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Színházi benyomások
Londonból

A londoni színházak jól mennek. A West
Enden legalábbis. Aki nem gondoskodik
jó előre jegyekről, az csak a szerencsében
bízhat. Mint én. Legalább nyolcvan olyan
színházi előadás van műsoron esténként,
melyeket a City Limit vagy a What's Ön
felsorol. Ezenkívül vannak még peremke-
rületi színházak, ebédidőszínházak, ama-
tőr-félprofi előadások, bábszínházak, ma-
rionettszínházak, speciális nemzetiségi
színházak: jávai, indiai, kínai, japán stb.,
felolvasószínpadok. Jelenleg fut például
Bella Ahmadulina, Vanessa Redgrave és
Richard Harris közös „platform perfor-
mance"-e (dobogószínház) a Nemzeti
Színház előcsarnokában, ahol a mai szov-
jet költészetből adnak elő. Vannak még
ezenkívül piactéri színpadok, raktárszín-
házak vagy legújabban metrószínpadok.
Ez utóbbiak helyszíne egy-egy földalatti
szakasz, illetve szerelvény, ahol happening
formában zajlik az előadás. Minden ízlés-
nek, érdeklődési körnek van helye és -
úgy látszik - nézője is. Vendégművészek,
vendégtársulatok is sűrűn látogatják a
világvárost. Azon a kora téli héten,
amelyet ott töltöttem, fellépett London-
ban Szokolay Balázs, Msztyiszlav Roszt-
ropovics, Eötvös Péter, Michael Jackson,
Liza Minelli és Mick Jagger, hogy csak
néhány, nálunk is jól ismert művészt
említsek.

A kínálat óriási, s a szűkös idő miatt a
választás nem könnyű.

Musicalélmények

Mindig is szerettem volna bejutni a híres
Drury Lane Theatre-be, ebbe a csodála-
tosan szép, régi, tágas, elegáns és kényel-
mes színházi épületbe. A folyosók falain
híres olajfestmények bágyadt barokk jel-
mezbe öltözött színészeket ábrázolnak
Shakespeare valamelyik itt, ebben a szín-
házban játszott darabjából.

A 42. utca című amerikai musical ha-
gyományos Broadway-stílusban került
színre. Minden korhű: jelmezek, díszle-
tek, dallamok, táncok és a történetecske.
Vidéki kislány arról álmodozik, hogy fel-
megy a nagyvárosba, és ott a musical-
színpad sztárja lesz. Természetesen ölé-
be hull a szerencse: a híres és undok sztár
kitöri a bokáját, és ő, a kis „Hamupi-

pőke" megmentheti az előadást. Megteszi
- befut. Sikere lesz. De ő nem lesz majd
„olyan". Ennyi. Nagyanyáinktól ismert dal-
lamokra jóízűen andalodunk, és tetszés-
sel nézzük a géppuskalábú Gaye Brownt.

Ezután megkíséreltem a szinte lehe-
tetlent: bejutni a Nyomorultakhoz. Nagy
szerencsével - a szakadó esőben valaki
nem jött el az előadásra - jutottam a
helyhez, egy kedves angol család kellős
közepébe csöppenve. A Palace Theatre
homlokzatára óriási posztert festettek,
onnan néz le ránk a kis Cosette óriási
szemekkel. Aztán, az épületbe lépve,
ugyancsak őt látni trikókon, posztere-
ken, jelvényeken, programokon, gyufán
és ki tudja még min. Ez tapasztalható
egyébként a Starlight Expressnél, a Macs-
káknál, a Time-nál is. Nem lehet azt állí-
tani, hogy nincs elég felhajtás.

Nagyvonalúan veszek egy műsorfüze-
tet, mely rövid tájékoztatást ad a Palace
Theatre eddigi múltjáról, 1891-től nap-
jainkig. A háromemeletes, csupa már-
vánnyal és drapériával, süppedő szőnye-
gekkel díszített épületben először a Ki-
rályi Operaház adott otthont Arthur Sul-
livan (a Gilbert és Sullivan páros egyik
fele) operájának, az lvanhoe-nak. Később
egy francia társulat élén SarahBernhardt
lépett fel itt, majd az orosz Anna Pavlova
1910-ben. A II. világháború után a szín-
ház az angol musicalek első számú ott-
hona lett; itt játszották például a Jézus
Krisztus Szupersztárt több mint kilenc
évig. A Nyomorultakat, amely a Royal
Shakespeare Company produkciója, 1985-
ben hozták át a Barbican Centerből.
Rendezője Trevor Nunn, akinek, mint a
Macskák, a Sakk és a Starlight Express
rendezőjének már jelentős musical-tapasz-
talata van.

A londoni Nyomorultak-előadás na-
gyon színvonalas, nagyon szép, és nagyon
egységes színészi munka eredménye. A
szép látvány megteremtésében a díszlet-
tervezőnek: John Napiernek van nagy sze-
repe. Napier egyik ősének lovas szobra
egyébként ott áll Kensington közelében;
abból a híres építészcsaládból származik,
amelynek fontos része volt a Viktória-
korabeli építkezésekben. Itt a Palace
hatalmas méretű és magasságú színpadán
Napier a modern szcenika minden
lehetőségét kihasználja: vetítést, gáz-és
szárazjégpatronokat, színes villanó-
fényeket, különböző világítási és hang-
technikai újdonságokat. Tolószínpadot,
süllyesztőt. Kis és nagy forgót. A zsinór-
padlás emelkedik és süllyed. De mindez
soha nem csupán a látvány, a hatáskeltés

Alan Bates, a Melon című Simon Gray-dráma
londoni előadásának főszereplője

kedvéért működik, hanem szoros egy-
ségben a drámai-zenei művel, amelyet
szerzői „népoperának" neveznek. Az óriá-
si bérkaszárnyából egy fordulással bari-
kád lesz. A kovácsoltvas kapu egyik ol-
dalról gyári bejárat, a másikról kastély-
park magas, nehéz kapuja. Koszos kocs-
ma, díszes bálterem, csatorna, Szajna-híd
és kolostori egyszerűségű kis szoba
váltják egymást pillanatok alatt.

Áz előadásban a musicalekben meg-
szokott tánccal csak a báli kép szolgál;
egyebekben csak mozgást és pantomimot
látunk. Érdekes, hogy bár lemezeken és
kazettán már régen kapható a Nyomo-
rultak valamennyi énekszáma, közülük
igazi sláger, az egy Szabadság-dalt kivéve,
nem született. Talán azért, mert a végig
igényes, valóban „népoperai" muzsika,
egyszeri hallásra nem jegyezhető meg.

A szereplők közül kiemelkednek remek
színészi és énekesi képességeikkel a
Javert-t alakító Clive Carter és a Jean
Valjeant jelenleg tolmácsoló Craig Pin-
der. Ez utóbbi főleg a lírai jelenetekben
kitűnő. Meg kell említeni a tüneményes
gyermekszereplőt, a kis Cosette-et játszó
Marissa Dunlopot; dalocskája valóban
könnyekre indít. A karakterszereplők
közül hálás feladatát örömmel és pom-
pásan oldja meg a Thénardier házaspár:
David Delve és Myra Sands. A Mariust
alakító Martin Smith amellett, hogy jól
énekel, igen vonzó küllemű. Á zsúfolásig
megtelt ház kétezer-ötszáz nézője



lélegzetét visszafojtva figyeli Jean Val-
jean életének drámai mozzanatait; érde-
kes, hogy milyen kevesen ismerik közü-
lük Victor Hugo művét.

A Trevor Nunnt támogató csapat, bele-
értve a korhű és a színpadi mozgást nagy-
szerűen segítő, szép jelmezeket tervező
Andreane Neofitou-t, és a rendezőtársat,
John Cairdet, mindenre kiterjedő alapos
munkát végzett. Nemcsak a jelenetek pon-
tos kidolgozásával, a jellemábrázolások
hugói romantikus realizmusának szín-padi
megvalósításával, hanem a társulat
színpadi mozgatásával is, amely nyomon
követhető a pantomimszerűen beállított
utcakőfelszedésnél, a csatornában való
bolyongásnál, a gyári munkások és munka-
nélküliek csapatának kétségbeesett lézen-
gésénél csakúgy, mint például a kezek
kifejezőerejének gondos és következetes
felhasználásánál is.

Jean Valjean keze a darab elejétől
„beszél". Az első jelenetben görcsösen
markolja a lopott, majd ajándékba meg-
kapott gyertyákat, majd a pap lágyan,
majdnem krisztusi mozdulattal felé nyúj-
tott kezére ejti nagy, erős ujjait, és olyan
puhán érinti meg a kézcsók előtt, mint egy
oltáriszentséget. A kis Cosette-tel ez a kéz
úgy bánik, mintha törékeny virágért
nyúlna. A. csatornában, véres kezei
fizikai és lelki fájdalmat érzékeltetnek,
ugyanakkor borzasztó erőt is. Halála pil-
lanatában az ifjú pár felé emelkedő keze
fejezi ki a haláltusát. A mód, ahogy las-
san, nehezen emeli, majd reszketve meg-
tartja, hogy végül úgy ejtse ölébe, mint
egy puha kelmét, nem fakadhat pusztán a
színész ösztönéből. Hasonló módon élnek
Javert kezei is, végigvezethetően egészen
az öngyilkossági jelenet egészen
fantasztikus hatásáig: a felhőbe burko-
lózó, párás Szajna-híd alatt és fölött hul-
lámzó vetített víztükör háttere előtt favert-
nek az égi fényességben széttárt ujjai
görcsösen kapaszkodnak a semmibe, hogy
aztán, ahogy a hídról leveti magát, ezek a
kezek, ezek a karok úgy jelenjenek meg,
mintha egy Zichy Mihály-illusztrációt
látnánk a Hídavatás egyik figurájáról. Így
élnek Eponine kezei is: ahogyan végig-
simítják szinte szeretkezve Marius ka-
bátját; Cosette keze, ahogyan a kapott
szerelmes levéllel bánik; Marius forra-
dalomra hívó, támadásra buzdító keze
pedig olyan, mint Delacroix Július 14.
című festménye egyik figurájáé. Végül
Fantine és Eponine egymásba fonódó
karjai mint gótikus templomívek zárják

el a fényt a halott Jean Valjeanról. Lehet,
hogy más előadásokban is van ilyen irá-
nyú törekvés, de nem vehető észre ilyen
szoborszerű szépségben.

Esték a Nemzetiben, az RSC-ben
és a West Enden

Ottlétemkor érkezett Londonba Arthur
Miller, akinek önéletrajzi könyvét most
adták ki az angol fővárosban. Címe: Time-
bends: A Life, igen durva fordításban
Kanyargó idő: egy élet.

Az író a tévének adott nyilatkozatában,
melyet véletlenül megnéztem, világunk
elembertelenedése miatti aggodalmának
adott kifejezést. Az életet meg kell
mentenünk, vallotta; az egész élővilág a
mi életünk. Vigyázzunk a természetre és
önmagunkra. Kétségbeejtőnek mondotta,
hogy mennyi a terror a filmekben, a
színpadokon, a tévében, majd szomorúan
nyilatkozott arról, hogy kevesli az angol
nyelvű fiatal drámaírók számát.
Természetesen kérdéseket kapott Marilyn
Monroe-val kapcsolatosan is. Minden
kérdésre őszintén és meglepő nyíltsággal
válaszolt.

Ami a Nemzeti Színház Pillantás a
hídról-előadását illeti, ezt a hivatalos be-
mutató előtti utolsó estén láttam; a reggeli
lapokban már előzetes kritikák is
megjelentek. A mű rendezője a dráma-
író-rendező Alan Ayckbourne, akinek
elég sok rendezése látható különböző
színpadokon és műfajokban.

Az előadás - jó. Nem annyira, mint
amennyire beharangozták; a mi Madách
színházbeli előadásunk katartikusabb volt.

Eddie Carbone szerepét küllemre „rá-
öntötték" Michael Gambonra. Mégis, ala-
kításában ez az Eddie inkább csak házi-
zsarnok, akit alázatból és nem szeretetből
szolgálnak hozzátartozói. Számomra
Gambon játéka nem elég őszinte. Állandó
nadrágigazítása, -rángatása egy idő után
már határozottan idegesítő. Az előadás
ritmusa egyenetlen, helyenként vontatott.
A többi szereplő közül a Rodolphót
alakító fiatal Adrian Rawlins volt a leg-
meggyőzőbb. A kislányt játszó Susan
Sylvester viszont nem rendelkezik azzal a
bájjal és drámai erővel, amellyel kellene.

Ayckbourne rendezései közül csak ezt
az egyet láttam. Ez olyan volt, mintha a
színészek „hozták volna össze". A díszlet
sem igazán alkalmas valami „forró lég-
kör" megteremtésére - túl nagy hodály. A
színpadot egy hosszú vaskorláttal ellá-

tott folyosó hidalja át, de itt azon kívül,
hogy egyszer félénken megjelenik rajta
valaki, nem történik semmi. A színpad
egészét egy harminc-hatvan centiméter
magas kis fallal körülhatárolt lakás nap-
pali szobája foglalja el, körülötte jelzett,
emelvényszerű tér közli, hogy az már
utca, illetve telefonfülke. A tér nem is
eléggé elvont, nem is eléggé reális. A
szereplők hosszas mászkálásra kénysze-
rülnek, hogy egymás közelébe jussanak,
és ki tudja, miért ül fel Eddie a lakás
falára, ha ott van mellette a hintaszéke.
Azt pedig végleg nem értem, miért nem
csókolja szájon Rodolphót az írói szándék
szerint, ezzel is jelezve, hogy szerinte a
szőke olasznál valami nincs egészen
rendben a férfiassága körül.

Következett az RSC londoni székhe-
lyén, a Barbicanben Shakespeare Téli
regéje. Bár inkább mese ez, mint rege.
Utánanéztem a „tale" szónál: a szótár is
az RSC fiatal igazgató-rendezőjét, Terry
Handset igazolja, aki mesének rendezte.
A történet szicíliai mese, de szakadó
hóesésben, hófehér empire jelmezes, illet-
ve bundás-kucsmás szereplőkkel, egy
féltékeny királyról, ártatlanul meghurcolt
gyönyörű feleségéről és hű barátjáról. A
sors megbünteti az igazságtalan királyt,
de szenvedései miatt végül meg is
jutalmazza. Eddig téli a mese. Minden
hófehér és hideg, de nem rideg. A szín-
pad úgy működik, mint egy hatalmas, ki-
nyíló zenélő doboz. Szétnyílnak a doboz
falai, felnyílik a fedél, és látni engedi a
doboz belsejét. A mennyezetről giganti-
kus méretű arany hókristály csillár forog
és csilingel. Mindig ugyanazt a melódiát,
de érdekes, hogy ez a melódia olyan, mint
Stephen King pszichohorror filmjeinek
zenéje: lágy, tiszta, ártatlan és ezáltal hat
döbbenetesnek. A Téli regé-ben is
olyankor kezd csilingelni a csillár, ha a
király fenyeget, zsarol, ítéletet mond. A
palota fehér márványpadlóját hosszú
fekete karmú, piros nyelvű jeges-medve
bőre borítja. Az állat feje akkora, mint
egy több száz literes hordó. Egy távoli
sarokban vaskosárban tűz lobog. Elöl, a
nézők közelében egy fehér karos-szék.
Ennyi Leontes király palotája, az első
rész egyetlen díszlete.

A második részben a varázsdoboz be-
záródik. Az eddig földön fekvő jeges-
medve ijesztő vicsorgással felemelkedik a
talajról, és függönyként marad ott hát-
térnek a következő jelenetekhez. A hatás
elementáris. Ebből a riadalomból új meg-



lepetés bontakozik ki. Az égből leszáll
egy glóriás, irdatlan nagy szárnyú angyal,
nyakában homokórával. Ő az idő. Talajt
érve vidám rock and rollba kezd, s a fül-
bemászó dallamra adja elő Shakespeare
verseit. Ahogy ezt megtette, töprengve
néz a nyakában lógó homokórára: ott
lefutott a homok, meg kellene fordítania.
De nincs keze! Csak szárnyai van-nak.
Megpróbálja ugrálva, nyakát lóbálva
mozgásba hozni a fránya szerkezetet, de
nem sikerül. Erre körülnéz, suttyomban
kacsint egyet, és gyorsan kidugja kezeit a
szárnyak alól: sikerül az Időt új-ra
mozgásba hoznia! Nyert ügye van.
Varázsa alá kerültünk. Joe Melia pompás
komédiás.

A darab további részében sem szaka-
dunk el tőle: ő játssza a csavargó Autoly-
cust. A varázsdoboz teteje lehajlik, és
kedves dombként beleolvad abba az
üvegzöld, arannyal átszőtt, celofánszerű
anyagból készült gyeptengerbe, amely-ről
a csavargó Autolycus a szemünk lát-tára
lopja le a fehér takarót. Most mindenki a
zöldes arany és fehér színek harmóniájába
van öltöztetve. Kólót táncol-nak lányok
és legények, a színpadi dombocskára
csöppent birkapásztor zenészek élő
muzsikájára. Itt szövődik a szerelem az
álruhás királylány, Perdita és a király-fi,
Florizel között.

Ebben a rendezésben Hermionét és
Perditát ugyanaz a színésznő játssza.
Annak idején Major Tamásnak is emlí-
tettem ezt a megoldást, de ő azt akarta,
hogy a színház új fiatal tagja, Udvaros
Dorottya bemutatkozhasson Perdita sze-
repében. Itt, a Barbicanben Penny Downie
látható a kettős szerepben. A művésznő
különösen Perdita szerepében jó. Társai
közül a fergeteges humorú, elegáns Eileen
Page tetszett Emilia szerepében. Paul
Shelley, a szép fiatal király szenvedélyei
nem eléggé meggyőzőek. Bohémia pa-
rasztjai, Bernard Horsfall és Simon Rus-
sel Beale, kellőképpen bohókásak. Gerard
Howland csodálatos díszletében e nem túl
kedvelt mű jól pergő, élvezetes elő-adását
láttam.

A már említett Pi l lan tás a hídról mel-
lett ottjártamkor még két olyan prózai mű
várt hivatalos premierre, amelyet szerzőik
kifejezetten általuk választott színész
barátaik számára írtak.

A Melon írója Simon Gray, főszerep-
lője a híres és kiváló Alan Bates. Ő ját-
szotta a főhőst Simon Gray legtöbb drá-
májában. A szerző Kicsengetés című szín-
művét a Pesti Színház játszotta, a Dolgok
eredetét nemrégiben főiskolai vizsgaelő-

adáson láthattuk. A címet természetesen
„dinnyére" fordítaná az idegen. De itt
nem a gyümölcsről van szó; a Melon csa-
ládi neve a főhősnek. A név kiválasztása
valószínűleg nem véletlen: mi is hasz-
náljuk a „dinnye" kifejezést olyasvala-
kire, aki egy kissé „tökkelütött".

Marc Melon egyébként sikeres könyv-
kiadó. Felesége a tévénél dolgozik, tizen-
éves fia még tanul. Legjobb barátja egy
japán, aki rendőrnek készül. Nem Lon-
donban lesz japán eredetű angol rendőr,
hanem Japánban lesz Londonban tanult
japán rendőr. Ezt az egyszerű tényt Me-
lon csak nagy nehezen, kanyargós ráve-
zető kérdésekkel képes felfogni, legna-
gyobb derültségünkre.

A történet szerint Melon úgy érzi, hogy
újabban szakadék nyílik meg a lába előtt,
a szó szoros értelmében. Attól fél, hogy
egyik napról a másikra belezuhan.
Természetesen pszichológushoz jár. Egy-
re szórakozottabbá válik: elfelejti, hogy
az irodába felvett új és csinos titkárnővel
szeretkezett-e aznap délután vagy sem.
Alsónadrágban üldögélve tűnődik, hogy
befejezte-e vagy éppen most akarja el-
kezdeni az aktust. Hetenként egyszer,
keddenként baráti összejöveteleket szo-
kott rendezni, ahol együtt kamarazenél-
nek. Az idők folyamán a keddi napok
átcsúsztak csütörtökre, de azért termé-
szetesen keddnek nevezik őket, hisz ez a

hagyomány. Lassan aztán összekevered-
nek a szokások, mert egyik alkalommal
szerdára esik a csütörtöki kedd, s a bará-
tok nem jönnek el. Melon kettesben
marad a feleségével, és megmagyarázha-
tatlan módon féltékenykedni kezd. Azt
hiszi, hogy feleségének szeretője van. Az
asszony nem is tagadja, hogy szokott
mással szeretkezni. Melon mint egy mo-
dern nyitott házasság felvilágosult ré-
szese, méltóságán alulinak tartja, hogy
rákérdezzen: ki ez a szerető? A nyomok,
ahogyan a felvonások során az asszony
felfedi őket, arra utalnak, hogy ez a sze-
rető nem más, mint maga Melon. A bi-
zonytalanság és aggályoskodás Melon
életének minden pillanatában előtör, min-
den összekeveredik benne. Nem veszi
észre, hogy a szakadékot saját maga ássa
önmagának azzal, hogy önző, erőszakos
és gőgös, aki azért marad egyedül, mert
mindenkit elmar maga mellől.

A rendező Christopher Morahan na-
gyon bölcsen Alan Batesre építi az elő-
adást. Mindent ennek a nagyszerű mű-
vésznek rendel alá, Bates pedig bírja
irammal a két és negyed órás állandó
lobogást. Beszédkészsége virtuóz. Moz-
gékony mimikája, laza, fürge járása, ki-
fejező gesztusai tanítani valók, és milyen
kellemes az énekhangja! Az előadás
ugyanis egy helyen eltér az írói szándék-
tól. A kedd esti kamarahangversenyeket

Jelenet Peter Shaffer Lettice and Lovage című drámájának londoni elSadásából



átváltoztatták közös többszólamú ének-
lésekre. A színészek szép régi angol bal-
ladákat, népdalokat énekelnek korálsze-
rűen, s így csatlakozik hozzájuk Bates
baritonja is.

Lettice and Lovage. Azaz, szó szerint,
Leticia és Lestyán, de szerintem Mi-
csoda? Históriá?-nak lehetne fordítani a
Globe Theatre Shaffer-darabjának címét.
A Shaftesbury Avenue-n üzletek és más
színházak közé szorítva áll ez az 1906-
ban épült kellemes, Regency stílusú épü-
let. Ovális, gyönyörű lépcsőkkel ékes elő-
csarnokával olyan ez a színház, mint egy
női lakosztály. Jól választották ki Peter
Shaffer darabjának színházát. Ez a mű
igazi, csillogó komédia, végre egy igazi
női főszereppel, meg egy jó vezető női
szereppel, s egy jó női karakterszerep is
akad benne. Lehet, hogy a Micsoda?His-
tória? nem nyeri el az irodalmi Nobel-
díjat, egy azonban biztos: színvonalasan
szórakoztat, telis-tele groteszk bájjal és
modern életünk gunyoros megcsipkedé-
sével. Lettice egyébként a Letitia női név
angolosított változata, a „lovage" pedig
egy lestyán nevű fűszernövény, melyet
borba vagy italba kevernek, ha valami
pezsdítő, élénkítő hatású koktélt akar-nak.
A darab legnagyobb érdeme, hogy
alkalmat adott Maggie Smithnek, ennek
az elragadó, tüneményes egyéniségű nagy
színésznőnek afféle igazi színpadi lubic-
kolásra. De jó az egész előadás is.

A darabnak három női és egy férfi sze-
replője van. A cselekmény egyik színtere
egy unalmas, ám történelminek számító
kastély lépcsőháza. E falak közt teljesít
idegenvezetői szolgálatot Lettice. Képze-
lőerővel és anyjától örökölt nem kis szí-
nészi tehetséggel rendelkezvén képtelen
nap mint nap azonos módon elmondani a
lépcsőházhoz fűződő egyetlen regét.

Amikor már negyedszer halljuk a tör-
ténet különböző variánsait - hogyan
kapott el egy lovag egy lépcsőn lezuhanó
hercegnőt -, nem bírunk magunkkal a
nevetéstől. Lettice azonban nem nevet,
hanem kitalált, egyre fantasztikusabb
variációkat sző a kastély történetére.

Egy napon aztán szigorú hölgy jelenik
meg az egyik turistacsoportban, és fele-
lősségre vonja Lettice-t történelemha-
misításért. Kiderül, hogy a hölgy a Mű-
emlékvédelmi Bizottság megyei vezetője,
aki ezennel felmond Lettice-nek. Hős-
nőnk bámulatos ügyességgel kivágja ma-
gát, és Stuart Máriához méltó büszke-
ségével eléri, hogy Lotte Schoen (Marga-
ret Tyzack) valamilyen állást ígérjen neki
egy másik munkaterületen.

Második felvonás: Lettice Earls Court-i
alagsori lakása. Ide látogat Lotte, aki
allergiás a macskákra, Lettice-nek pedig
van egy gyömbérsör színű, hatalmas kan-
dúrja, „akit" most el kell valahová zárni.
Az író ezt a helyzetet sem hagyja kihasz-
nálatlanul. A későbbiekben számos hu-
morforrás indul el ebből a szituációból.
Nos, a két nő között barátság szövődik.
Lettice új munkát kap: csónaktúrákat ve-
zethez a Temzén, és boldog, mert itt aztán
van lehetőség az érdeklődés felkeltésére.

Lotténak elmeséli élete történetét, s
megérteti vele, honnan ez a szenvedélyes
vonzalma a história és a históriák iránt.
Lakása is olyan, mint egy kis múzeum.
Királyi trónust használ karszék helyett,
egyik sarokban alabárdok és mozsárágyú,
a másikban egy terítővel letakart
dohányzóasztal-szerűség, amiről ki-derül,
hogy nem más, mint a lefejezéshez
valaha használatos tőke! Bizalmas
légkörben két középkori serlegből kihör-
pintik a lestyánnal dúsított bort is. Az ital
hatására Lotténak is megered a nyelve.
Megtudjuk romantikus szerelmének
történetét. Ő és lovagja gyűlölik a lélek-
telen, modern épületeket. Egy napon el-
határozták: sorra felrobbantják majd a
magukra hagyott, üresen éjszakázó
monstrumokat. Már be is szerezték a
bombákat és a gyújtószerkezetet, ám
Lotte utolsó pillanatban meghátrált, és
cserbenhagyta szerelmét. Így a kapcso-
latnak is vége lett.

Következik a harmadik felvonás. A ba-
rátnők legfőbb szórakozása ettől kezdve
az lett, hogy különböző híres emberek
utolsó éjszakáit játsszák el. Egy alkalom-
mal, amikor Lotte fejét a tőkére hajtaná,
Lettice pedig épp felemelné a bárdot,
kiszabadul a macska, és a riadtan felugró
Lotte beveri fejét a bárdba. Lotte elájul,
Lettice szintúgy, mert nem bírja a vér lát-
ványát. Rendőrségi ügy lesz a dologból.
Megérkezik egy ügyvéd, a vádirattal a
kezében, Lotte ugyanis kórházba került.
Lettice nem hiszi el, hogy barátnője fel-
jelentette, pedig így igaz. Végül rááll,
hogy az ügyvéddel együtt rekonstruálják
a történteket. Ám ekkor valaki bedönti a
rendőrség által betört ajtó roncsait: be-
kötött fejjel megjelenik a kórházból meg-
szökött Lotte, és bocsánatot kér. Lettice
megbocsát: van még igazi barátság a vilá-
gon. s elhatározzák, hogy ezentúl közö-
sen végzik London megtisztítását a mo-
dern építészet förtelmeitől. Reszkessetek,
felhőkarcolók!

A darab kiváló lehetőséget nyújtana
Maggie Smithnek, hogy kisajátítsa ma-

gának a sikert - nem teszi. Boldog part-
neri kapcsolatban áll társaival, akik egy-
től egyig kitűnőek. A Michael Blake-
more rendezte előadás színpadán teljes
az összhang.
E számunk szerzői:

BERKES ERZSÉBET
a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője

BÉCSY TAMÁS
az ELTE BTK Világirodalmi
Tanszékének egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

ERDEI JÁNOS esztéta

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GYÖRGY PÉTER esztéta,
az ELTE BTK Esztétikai Tanszékének
tanársegédje

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

TATÁR ESZTER
a Nemzeti Színház rendezője

ZELKI JÁNOS szerkesztő


