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A mai angol dráma
Beszélgetés Roger Howarddal

- A z angol kritikusok, amint arról a Plays
and Players is beszámolt, ezúttal is kilenc
kategóriában díjazták az angol szín-ház
1988-as teljesítményét. A tizenkilenc
kritikus közül tíz úgy vélte, hogy 1988
legkiemelkedőbb angol drámája David
Hare Titkos elragadtatás (Secret Rapture)
című, a londoni Nemzeti Színházban
bemutatott műve.
1988 őszén volt alkalmam megnézni a
produkciót Londonban, de sem a darab,
sem az előadás nem tett rám mély benyomást. Ez a sok aktuálpolitikai vonatkozással bíró, határozottan thatcherizmusellenes darab témáját tekintve érdekes.
Egy család két nőtagján keresztül két különböző életfelfogást, mentalitást exponál: a pragmatikus, haszonelvű, rideg,
kemény, sok szempontból embertelen nővérrel szemben a másik a homo moralist
képviseli. A cselekmény azonban gyilkossággal végződő melodrámába torkollik, a drámai kidolgozás nélkülözi az életszerűséget. A kritikusok többsége mégis
ezt a darabot tartotta a legtöbbre.
Óhatatlanul felmerül a kérdés, ha a
Secret Rapture a legjobb tavalyi dráma,
vajon 1988 drámatermése jelentékenynek
tekinthető-e? Mi erről a véleménye Roger
Howard drámaírónak, az Essexi Egyetem
professzorának?
- Én magam az előadást nem láttam, de

A kritikusi díjakat egyébként nem kell
túlértékelnünk, inkább csak orientálják az
embert. Hiszen a kritikusok nagy-részt
London színházait látogatják, a West End
üzleties színházait, illetve az állami
színházakat, s a díjakat is általában az itt
látottak alapján osztják. Ezzel szemben,
mint tudják, rengeteg érdekes kísérleti
színház
működik
London
peremkerületeiben és a fővároson kívül,
amelyek munkáját a kritikusok nem kísérik eléggé figyelemmel. Ezek az előadások sokkal kisebb publicitást kapnak a
sajtóban, s eleve rosszabb esélyeik
vannak az ilyen reprezentatív megmérettetések alkalmából. Ami engem illet, én
Howard Barker Az éjszaka harapása (The
Bite of the Night) című művét tartom az
elmúlt év legjobb darabjának. A Royal
Shakespeare Company vitte színre a Barbican Pit termében ezt a négy és fél órás,
nézőpróbáló nagy utazást vissza az
időben, az ókori Görögországig. Kalauzunk egy kortárs egyetemi tanár, aki
gondolatban végigtekint a történelmen, s
Barker az ő alakján keresztül igyekszik
megfogalmazni, miért tragikus entellektüelnek lenni a mai világban. Ambiciózus
írás, sokak szerint persze túlírt. A City
Limits radikális kritikusán kívül nem sok
szakembernek tetszett.
 Ön előadást tartott Budapesten a modern angol drámáról. Ebben említést tett
arról, hogy az elmúlt húsz évben közel
kétszáz drámaíró jelentkezett Angliában.
Érdekel, hogy ebből a tömérdek színpadi
szerzőből kiknek a darabjait tartja időtállónak, kiket értékel legtöbbre.

 Nehéz kérdés. Hiszen a közönségsiker, a színpadi divatok nem mindig esa szöveget jól ismerem, és tudom, hogy az nek egybe a kritikusi, az irodalomtörtéelőadás valóban elismerő kritikákat kapott. neti értékeléssel. Arról tehát, hogy a jövő
Úgy vélem, hogy Hare-nek ez a darabja nemzedékek ízlésének a mai darabok
visszaesést jelent pályáján, kevésbé közül melyek fognak megfelelni, nemérdekes, mint a megelőzőek. Könnyű igen tudok nyilatkozni.
fajsúlyú írásmű, amely nélkülözi a lélek Akkor inkább úgy teszem fel a kértani hitelességet. A Titkos elragadtatás a dést, hogy kiknek a darabjai tükrözik leggondolkodó középrétegek számára írt
hitelesebben a mai Anglia problémáit?
intelligens bulvárdráma, politikus darab,
 Edward Bond bizonyosan a korszaamely kritikát gyakorol az önzés, az érkunkat túlélő drámaírók közé tartozik
dekelvűség, ha tetszik, a thatcherizmus
majd. Időtálló darabjai közt említhetem a
elmúlt tíz éve felett. Ráadásul a figurák
Háborús játékokat (War Plays), Az origen gazdagon jellemzettek. Minthogy a
gyilkosságok utánt (After the Assassinaszínmű az emberi kapcsolatok alakulását
tions) vagy a Stratfordban, majd Lonvizsgálja
a
Thatcher-évtizedben,
donban is az RSC által nemrégiben műjelentőséget kell tulajdonítanunk annak,
sorra tűzött Restaurációt (Restoration). A
hogy éppen a Nemzeti Színházban, az
bolond című, John Clare-ről, a XIX.
ország legnagyobb, a kormány által fennszázadi parasztköltőről szóló darabjában
tartott színházában került színre. A kesikerült megragadnia a költői képzelet, a
nyéradó gazda kezébe harapni merész
művészi magatartás gyökereit, s ezt hadolog. A magam részéről a kritikusi vétásos képekben ötvözi azokkal a társaleményeket politikai tettként interpretádalmi tényezőkkel, amelyek a művészi
lom, mert a Secret Rapture elfogadása azt
önmegvalósítás ellen hatnak. Bond mindis jelenti, hogy a kritikus a Thatcherezt legjobb képességei szerint kelti életellenesség mellett foglal állást.

re, tudatosan kimunkált, veretes, gazdag
nyelvi megfogalmazásban. Úgy vélem, A
bolondban Bond összes drámaírói erénye
együtt van, míg korai és későbbi darabjaiban ezek az erények csak részlegesen fedezhetők fel.
Ami a többi drámaírót illeti, Howard
Barkerre és különösen Győzelem (Victory) című kiemelkedően jó darabjára
kell felhívnom a figyelmet. Noha Barker
Bondtól eltérő habitusú drámaíró, a Győzelem éppúgy reprezentánsa drámaírói
kvalitásainak, ahogy A bolond Bond tehetségének. A Győzelemben manifesztálódik leginkább Barker történelemszemlélete. A cromwelli forradalmat követő
restauráció korában játszódó darab tulajdonképpen az 1960-as, 1970-es évek
Angliájának allegóriája. A darab a modern angol öntudat kialakulásáról, a művésznek, az entellektüelnek, a gondolkodó embernek a modern társadalomtól
való elidegenedéséről szól. Az angol történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ez
az elidegenedés a restauráció korában
kezdődött, amikor az emberi viszonylatok meghatározójává az erkölcsi, a kulturális értékek helyett mindinkább a tulajdon vált. A darab nyelve gazdag, mint
a Jakab kori drámáké, a színészek is rajonganak érte. Nem könnyű feladat
Barker darabjait idegen nyelvre fordítani, de mégis könnyen exportálhatók,
mert képi világuk nagyon mai és közvetlen. A fordításnak vissza kellene adnia Barker prózájának költőiségét, trágár, túlzó és szélsőséges stílusát. Karakterei pedig, különösen a Győzelemben,
univerzális figurák, éppúgy hatnának a
magyar színpadon, mint az angolon. Tíz
kis darabból álló jelenetsorozata, a Lehetőségek (Possibilities) hálás fordítói
feladat, és valósággal színpadra termett.
Az általam nagyra tartott Caryl Churchillről is szót kell ejtenünk. Egyik legjelentősebb darabja, a Menő csajok (Top
Girls) első jelenetében történelmi figurákat ültet egy ebédlőasztal köré. A többi
jelenet remekül exponálja a mai nő tipikus konfliktusait: az otthon és a hivatás, a szülők elvárásai és a szuverén, önálló
életvitel konfliktusát. Jól ábrázolja a darab, hogyan válhat el két, a szegénységből induló lánytestvér életútja pusztán
azért, mert az egyik otthon maradva
megelégszik a konvencionális nőszerep
(gyereknevelés, háztartás) vállalásával,
míg a másik az adott életkeretekből kitörve karriert csinál, és sikeres üzletaszszony lesz belőle.
Nem tudom, mennyire hangzik ismerősnek David Edgar és Howard Brenton
neve Magyarországon. David Edgar
zsurnaliszta vénája ellenére reprezentán-

sa a mai angol drámának. Az 1970-es
években írt Sors (Destiny) és az 1980-as
években publikált Májusi napok (Maydays) a kidolgozás gyengeségei ellenére
magas dokumentumértékű darabok; arról
tanúskodnak, mit jelentett a hetvenesnyolcvanas években baloldaliként részt
venni a helyi politikában. Jóllehet ezek a
darabok elhalványulóban vannak, mert
túlságosan kötődnek az akkori aktualitásokhoz, mégis mint epikus dokumentumdrámák a korszak jellegzetes darabjai.
Howard Brenton meghatározó egyénisége a mai angol drámának, annak ellenére, hogy az utóbbi időben túlzottan is
előnyben részesíti a feltűnést keltő, sokkoló színpadi hatásokat, csakúgy, mint
Barker, Bond és az ifjú drámaírók közül
sokan. A boldogság fegyverei (Weapons of
Happiness) című darabjában azonban
sikerült drámailag jól megragadnia olyan
kérdéseket, mint a generációs probléma, a
fiatalok elidegenedése a fogyasztói társadalomtól. A Churchill Play (1974) egyike legsikerültebb darabjainak, amely bizton számíthat a továbbélésre. Brenton a
közelmúltban átírta, aktualizálta ezt a
darabot, amely megírásakor a közeli jövőben, azaz ma játszódott. Ez a jövő azóta
jelen lett, s a Churchill Play első
változatában elénk vetített jövőképet
megerősítik azok a társadalmi változások,
amelyekre a thatcherizmus tíz éve alatt sor
került Angliában. A darab új verziója azt
próbálja megmutatni, hogy ezeknek a
társadalmi változásoknak milyen még
súlyosabb következményei lehetnek a
jövőben. Ez a komor, nyomasztó színmű
sokat elárul az angol polgárnak a
hatalomhoz és a politikai vezetéshez való
viszonyáról, de szól az Angliában eleddig
nyíltan még kevésbé, Észak-Írországban
annál inkább megtapasztalt terrorról és
politikai elnyomásról is. A Churchill Play
emlékezteti az írországi problémával
kapcsolatban közönyre és feledékenységre
hajlamos angolokat arra, hogy a terrornak
és a politikai elnyomásnak a világon sok
helyütt alkalmazott módszerei nem teljesen
is-meretlenek az Egyesült Királyság területén sem.
A listát még hosszan lehetne folytatni.
De valójában nagyon hálátlan és kivihetetlen feladat a kortárs drámairodalmat
értékelni, hiszen a figyelem ilyenkor óhatatlanul már a rendezők, a színpad és a
könyvkiadás által ilyen-olyan okoknál
fogva szelektált drámatermésre korlátozódik. Az 1960-as évek óta született több
ezer dráma közül csak néhány százat
publikáltak. Igazán autentikus ítéletet,
véleményem szerint, csak néhány évti

zednyi distanciából mondhatunk erről a
korszakról.
 Az ön rangsorából többen hiányoznak, köztük Harold Pinter vagy az a két
drámaíró, akik az elmúlt években Angliában a legnagyobb közönségsikernek örvendenek: Alan Ayckbourn és Willy Russell - az ő Vértestvérek című darabja
magyar színpadra is eljutott. Hogyan értékeli őket?

 Willy Russell jó hírű, nagyon sikeres
drámaíró. Olyan nézőket céloz meg írásaival, akik nem tartoznak a mélyenszántó intellektusok közé, de nem is steril
szórakozásra vágyó színházi fogyasztók,
hanem valahol a kettő között helyezkednek el. Russell jó értelemben vett
népszerű szerző.
 Az angol színház egyik alapvető vonása, mint az ottani életfelfogásé általában, az izolacionizmus. Lát-e ebben a vonatkozásban változást, és ha igen, ez milyen okokkal magyarázható?
- Változás van, nem kevéssé azoknak a

világpolitikai, hatalompolitikai fordulatoknak a következményeként, amelyek
Angliát érintették. Ma Anglia nem
világhatalom többé, és ez, ha lassan is, a
kultúrában is érezteti hatását. Ami a
színházat illeti, a változás tetten érhető a
drámaírói témaválasztásban. Példaként
említhetném erre Howard Barker Jó kis
mészárlás (Fair Slaughter) című darab-ját,
a saját drámáim közül a Kínában játszódó
Mao tragédiáját (The Tragedy of Mao), az
1930-as években a Szovjetunióban
játszódó Fehér tengert (White Sea), a II.
világháború végén Berlinben játszódó
Áttörés Berlinbent (A Break in Berlin)
vagy akár Harold Pinter török élmények
inspirálta rövid abszurdját, a Hegyi nyelvet
(Mountain Language). Ettől persze ezek a
drámák
még
angol
művek,
de
mindenesetre mutatják az angol drámaírók
egy részének törekvését az európai, sőt
Európán kívüli szellemi irányzatok,
politikai események, történelmi tapasztalat
iránti nyitottságra, céltudatos törekvést
arra, hogy hagyják magukat befolyásolni
az egyetemes hatásoktól.
Egy másik aspektusa ennek a kérdés-nek
a következő: köztudott, hogy a modernizmus forradalma az angol drámaírásra, rendezői stílusra, tervezésre igen
csekély befolyással volt, bár az 1920-as,
1930-as években akadtak kivételek. A
társművészetek, a költészet, a festészet is
csak későn szívta fel a formalista irányzatokat. A színházművészet pedig csak az
1960-as évek végén, az úgynevezett
alternatív színházi mozgalom kibontakozásakor kezdte integrálni a modernizmus
hatásait. A tervezők hirtelen nyitottá
váltak, szokatlan, újfajta színészi já

tékstílusok hódítottak tért, bár a színészek
továbbra is a szigorú, konzervatív, a Noël
Coward-féle társalgási darabok előadási
stílusát favorizáló színiiskolákból jöttek.
Az 1960-as évek végén gomba módra
szaporodtak azok a társulatok, illetve
rendezők, amelyek s akik az 1920-as,
1930-as évek európai hatásait, többek
között még Brecht színházmodelljét is
tudatosan próbálták beépíteni munkájukba;
 Úgy tűnik, hogy legalábbis az elmúlt
néhány évben az angol színház ablakot
nyitott a világra, elsősorban az európai
klasszikusokra. Az idei bemutatók között
szerepel ősbemutatóként a teljes Faust Simon Callow címszereplésével, a Cheek by
Yowl a Philoktetésszel rukkolt elő, Osztrovszkij pedig különösen népszerű szerzője
az évadnak, a számtalan Csehovbemutatóról nem is beszélve. Mi az oka
annak, hogy az európai dráma most hódít
az angol színpadon, illetve az elmúlt kéthárom évtized izolacionizmusa összefüggésben van-e az elsöprő mennyiségű kortárs angol dráma erős színpadi jelenlétével?

 Lényegretörő kérdések. Úgy gondolom, hogy mindez a brit öntudat rovására jelentkező európaisággal van összefüggésben, azzal, amiről az imént beszéltem. S hogy miért éppen az elmúlt években tört előre a külföldi dráma a brit
színpadon? Az 1960/70-es évek fordulóján
a színház az új drámaírással és az új
színpadi (rendezői és színészi) játék-stílus
kifejlesztésével,
kiérlelésével
volt
leginkább elfoglalva. Ma viszont jórészt
gazdasági okok miatt sokkal kevesebb új
dráma születik és kerül színpadra. Ugyanakkor a sokszínű, kísérletező alternatív
színházi mozgalom az utóbbi két évtizedben kinevelt egy újfajta, igen igényes, a
játékstílusok, a témák és a műfajok hallatlan változatosságához szokott közönséget, valamint egy fantasztikusan tehetséges tervezői, rendezői és színészgenerációt. Azoknak a művészeknek a zöme,
akiknek ma a közönség a Nemzeti Színházban, a Royal Shakespeare Company
színpadain vagy a Royal Courtban tapsol,
az alternatív színházakban tanulta a
mesterséget. Jó néhányan közülük nem is
végeztek színiiskolát, hanem a kísérletezés
atmoszférájával
átitatott
mindennapi
gyakorlatban váltak színészekké. Ma
harmincas, negyvenes éveiket tapossák,
hallatlan színészi tapasztalat és technikai
tudás birtokában vannak; színészileg és
emberileg is „megértek" a klasszikusok-ra.
Ma számtalan olyan angol társulat létezik
- például a Cheek by Yowl, a Kenneth
Branagh vezette English Renaissance
Company vagy az angol, fran-

cia és spanyol klasszikusokat előadó Actors' Touring Company -, amely kizárólag
a hazai és külföldi klasszikusok
előadására adta a fejét. Ezek az előadások
az alternatív színházak formanyelvén
szólalnak meg, egészen másként, mint
ahogy például az 1950-es évek klasszikus
rendezései. Azok az előadások hellyelközzel a múzeumszínház kategóriájába
tartoztak.

a darab témájával, emberi, emocionális
tartalmaival. Például a zsinórpadlásról
belógatott bicikliző lányok hosszúra nyújtott jelenete egyáltalán nem keltette fel
bennem a főhős erotikus vágyainak,
frusztrációinak belső, képzeletbeli világát, inkább az alaptéma látványos ismétIésének bizonyult. A dalok és a szcenikai
effektusok egy része sem segítette a nézőt a jellemek megértésében, sőt a tör Ön kéthetes magyarországi tartóz- ténetet sem lendítette előre.
Egy másik előadásban, Schwajda György
kodása alatt sok budapesti és vidéki előadást nézett meg. Mi a benyomása a ma- Himnuszának játékszínbeli produkciójában viszont megvalósult a játékstílus és
gyar színházról?
 Általános, elméleti igényű vélemény a témaválasztás konzisztenciája - az temegfogalmazására nem vállalkozom, de hát, amit a Spiró-produkcióban hiányolszívesen elmondom, mi ragadott meg, tam. Persze nehéz a kettőt összemérni,
milyen impresszióim vannak, s talán ez hiszen a Himnusz szerény eszközökkel,
kis színpadon megvalósított, erősen stilisem érdektelen.
Hozzám az elméleti alapvetés és a zált produkció. Mégis úgy vélem, hogy a
színpadi gyakorlat szempontjából egy- kettő közül a Himnusznak nagyobb a
aránt az áll közel, amit a Katona József belső, formai integritása. A Játékszín
Színházban tapasztaltam. Három elő- előadása látványvilágában ötletes, megadásukat láttam, az Übü király igazi re- döbbentően hatásos produkció, amelyet
veláció volt, a Három nővérben és a Re- hallatlanul precíz színészi játék jellemez.
vizorban az tetszik, ahogy a XX. századi Minden színészi gesztusnak, hangsúlytapasztalattal átitatottan interpretálják a nak jelentése van, információt, érzelmet,
XIX. századi klasszikusokat. A Katona jellemet közvetít. A Himnuszban ezt a
József Színház tevékenysége azért olyan fajta színészi és rendezői kifinomultságot
izgalmas, mert a modernizmus tradíció- csodáltam leginkább.
Es itt egy pillanatra hadd kanyarodjam
jának színpadi, formai eredményeit úgy
vegyítik a színpadi realizmussal, hogy vissza az Ahogy tesszük vígszínházi
abból új minőség jön létre; eredeti, izgal- előadásához. Az igazsághoz hozzátartomas színház. És ez azért fontos, mert a zik, hogy fenntartásaim ellenére a Vígmodernizmus formai újításai és a színpa- színház vállalkozásában nagyra értékedi realizmus által képviselt humanista lem azt az ambíciót, hogy aktuális társatradíció hosszú időn át teljes és hamis el- dalmi problémákról csinálnak musicalt,
különültségben létezett, a modernizmus és próbálnak széles közönséget vonzani.
igazán nem tudta megtermékenyíteni az Angliában ez nem így van, a musicalek
utóbbit. Úgy tűnik, hogy a Katona József általában frivol, érdektelen témákról
Színház produkcióiban a modernizmus szólnak, nem érintik közelről az igényes
formai eredményeinek és a tartalomnak közönséget.
Láttam még Kaposvárott a Stúdiószínegy új egysége jön létre.
Spiró György új darabja, az Ahogy házban Shakespeare A tévedések vígjátesszük témájánál fogva keltette fel ér- tékának szabad adaptációját. A stúdiódeklődésemet. A darabból tudtam meg, színház parányi színpadára zseniális, léphogy a válás és ezzel összefüggésben az csőzetes, a játékteret megnövelő díszletet
életkörülmények, a lakáshelyzet alaku- talált ki Khell Zsolt tervező, s csodákat
lásának problémája az egyik legalapve- művelnek rajta a színészek. (Általában
tőbb társadalmi gond ma Magyarorszá- mély benyomást tett rám a magyar
gon. Azok alapján, amit láttam és amit a díszlettervezés magas színvonala.) Monyelv ismerete nélkül a tolmácsolásból hácsi János rendezése viszont mindvégig
kihámoztam, úgy tetszik, hogy a darab- játékstílusában monotonnak, egyhangúan
ban az emberi viszonylatok, kapcsolatok agresszívnak tűnt. Az igen tehetséges,
kidolgozása nem elég árnyalt, nem eléggé erős egyéniségű színészek nem kaptak a
egyénített sem a férj-feleség, sem az rendezőtől elég mozgásteret. Mintha a
egyéb szereplők viszonylata. A produkció rendező arra ösztökélte volna a színéezzel szemben látványos, talán túlzottan szeket, hogy állandóan, kényszeresen mois épít a szcenikai effektusokra, a zenére zogjanak, mintha a szabad színészi önkiés a profi módon megvalósított fejezésre, az önreflexióra, a szerepen bekoreográfiára. Noha ezek a produkció lüli gondolkodásra nem maradt volna hely.
- Az ön szakmai tevékenységében szelegértékesebb és legérdekesebb elemei,
mégis úgy tűnik, hogy a látványvilág és a rencsésen ötvöződik a színház elmélete és
zenei megvalósítás ellentmondásban van
gyakorlata: drámaíró (több darabja, köz

tük a Mao tragédiája 1979-ben szerepelt
az angol színpadon, idén júniusban pedig
Londonban kerül színre, és innen indul
nyugat-berlini vendégszereplésre az Áttörés Berlinben című darabja); emellett
kutatóként a modern angol drámával foglalkozik, és nem utolsósorban posztgraduális doktori drámakurzust vezet az Essexi
Egyetem irodalomtanszékén. Most ez
utóbbi tevékenységéről szeretnék hallani.

 Az Essexi Egyetem egyike az 1960as évek elején alapított hét modern angol
egyetemnek. Az első évfolyam 1964-ben
végzett, én magam is itt szereztem diplomát. Posztgraduális drámaoktatás számtalan angol egyetemen folyik, méghozzá
olykor neves angol drámaírók, rendezők
bevonásával, akik a kurzus keretében
előadásokat tartanak, illetve workshopokat vezetnek. A mi egyetemünkön folyó munka azonban egyedülálló Angliában, mert immáron tíz éve egyedül itt
adatik meg a lehetőség arra, hogy a kurzus résztvevői fél éven át együtt dolgozzanak egy drámaíróval. Évente ötvenhatvan drámaíró pályázza meg ezt a
féléves „háziszerzői állást", amely nem
kevesebb, mint 6000 font honoráriummal
jár. Nem csoda hát, hogy népszerű a
drámaírók körében ez a drámakurzus. Az
író feladata az, hogy egy általa szabadon
választott témában és műfajban a
rendelkezésre álló fél év alatt a helyszínen drámát írjon, hallgatóink pedig
végigasszisztálják a drámaírás folyamatát, és rendszeres konzultációt folytatnak
az íróval. A kész drámát az egyetem Új
darabok című sorozatában publikáljuk, és
rendszerint elő is adjuk saját (amatőr)
színházunkban (Theatre Underground).
Az elmúlt években többek között Edward
Bond, Steeve Gooch, Nick Dear is
háziszerzőnk volt. A Theatre Underground egyébként nemcsak új angol drámákat segít színpadra. Nálunk volt például a német Heiner Müller és Volker
Braun egy-egy darabjának angliai ősbemutatója. A magyar szerzők közül elsősorban Spiró György és Schwajda György
munkái érdekelnek, viszem magammal a
Csirkefej és Az imposztor angol szövegkönyvét, s ha lenne a Himnusznak angol
fordítása, elő is adnánk a következő szemeszterben.
 Milyen feltételek között működik ez
az egyetemi színház?

 Jól felszerelt színházat mondhatunk
magunkénak. Színháztermünk kétszáz férőhelyes, hivatásos rendezőnk, technikai
menedzserünk és néhány fős technikai
apparátusunk van.
 Milyen témakörök közül választhatnak a drámakurzusra jelentkezők, és hány
oktatóval dolgoznak?

világszínház
 Velem együtt összesen négyen vagyunk. Egyikünk reneszánsz-specialista,
az európai reneszánsz drámával és az
Erzsébet kori angol drámával foglalkozik.
A másik kollégám a középkori dráma
oktatója s emellett olasz-specialista, a
modern olasz színjátszás, többek között
Dario Fo jó ismerője. A harmadik
kollégám a múlt századi és a kortárs
francia dráma oktatója és kutatója, jómagam pedig a kortárs angol dráma mellett a kelet-európai, különösen a lengyel,
német és orosz drámával foglalkozom.
Elsősorban tehát e témakörökben specializálódhatnak a növendékek. Volt
azonban speciálkollégiumunk a kínai drámáról, a dél-afrikai és a kenyai dráma
jellegzetességeiről, illetve az egyre érdekesebb kanadai drámáról is.
 Foglalkozik-e azzal a gondolattal,
hogy a jövőben a kortárs magyar drámáról is beszél a modern kelet-európai drámakurzusban?
 Feltétlenül. Ennek azonban van egy
elengedhetetlen feltétele, az, hogy a legjobb kortárs magyar drámák, egyebek
közt Nádas, Spiró, Schwajda, Kornis darabjai angol fordításban rendelkezésre
álljanak. Ezért örömmel üdvözölném, ha
néhány éven belül elkészülne egy angol
nyelvű drámaantológia. Ezzel ugyanis az
oktatás mellett a dramaturgok, az élő
színház számára is hozzáférhetővé válnék
a magyar dráma.
E számunk szerzői:
CSÁKI JUDIT újságíró
a SZÍNHÁZ munkatársa
CSÍK ISTVÁN újságíró,
a Pénzügyminisztérium sajtóosztályának
csoportvezetője
DEZSÉNYI PÉTER
rendező
FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője
GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa
GYENGE ZOLTÁN
a JATE Filozófiai Tanszékének tanársegédje
HIZSNYAN GÉZA
rendező
KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője
N Á N A Y ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa
P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszékének
adjunktusa
SEGESVÁRI GABRIELLA
színművész
SZ. SUJÁN ANDREA
a Magyar Színházi Intézet munkatársa
SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovatvezetője

FÖLDES ANNA

Klasszikus közügyek
és aktuális magánügyek
Londoni színházi levél

Az angol dráma 1965 utáni periódusa a
XVII. század vége, a restauráció óta drámatörténetünk
egyik
legjelentősebb
időszaka állapította meg Roger Howard
essexi irodalomprofesszor és drámaíró
Budapesten tartott előadásában.
Az ötvenes évek langyos-érzelmes musicaldömpingje, krimiuralma után ekkorra
tudta a színházművészet alkotó módon
szintetizálni az európai gondolkodók
nagy eredményeit, a freudizmustól a
marxizmusig, a feminizmustól a modernizmusig. 1965 és 80 között - Howard
becslése szerint - mintegy kétszáz új drámaíró lépett színre, százötven új színtársulat alakult, és több ezer új darab született Nagy-Britanniában.
A kortárs darabok jelentős része eb-ben
az időszakban nemzeti sorskérdéseket
dolgozott fel, kísérletet téve arra, hogy a
gazdasági,
pénzügyi
és
politikai
manipuláltság érzetét tudatosítsa az emberekben, és mozgósítsa őket a szembenállásra. Ugyanakkor ez a drámairodalom
elkeseredést is sugallt, hiszen az írók
többnyire tudatában vannak leleplező
tevékenységük eddigi - és várható - kudarcának, annak, hogy a hanyatlás, a korrupció felmutatásával Anglia semmivel
se jutott előbbre. Az előadó aktuális társadalmi vitakérdések történelmi gyökereit megvilágító művekre, a haladó író
magánemberi és állampolgári énje közt
feszülő ellentmondások drámai megjelenítésére hivatkozott, neveket és címeket
sorolt. David Harc, David Edgar, Howard
Brenton műveiből hozott példáival is
magasra
csigázta
várakozásomat.
Tudniillik - éppen Londonba készültem...
S bár az érdekes előadás summázata amely szerint Anglia társadalmi viszonyai
meggátolják, hogy az angol drámaírók
adekvát drámaelméletet és -gyakorlatot
alakítsanak ki, és ma már a színházban is
az eladhatóság lett az érték fokmérője némileg lehűtötte lelkesedésemet, azt
valahogy mégsem hittem el, hogy „A mai
Anglia
részrehajló,
siker-orientált
világára a jó dráma semmibevétele és a
hagyumányos izolacionizmus jellemző."
Nem mertem és nem is tudtam eldönteni,
hogy vajon mindez az amerikanizálódás
jelenségeit elutasító, radikálisan baloldali
elkötelezettségű,
kifinomult
ízléssel
rendelkező professzor reális

helyzetképe-e, vagy pedig egy, a színpadi
reflektorfénytől mostanában megfosztott,
frusztrált drámaíró elfogult panasza? Akár
így, akár úgy, a kapott mérce eléggé
magas volt ahhoz, hogy a későbbiekben
hozzá (is) mérjem azt, amit egy hét alatt
Angliában színpadon láttam.
A hős falu - ma

Ha megkockáztatom, hogy valódi közügyekkel, a leghatékonyabb politikai állásfoglalással Londonban Lope de Vega
színpadán találkoztam, voltaképpen már
igazoltam is Howard professzort. A hüeme Ovejuna előadása azonban számomra
mégsem a mai angol színházi kultúra
kudarca, ellenkezőleg: egyik, keletkezését és szellemiségét tekintve is friss rendezői - csúcsteljesítménye.
Mintha a spanyol dráma mostanáig némileg kiszorult volna az angol színház
széles látóköréből, a National Theatreben
Lope de Vegával debütáló Declan
Donnellan rendezőnek már a darabválasztását is felfedezésként értékelte a kritika. A zseniális darabgyáros, legalábbis
a széles közönség számára, Angliában
többé-kevésbé ismeretlen klasszikusnak
számít. Meglepetés volt a „nyitány" is.
Az erre az alkalomra két oldalra csoportosított, emelkedő széksorokkal berendezett Cottesloe Színház közepén hosszan
húzódott a színpad. Egyik végén a királyi
pár trónusa, a másikon egy fentről leereszkedő tájképkulissza keretezte a
játékteret. Se kapu, se ajtó, se semmiféle
bejárat nem volt látható, amikor a két
színpadi pólus között a süllyesztőből nagy
dérrel-dúrral kikászálódott a falu népe. A
lassú, ámde frappáns indítás után a népes
szereplőgárda először csak tánccal,
énekkel, némajátékokkal töltötte be a
színpadot. Remek a játék koreográfiája,
látványos a két világot - a spanyol udvar
méltóságát és a falu tarka forgatagát - ütköztető játék. Nehéz elképzelni olyan
színpadi leporellót, amelynek egyik lapját Velázquez, a másikat Brueghel ihlette, de Donnellannak (és a tervező Nick
Ormerodnak) még ez is sikerült.
A falusi forgatagban senki sem statiszta: érdekes típusok, karaktert ígérő fehér
és színes arcok, ötletes jellemfestő maszkok tesznek kezdettől érdekeltté bennünket az ismert történetben. Amely
azután a látványos expozíció, a gondos
hangulatú előkészítés után mind gyorsabban, lüktetőbben zajlik. A XV. században játszódó love story hamvát, báját
kegyetlenül letörli a hatalom képviselte
erőszak, és a játékban mindjobban felforrósodik a szenvedély, merészebbé,
erotikusabbá válik a szerelem, brutáli-

