albie Sachs című

műveivel elkötelezett antifasiszta íróként
mutatkozott be, feldolgozta Mary Barnes
könyvét, melyet a hajdani szkizofrén
asszony pszichiáterével, Joseph Berke-kel
együtt írt a hatvanas évek végén.

A Mary Barnes című darabot először a
birmingharni stúdiószínház magyar ren-
dezője, Peter Farago vitte színre, és a
Royal Court meghívására, februárban
sikeres londoni előadássorozatra is sor
került. A darab egy kelet-londoni lakásban
játszódik: az antipszichiátriai iskola öt
képviselője elhatározza, hogy kommunát
létesít, és a bevett elmegyógyítási
gyakorlattal ellentétben egy szoros közös-
ség keretein belül próbálják majd ki-
gyógyítani Maryt, a negyvenkét éves
szkizofrén ápolónőt. Nemsokára konflik-
tusok lépnek fel: tényleg jót tesznek
Maryvel azáltal, hogy a közösség egyen-
értékű tagjaként próbálják elkönyvelni?
Hamarosan rájönnek, hogy nem. Meddig
mehetnek el tehát emberszeretetben,
megértésben, önfeláldozásban? Az író
részletesen ábrázolja a szörnyű nehéz-
ségeket, melyeken a közösség tagjai nagy



Company mutatott be tavaly Stratford-
ban, és amely még mindig megy a londoni
stúdiószínházban, szintén óriási siker-rel.
Túlságosan egyszerű feladatnak lát-szik
egy legendás nőalak életének drámává
tupírozása, és ki ne hatódna meg Jane
Lapotaire csodálatos művészetétől, a
nagy énekesnő szerepében. De a darab
maga semmi újat nem vet fel, semmi
olyan pluszt nem ad, ami a Piaf-mítoszról
amúgy is mindent tudó nézőt kicsit
elgondolkodtatná.

Míg Pam Gems vesszőparipája a nő-
felszabadítás, Caryl Churchill műveiben
arra törekszik, hogy egységet teremtsen a
szexualitás különböző megnyilvánulási
formái közt. Sokan azért kedvelik, mert
állítólag tud absztrahálni. Még akkor is,
ha eme absztrakció sokszor csupán abban
mutatkozik meg, hogy darabjai elő-
szavában - mint például a Traps (Csap-
dák) esetében - előrebocsátja: „A darab-
ban a hely, idő és cselekmény, valamint a
szereplők egymáshoz való viszonya
feloldhatatlan. A színpadon kívül más
realitás nem létezik számukra. Fogadjuk
el őket úgy, mintha összes lehetőségeiket
egy és ugyanazon időben ragadnák meg."

Ehhez képest, amit a színpadon kapunk,
a következő: Albert elhagyta családját
Jack miatt. Aztán nem ment vissza Sylvia
miatt. Sylvia most el akarja hagyni Jack
miatt. Az eredeti kommuna néhány tagja
visszatér, köztük Del, aki valami-kor
valamelyik fiú szeretője volt, de most
bevallja Christie-nek, hogy megölt egy
lányt, mert az nem lelkesedett azért, hogy
ő megerőszakolja. Christie, Jack húga,
időközben feleségül ment egy törtető
kispolgárhoz, aki rendszeresen veri, de
Volvója van. Christie megcsömörlik a
kispolgári élettől, és rászedi szadista
férjét, hogy - a többiekkel együtt -
költözzenek vidékre. Az ilyen és hasonló
darabok „történelmi háttere" a hatvanas
évek végének kiábrándult hippizmusa. A
hetvenes évek végén ez már aligha
érdekes. Hiszen manapság csak a
chelsea-i arisztokrácia partyjain megy
körbe a „hasis-joint".

Ennek ellenére Churchillnek a Royal
Courtban tavaly bemutatott darabja ki-
tűnő kritikát kapott. A „vissza a termé-
szetbe" című mozgalom még mindig
népszerű, annál is inkább, mert kiválóan
alkalmas arra, hogy elterelje a figyelmet

esetleges „balos" kimenetelű konklúzi-
ókról. Végül is, a Nemzeti Színház el-
képesztő anyagi helyzetében, százezreket
költött Howard Brenton meg David Hare
hasonló végeredményű darabjaira.

Brenton és Hare, akik a hatvanas évek
közepétől az angol kísérleti színház úttörői
voltak, még öt évvel ezelőtt is a modern
angol drámairodalom reménységeinek
számítottak. Brenton tavaly egy
szégyenletesen naiv, politikai felké-
születlenségről valló darabbal szerepelt a
Nemzetiben ( A boldogság fegyverei - Wea-

pons of Happiness), amelyben az angol
munkásosztály, más kiutat nem találva,
vidékre költözik. Harc pedig jobb híján,
Kate Nelligan, a kíváló színésznő és barát
„köré" írt egy színjátékot Plenty (Bőség)
címen. Itt a hősnő, aki a háború alatt a
francia ellenállásban munkálkodott, nem
találva meg számítását az ötvenes és
hatvanas évek Angliájában, visszatér
fiatalsága álmaihoz. Ennek meg-felelően a
darab utolsó képe virágzó zöld francia
mezőn találja, lebegve, szélfútta, tarka
nyári ruhában.

Visszatérve Caryl Churchillhez, legújabb
darabja, a Cloud Nine ( A kilencedik felhőn)
kibővíti a szexuális harmóniára való
törekvés vágyának lehetőségeit. A darab
első része a viktoriánus Angliában (illetve
a gyarmati Afrikában) játszódik, második
felvonása csupán nyolcvan évet ugorva,
napjainkban történik Londonban. A Joint
Stock nevű együttes, amely a 7:84 mellett
az egyik legismertebb, ma-gát
szocialistának nevező színházi csoport,
először egy kis vidéki színházban, Hullban
mutatta be. Márciusban a Royal Court
meghívására láthattuk a darabot. A
kilencedik felhőn egy idézőjelbe tett
nagyszabású családi dráma. A családtagok
közötti rejtett szexuális összekuszálódást
és az ebből fakadó hipokrita magatartás-
mintákat vizsgálja, hogy a második
részben azután kitegye őket a nyilvánosság
elé. Legyünk annyira felvilágosultak a XX.
században - mondja a szerző -, hogy
legalább családon belül gyakoroljunk
toleranciát egymás szexuális
kívánalmaival szemben.

Előző műveivel szemben, az írónő ebben
a darabban némi humorérzékről ad
tanúbizonyságot, és mert jobban ki-
használja a színház adta lehetőségeket, az
előadás pereg. Csak megint túl sokat akar
sűríteni a figurákba. De legalább a
szereplők lemondtak arról, hogy prob-
lémáik és frusztrációik elől vidékre me-
neküljenek tehenet fejni.

Patti Love David Edgar: Mary Barnes című darabjában (Royal Court Színház)



Michelene Wandor Aid Thy Neighbour
(Segíts felebarátodon) című darabját a New
End Theatre mutatta be október-ben, Kate
Crutchley kíváló rendezésében. A darab
Londonban játszódik, és két, egymás
mellett lakó párról szól. Mindkét pár nagy
dilemmával küszködik. Mary és Joseph
gyereket szeretne, de eddig se-hogy sem
sikerült. Sandy és Georgie szintén, de
nekik objektív okok miatt nem lehet -
tudniillik leszbikusok. Mind-két pár a
mesterséges megtermékenyítés mellett
dönt. De előbb - igaz, hogy nem megy
valami könnyen - megbirkóznak
előítéleteikkel. Az írónő megmutatja:
nemcsak a heteroszexuális házaspárnak
kell „lenyelnie" és elfogadnia azt, hogy
szomszédaik - számukra eddig aberráltnak
vélt - kapcsolatban élnek, de a leszbikus
párnak is toleranciát kell gyakorolnia,
hogy megérthesse és elfogad-hassa a
viszolygást keltő, tipikus-kispolgári-fiatal-
házaspár szindrómát. A barátság teljes,
csak akkor üti fel a fejét némi
féltékenység, amikor Georgie-nak sikerül
teherbe esnie, Marynek viszont nem. De
Mary ekkorra már olyannyira
emancipálódott, hogy ha gyereke nem le-
het, munkát vállal, és ezáltal próbálja
feszegetni kényelmes-unalmas kispolgári
életének falait. Nem világrengető darab,
de ebben a témakörben az egyik legvilá-
gosabb, legegészségesebb, elkötelezett,
humoros és humánus.

Ebben a kategóriában is David Edgaré
az utolsó szó (reméljük, nem a legvégső!).
Teendreams (Bakfisálmok,) című új darabja,
bár a Monstrous Regi-ment nevű, magát
véres feministának valló színházcsoport
részére készült (társ-szerzője az együttes
tagja, Susan Todd), messze túllép a
feminizmus fogalmának határain. A
cselekmény Frances sorsát követi tizenöt
éves korától az 1968-as diákforrongások
izgalmas hónapjain át tanári és magánéleti
meghasonlásáig, majd vidékre, szüleihez
való meneküléséig és szilárd
elhatározásáig, hogy viszszatér a
„csatatérre", korrigálni próbálja hibáit, és
megvalósítja önmagát.

Frances sorsával párhuzamosan fut
egyik tanítványának, a tizenöt éves Tri-
shának a sorsa. A kislány öngyilkossági
kísérletet tesz. Konfliktusba kerül, mert
úgy érzi, Frances elvett tőle valamit, és
nem adott cserébe semmit. Frances
ugyanis azt állította, hogy az élet nem
olyan, mint ahogy azt a Trisha által
kedvelt színes magazinok feltüntetik.
Azok gazdagságot, luxust, boldogságot
ígértek egy nyurga csinos álomlovag ol-

Julian Glover és Sheila Reid David Mercer: Vladimir bácsi című darabjában (Királyi Shakespeare
Társulat)

Jane Lapotaiire Edith Piaf szerepében (Királyi Shakespeare Társulat)



szemle
dalán, s mindezért csupán annyit kérnek,
hogy ezt meg ezt a kozmetikai szert
használja, és itt meg itt vegye meg leg-
divatosabb ruháit. Trisha kétségbeesé-
sének másik oka az, hogy legjobb barát-
nője, Denise elszerette a fiúját. Denise
meg, mikor meghallja, mi történt Trishá-
val, keserű dühében randalírozó huligánná
válik. Hirtelen ő is nagyon egyedül marad.
Aztán ott van Rosie, Frances gyerekkori
barátnője, aki tízéves házasság után
hirtelen ráébred arra, hogy nem bírja
tovább férje önző zsarnokságát. Két kicsi
gyerekével nekivág az életnek.

A darab végén csaknem mindenkinek a
sorsa a „helyére kerül". Trishából csinos,
öntudatos fiatal dolgozó nő lett. Denise
összeszedett egy gyereket, és nagyon
boldog vele. Rosie is dolgozik, és már
nem ragaszkodik olyan görcsösen a
gyerekeihez : elengedi őket „fasiszta
nagymamájukhoz", hogy kezében a válási
végzéssel, Francessel együtt meghódítsa
az aznap este Londonban fellelhető összes
férfit.

A többé-kevésbé végig párhuzamosan
futó szálak megható, optimista egésszé
formálják a darabot. Edgar egyike azon
kevés fiatal angol íróknak, akik nem ir-
tóznak az érzelmektől. Gyengéden bá-
nyássza ki figuráiból felvett magabiz-
tosságuk nyikorgó kérge alól a szeretetre
vágyást, a melegséget.

E számunk szerzői:

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

ISZLAI ZOLTÁN újságíró, az Élet és iro-
dalom rovatvezetője

JULIAN RIA kritikus, a BBC dramaturgja
KERÉNYI GRÁCIA költő, műfordító
KISS ISTVÁN mérnök, színháztechnikus
KŐHÁTI ZSOLT újságíró, a Filmkultúra

főszerkesztője
KROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ.

munkatársa
RÉVY ESZTER a Fővárosi Művelődési

Ház színházi referense
RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian

Travel Magazine munkatársa
RUDNYICKIJ, KONSZTANTYIN kriti-

kus, a művészettudományok doktora
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Színházi

Intézet munkatársa

Szürke ember a vérzivatarban címmel
Agnieszka Baranowska összefoglaló
cikkben méltatja a Vígszínház három
produkcióját. Bevezetőben - szabadon, a
Teatr Powszechny tolmácsberendezés-
emlékeire hagyatkozva - Pisti szavait
idézi korunkról, amelyben hősök vagy
gyilkosok lehetünk, s amelyet a magyar
vendégszínház koncepciója egy darabjá-
nak érez. Ez a színház elsősorban a
jelenről beszél, a szó lehető legtágabb
értelmében. A jelen egyszerű hétköznap-
jairól éppúgy, mint az átfogó társadalmi
problémákról, a politikai életről. Élő
nyelven. Történelmi hagyományokkal a
háttérben. Mítoszokkal és a velük való
szembesüléssel. A vendégjáték három
darabja nem véletlenszerű választás ered-
ménye. Örkény, Csurka és Hernádi
drámái az aktuális repertoár részei.

Mindhárom szerző sok éve és nagyon
komolyan foglalkozik drámaírással. Nép-
szerűségükhöz (és ha lehet így mondani:
sikerükhöz) az is hozzájárul, hogy min-
den vagy majd' minden magyart érintő
dologról írnak. Csurka például egy bu-
dapesti külkerület jellegzetes típusait,
életük hétköznapjait mutatja be. De nem
egyéni sorsuk és életük eseményei a
fontosak; az író a társadalomról mond ki
igazságtöredékeket. Tekinthetjük a
Házmestersiratót színpadi riportnak az al-
koholizmusról, kissé keserű naturalista
társadalmi komédiának a magyarok „nem-
zeti" jegyeiről, amelyben a jelen pillanat
ugyanolyan meghatározó, mint az elmúlt
évek, a háború, az új rendszer.

Ugyanerről szól, csak egészen más
hangvételben Örkény költői groteszkje,
amelynek már egyáltalán nincs cselek-
ménye, a történelmi villanások mégis fel
tudják idézni a személyi kultusz évei-nek
ellentmondásos légkörét, nyugtalanságát
és lelkesedéseit. A címszereplő Pisti a
szimbólum rangjára emelkedik: szürke
kisember ő, amilyennel bárhol, bármikor
találkozhatunk - egy mai magyar.

Beszéljünk komoly dolgokról, de ne
unalmasan -- ez lehetne a három író és

a Vígszínház jelszava. A darabokból árad
a humor, amelyet nemcsak azok
érthetnek meg, akik ismerik a három
dráma tényanyagát. Azok is mulatnak
Hernádi Királyi vadászatán, akik mit se
tudnak az utolsó Habsburgnak, a detro-
nizáció után, a magyar trónért vívott
erőfeszítéseiről. Ezek a nagyon magyar
darabok érdeklődésre tarthatnak számot
Lengyelországban is. Jelentősebb magyar
drámákat fedezett már fel lengyel színház
azoknál, amelyeket a Víg-színház most
bemutatott. De éppen a lengyel színházi
élet legfőbb hiány-cikkére jött meg ismét
az étvágyunk: a komoly dolgokról
pompás humorral beszélő, mesterkézzel
szerkesztett darabokra.

Kultúra, 1979. III. 2.

Az ismert és agyoncsépelt mondást -
Lengyel, magyar két jó barát... adta cikke
címéül Roman Szydlowski, aki a Magyar
Kultúra Napjai alkalmából sorra veszi a
lengyel színházak magyar be-mutatóit, a
testvérszínházi kapcsolatok eredményeit,
s a terjedelmes íráson belül röviden érinti
a Vígszínház vendégjátékát is.
(Szydlowski - más helyütt - külön is
méltatja a produkciókat.)

Némi képet kaphatunk a kiváló kritikus
írása nyomán arról, hogyan vélekednek a
magyar színházról általában
Lengyelországban. Nem volt kedvező a
magyar színház híre, ennek nyilván az
volt az oka, hogy nem mindig szeren-
csésen választották ki a vendégül látott
magyar együtteseket - írja. Nem ud-
variaskodik a cikkíró: megállapítja, hogy
eddig egyetlen jó magyar színházat látott,
a Bábszínház Mandarin-előadását. A
magyar drámaírás és a magyar szín-ház
legfrissebb eredményeit illetően: „a többi
- néma csend".

A Magyar Kultúra Napjai most végre
gazdag információval szolgáltak. A ma-
gyar dráma legjavát láthattuk lengyel
színpadokon. Mi mégis azt vártuk, hogy

Lengyel lapok a Vígszínházról

E z év márciusában a Vígszínház társulata vendégszereplésen mutatkozott be a lengyel
fővárosban Örkény István Pisti a vérzivatarban, Csurka István Házmestersirató és Hernádi
Gyula Királyi vadászat című darabjával. A vendégjáték sajtóvisszhangja, melyről az
alábbiakban rövid áttekintést adunk, jó ízelítőt nyújt a Vígszínház varsói fogadtatásából.
Érdemes megjegyezni, hogy időközben a Házmestersirató már meg is jelent lengyelül a
Dialog című folyóirat szeptemberi számában.


