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.
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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-

tartalmat is hordoznak, számomra ezek
elágazásai, frappáns mozzanatai is csak a
világpolitika kulisszái mögül előbányászott anekdoták, sztorik, amelyeknek
nem annyira a mondanivalója, inkább a
története érdekes. Az oxfordi történelemprofesszorból lett sikerszerzőről, Alan
Bennettről azonban elmondható: a tények garmadából kiemelt vagy írói leleménnyel kiagyalt történeteit kiváló lélektani és dramaturgiai érzékkel bonyolítja.
A magányos kémek, Burgess és Blunt,
Kim Philby hajdani kollégái. Az első
éppen Moszkvában tengődik, amikor egy
vendégszereplő angol színházi társulat
sztárja, a Hamlet Gertrudját játszó Coral
Browne meglátogatja. Ez a találkozás
1958-ban valóban megtörtént, ezt elevenítette fel Bennett korábbi, sikeres
tévéjátékában is, és ezt kerekítette most
színpadi művé, pazar dialógussal igazolva
azt a nem különösebben frappáns drámai-lélektani igazságot, amely szerint
egy angol gentleman Moszkvában is,
kémstátusban is mindenekelőtt angol
gentleman marad, tehát léte nem feltétlenül, nem maradéktalanul határozza meg
tudatát. Innen a jelenet címe is: Egy angol külföldön.

Jane Horrocks és Peter Capaldi a Becses barátokban

sabbá az erőszak. A lánya tragédiájától
porig sújtott atya egy Shylock vagy Lear
szenvedélyével magasodik a többiek fölé.
A romantikus történet legvadabb motívumai - a hősnő megerőszakolásától a
falusiak tömeges megkínzatásáig naturalista
hatásvadászatra
is
csábíthatnák a rendezőt, ő azonban,
legyőzve a kísértést, beéri a stilizáció
mindvégig esztétikus, teátrális, néhol
enyhén ironikus eszközeivel. Ahogy a
balladákban is megénekelt szerelmet
szentimentalizmus nélkül, a fiatalság
jogos boldogságvágyaként ábrázolja, az
önkénnyel
szembeforduló
és
a
szerelmesekkel szolidáris falu kollektív
hősiességét sem romantikus pátosszal,
hanem a természetes igazságérzet hitelével érzékelteti. Ebben a magától értetődő
össznépi szolidaritásban, a hatalom fenyegette-sanyargatta közösség makacs
kitartásában és legyőzhetetlen erejében
fogalmazódik meg a gazdagságával és
pontosságával is lenyűgöző, élvezetes
előadás politikuma.
De ezzel mintha a közügyekkel kapcsolatos színházi tapasztalataim végére

értem volna. A többi Londonban látott
előadás - különböző szinten és különböző műfajokban - lényegében megrekedt
a hétköznapok kis konfliktusainál, a mai
és tegnapi magánügyek szférájában. Lehet ez persze a véletlen műve is, nem túl
szerencsésen alakult heti repertoár, elhibázott választás. De őszintén szólva, mivel programom alakításában szakértő
londoni kollégákra támaszkodtam, a
véletlen meghatározó szerepében pedig ezen a téren - nem nagyon hiszek, mégiscsak megkockáztatom a következtetést.
Magányos kémek

Paradox módon fenti megállapításom
még akkor is érvényes, ha az általam látott legsikeresebb West End-produkció Alan Bennett Magányos kémek címmel
játszott két egyfelvonásosa - műfaját tekintve politikai bulvár. Meglehet, az angol közvélemény számára a felderített
kémhistóriák - amelyek közül a magyar
sajtó legrészletesebben talán Kim Philby
ügyét szellőztette - súlyosabb politikai

A második játékban megidézett ügynök, Anthony Frederick Blunt a harmincas évek elején még lelkes kommunista, a
második világháború alatt az Intelligence
Service tagjaként a Szovjetuniónak is
dolgozik, 1945-ben azonban-látszólagfelhagy az ügynöki hivatással, és művészettörténészként a királynő képgyűjteményének felügyelője lesz. Tevékenysége azonban feltehetően később sem
szorítkozott a festészet óriásainak tanulmányozására, legalábbis erre enged következtetni, hogy 1979-ben megfosztják
őt korábban kiérdemelt lovagi rangjától.
Ez a kalandregénybe kínálkozó életút
egy frappáns (képzelt) találkozás, illetve
dialógus írására ihlette a szerzőt. A
színpadon Tizian képeinek kettős életet
élő tudós kutatója váratlanul találkozik
és eszmét cserél a királynővel. Feltehetően ennek a jelenetnek köszönhető a komédia színháztörténeti érdekessége és
kirobbanó sikere is, hiszen a közönség
először találkozik színpadon őfelségével.
Az első jelenet nyitányaként megidézett
hatalmas vetített Sztálin-kép színpadi hatása kismiska ahhoz képest, hogy Blunttal
szemben a királynő a maga földi alakjában jelenik meg Prunella Scales méltóságteljes, ámde finoman ironikus, pazar
alakításában.
A kémromantikától merészen elrugaszkodó, ironikus szemlélet, az angol
humor és a bravúros színészi játék hosszú
időre garantálja a sikert a Queens

Színházban. De a jelek szerint csak vagy
legalábbis - elsősorban ott. Az angol kritika ugyanis jogos elégedettséggel nyugtázta: Alan Bennettnek eredetileg a
Nemzeti Színházban bemutatott kémkomédiái méltó helyükre, a West Endre kerültek.

tolerancia szélsőséges példázatait. A témáknak és történeteknek ez a burjánzása
azonban, amint ezt talán a felsorolás is
sejteti, nemcsak színezi, de némileg szét is
cincálja a dráma szövetét.
A családi élet ciklikusságát megjelenítő
hiteles
cselekménysorra
helyenként
rátelepszenek a túlságosan is ismerős
Anyák és lányok
történetek. Charlotte Keatley a jelenségek
felszíne mögé tekint, merészen és sziHol vagyunk mára valaha vihart ébresztő gorúan ítélkezik, de nem mindig képes az
Nóra-problémától?! A nőkérdés tovább-ra érzelmi és stílusbeli klisékről lemondani.
is megoldatlan konfliktusai, az életfor- A melodráma kísértését helyenként a hőmaválság nemzedékenként átalakuló tü- sök már-már elfogadhatatlanul vad, szélnetei ma legfeljebb Nóra minden illúziótól sőséges reakcióival próbálja kivédeni. A
megfosztott, kiábrándult dolgozó lá- szentimentalizmus ellen viszont a gyernyainak, agyonterhelt unokáinak, az mekhősöket is felnőtt színészekkel megemancipáció kudarcát is megszenvedő jelenítő, szürreális jelenetek furcsa kiutódainak életét motiválják, keserítik. Nem térőihez, abszurd megoldásokhoz folyavéletlen, hogy újabban a nemzedéki modik. Így azután hol bizarr, múltbeli
drámák sem annyira apák és fiúk, hanem álomképek, hol pedig a szüntelen karrieregyre gyakrabban anyák és lányok eltá- és kenyérharc keménységét érzékel-tető
realista
jelenetek
váltakozása
ad
volodását, összeütközését ábrázolják.
Négy női nemzedék sorsát - múltját és lehetőséget a színészi bravúrra. Ily módon
életkilátásait ütközteti első, egész estét az írónak sikerül elrugaszkodnia a sémától
betöltő drámájában Charlotte Keatley, aki és egy arasszal a konvencionálisan
az Anyám megmondta, hogy sose tegyem érzelmes nőimagazin-sztorik szintje fölé
(My Mother Said I Never Should) írásakor emelni a drámát. Kérdés csak az.
még csak huszonhét esztendős volt. Hősei
közül a legidősebb 1900-ban, a
O'Casey: Az eke és a csillagok. Jinnie Gogan
legfiatalabb 1971-ben született - sorsuk szerepében Anita Reeves
tehát átível a századon. A nagymama,
Doris munkáscsaládból származik, és egy
éppen csak hogy elviselhető házasságban
húzta a feleségek igáját. Lányát,
Margaretet a háborúból örökölt anyagi
nyomorúság és a puritán otthoni nevelés
nyomorította meg. Érthető, hogy a maga
örömtelen életének tanulságait hasznosítva, saját lányának már különb sorsot
szán. Taníttatja, és addig biztatja, amíg
Jackie-nek végül sikerül önálló galériatulajdonossá lenni, ami nemcsak foglalkozás, kenyérkereset, hanem karrier is. Ezt a
karriert, Jackie jövőjét és lehetőségeit
törné ketté a szíve alatt hordott új jövevény, akit éppen ezért helyette, születésétől kezdve a nagyanyja nevel. Így azután Rosie még tizenhat évesen is nővéreként szereti azt, aki lányfejjel a világra
hozta...
A színpadi felállás, a szituáció voltaképpen érdekesebb, mint maga a történet. A szerző ennek tudatában kerüli a lineáris színpadi elbeszélőmódot. Több
szinten, szálon, az időrendet konzekvensen
megbontva taglalja a csődbe jutott
házasságok, hűtlen férjek, csonka családok
szociológiai és pszichológiai problémáit,
az anyai ösztön- és a karrierszem-pontok
ütközését, a családi bűnöket takargató
anyai szeretet erejét és veszélyét, a
nemzedékeket összetartó és szétválasztó
erőket, az áldozatvállalás és az in-

hogy ez az arasznyi különbség indokolta-e
a darab manchesteri ősbemutatóját (1987)
koronázó irodalmi díjat, több angol kritikus egyértelmű elragadtatását. Feltételezem, hogy a szakzsargon által „kitchensink" (mosogató)-drámáknak keresztelt,
jobbára csak szándékaikban dicsérhető
kisnaturalista művek feminista változatai
után a kritika Keatley vitathatatlan szerkesztési bravúrját s Michael Attenborough remek rendezését is értékelte, míg
a közönség a felsorakoztatott jellegzetes
asszonysorsokba és epizódokba felejtkezve élvezhette a ráismerés örömét.
Anya és lánya vitázik, mérkőzik egymással az Apollo Színházban is. Nicolas
Wright hőse azonban nem egy asszony a
névtelen sokaságból, hanem Mrs. Klein,
a szakirodalomban is nyilvántartott hivatásos lélekbúvár. A dráma címszereplője
- Melanie Klein - bécsi születésű (1882)
gyermekpszichológus. Nevét, megvallom,
hiába kerestem a közhasználatú lexikonokban. Annyi azonban a darabból és a
műsorfüzetből kiderült róla, hogy orvosi,
sőt egyetemi tanulmányok nélkül, Ferenczi Sándor szellemi közelségében,
Budapesten lett analitikussá, és később
Londonban jutott el szakmai karrierjének
csúcsára. Freudistának vallotta ma-gát,
mint annyian, de tételeivel éles szak-mai
vitába került Anna Freuddal. Kudarccal
végződő boldogtalan házasságában két
gyermeket szült, és az ő sorsukat világítja
át a Phyllis Grosskurth életrajza alapján
adaptált dráma. Melanie Klein - akinek
tudományos felfedezése a neurózisok
csecsemőkori eredete, a legkorábbi, a
szoptatásban realizálódó anya-gyerek
kapcsolat életre szóló hatása - a
színpadon saját felnőtt pszichológus lányával, illetve tragikusan elhunyt fia
emlékével kerül szembe.
Véletlen baleset okozta-e a fiú hegymászó-tragédiáját, avagy az életét keserítő tragikus szeretethiány, az egyéniségére, érzelmi és szexuális életére is rátelepedő anyai nyomás hajszolta őt bele az
öngyilkosságba? Az egyetlen hétvége
alatt játszódó háromszereplős darab ennek a családon belüli utólagos lélektani
nyomozásnak a története. (A főszereplő
kettősnek Mrs. Klein bizalmas, a háztartásban és a nyomozásban is segítő barátnője szekundál.) Mrs. Klein lánya, a dolog logikája szerint, a vádat képviseli:
gyermekkorukra visszagondolva felnőtt
fejjel is úgy érzi, hogy ők ketten Hansszal
inkább csak kísérleti alanyként érdekelték
a hivatásának élő mamát, de szeretetet
nem ébresztettek benne.
A nemzedéki ellentétre alapozott vita,
az anyaság és a hivatás ütköztetésén túl,
az elmélet és a gyakorlat hol komikus, hol

tragikus eltávolodását is példázza. Mrs.
Klein azért is menekül már-már hisztérikusan a lánya által rákényszerített anyai
bűntudattól, mert pontosan tudja, hogy
ebből a vitából ő csak vesztesként kerülhet ki. Ha tudományos tételei helytállóak anyaként bukott el; ha anyaként bűntelen,
akkor a tragédia, ha nem is cáfolja, de
nem is igazolja nézeteit.
A cselekménytelen, jobbára statikus
játéknak a vita hevében kibontakozó
sokrétű jellemrajz, valamint a párbeszéd
szellemes stílusa, a lélekelemzők szakzsargonját felhasználó és kigúnyoló nyelve az erőssége. Anya és lánya perében a
szerző nem is akar igazságot tenni: nem
ördög és angyal, hanem két, hibáival
együtt is rokonszenves, esendő, a lelke
mélyén féltékeny asszony mérkőzik a
színpadon.
Csalódást számomra csak a fordulatos
mérkőzés utolsó menete okozott, ahol
mintha a bíró elfelejtett volna eredményt
hirdetni. Az életben a titkok gyakran
megfejthetetlenek, de a dráma titka ezúttal, az érvek ismétlődésének monotóniájában, egyszerűen ellaposodik. Csak a két
főszereplő - Gillian Barge és Francesca
Annis - nem lankad: szenvedélyük is,
iróniájuk is végig kitart. Megfejthetetlen
viszont, hogy a neves, rutinos rendező,
Peter Gill, miért nem bízott eléggé a
szövegben és a színészekben, miért próbálta átlátszó és olcsó szimbólumokkal például a színpad előterébe állított játék
vonattal - megmagyarázni, szánkba rágni
az előadás mondanivalóját?

véleménye. Sokan továbbra is az élen látják Hampsteadet, mások szerint viszont
ez a színház korábban ugyan az angol
dráma újító laboratóriuma volt, de mostanában bemutatott darabjainak többsége
csak keletkezésének időpontját tekintve
mondható
újnak,
tartalmi-irodalmi
szempontból az elmúlt három évtized
bármelyik esztendejében keletkezhetett
volna.
Ez a megállapítás többé-kevésbé érvényes Stephen Jeffreys általam látott Becses barátok (Valued Friends) című
színművére is. A tíz éve közös lakásban
élő négy barát életébe váratlanul beleszól
az építési és ingatlankonjunktúra. A lakás
tulajdonosa tisztes pénzt ajánl fel az ott
lakóknak, hogy költözzenek ki, mert a
kerület szanálása és átépítése során jobban is hasznosíthatná tulajdonát. A négy
barát - a baloldali beállítottságú, elméleti
érdeklődésű közgazdász, a színésznői álmokat dédelgető, hebrencs szőkeség, a
popzenei szakértőként működő újságíró
és házasságra, gyerekre, hivatali karrierre egyaránt vágyódó szeretője - az ajánlat
elhangzásától kezdve megváltozik. Van,
aki körömszakadtáig védené otthona
nyugalmát, van, akit jobban csábít a
tulajdonos által felajánlott pénz. Végül is a
háziúr - részben velük együtt - a tiltakozókkal szemben is érvényesíti akaratát.
A kapott összegből ki-ki megoldhatja
égető gondjait, de a tegnapi fiatalok szoros baráti közelsége végérvényesen felbomlik.
A szigorúbb kritikusok „yuppie szappanoperának", az engedékenyebbek koSzétszakított kapcsolatok
mikus, modern parabolának minősítették
Jeffreys darabját, de a kétféle besorolás
Az angol drámai színház megújulását között nincs akkora ellentét, mint ahogy
elindító Royal Court mellett a három első hallásra tűnik. Az érdekek és
évtizedes múlttal rendelkező, látszatra érzelmek 1984-től 1987-ig több menetigénytelen külsejű, de nagyon is felkapott ben zajló csatáját az író és a rendező egy
hampsteadi színház a kortárs dráma má- televíziós dokumentumfilm hitelével bosik fontos műhelye. Az itt bemutatott da- nyolítja a színpadon. Ám a közelmúltban
rabok az elmúlt évtizedben sorra nyerték nyilván sokszor megtörtént, konkrét eset
a szakmai sajtó, a Plays and Players, a mögöttes tartalma, a darab egyetemesebb
Time Out, a Drama Magazin és a London üzenete - az anyagiak kapcsolat- és
értékromboló hatása - valahogy nem elég
Standard díjait.
A színház jelenlegi igazgatója Jenny eredeti, és cseppet sem megrendítő. Még
Topper, aki második esztendeje tölti be csak nem is nyugtalanít igazán. Ezért
posztját, és büszkén meséli, hogy az idő- aztán a nézők, a környékbeli villák
ről időre meghirdetett pályázatok, a tehetős, a szociális kérdések és modern
szakmai és egyetemi lapokban közzétett drámák iránt is érdeklődő lakói minden
hirdetések hatására évente hét-nyolcszáz lelkiismeret-furdalás nélkül megoszthatdrámakéziratot kap, de azt reméli: hama- ják rokonszenvüket a maga anyagi érderosan évente ezer beküldött színműből keit következetesen érvényesítő tulajdoválogathat! (A hatalmas kézirattömeg nos és az ifjúságuktól is búcsúzó, a realifeldolgozására a színház nyolc külső iro- tásokkal sorra kiegyező, a bohém és mardalmi munkatársat, úgynevezett readert ginális létből a polgári életformába integrálódó lakók között; az emberi kapcsoalkalmaz.)
latok kiűrülését, a barátságok felbomlását
A szelekció eredményéről, a színház
pedig rezignáltan besorolhatják a
műsoráról azonban megoszlik a bírálók

konjunktúra árnyoldalai közé. A megértő irónia és az óvatosan adagolt társadalombírálat ily módon rafináltan fűszerezi
a tényekből és érzelmekből kevert, kellemesen pezsgő, ártalmatlan színpadi
koktélt.
Jóval édesebb, de mégis erősebb az az
andalító ital, amellyel az Albery Színház
kínálja a nézőit. Willy Russell műve, a
Pécsett is előadott Vértestvérek a Koldus
és királyfi modern változatának is tekinthető, reális körülmények közt romantikus fordulatokban bővelkedő sztori.
Egyszer volt, hol nem volt egy szegény,
gyermekeit becsülettel nevelő derék takarítónő, akit a szíve alatt két magzattal
hagyott ott a férje. Munkáltatója, a gazdag, de meddősége miatt boldogtalan
úriasszony kihasználja takarítónője reménytelen helyzetét, és felajánlja, hogy a
születendő gyerekek közül az egyiket elvállalja, és saját gyermekeként fogja felnevelni. Az osztozkodással - szerinte mindenki jól jár. Ő maga gyerekhez, az
egyik iker jóléthez, boldog élethez jut, és
az igazi anya is szemmel tarthatja magzatát.
A musical története ezek után az igazi
és a pénzen vett anyaság, a szeretet és az
irigység mérkőzése, és a két, egymástól
nagyon is különböző körülmények között, más esélyekkel nevelkedő fiú életútja. Az eseménydús cselekményt mindvégig átszövi a két „idegen" fiú titokzatos
baráti-testvéri vonzalma és az ebből következő „mély" tanulság, amely szerint a vér nem válik vízzé. Az igazi anya szeretete, a kapcsolatukról mit sem sejtő vértestvérek összetartozása már-már legyőzi
a társadalmi korlátokat, konvenciókat.
Ámde a sors - és az álanya - kegyetlen.
Számtalan fordulat, machináció és véletlen után bebizonyosodik, hogy a társadalmi körülmények - a környezet, a neveltetés - mégiscsak meghatározzák a
fiúk életét. Edward egyetemre megy, és
karriert csinál, Mickey viszont elzüllik,
börtönbe kerül, és még a drogra is rászokik. Felesége egy ideig alázattal tűri sorsát, nyomorúságát és férje agresszivitását, de végül is - a nagy titokról mit sem
sejtve - elfogadja Edward segítségét, és
ki tudja, talán szerelmét is... Ez a fordulat azonban zsákutcába vezet: a bosszú, a
féltékenységből elkövetett gyilkosság és
az azt követő öngyilkosság a darab társadalomkritikai íve helyett csak annak cselekményét zárja le, méghozzá eléggé motiválatlanul.
A musical librettója a végső törés ellenére is jobb, hitelesebb és érdekesebb a
szinopszisba gyömöszölt történetnél. A
sematikus motívumokkal teletűzdelt romantikus mesét az író majdnem szociog-

ráfiai hitelességű környezetrajzzal, az
anyai és a kamaszlélek sokszínű rajzával,
helyenként humorral dúsítja.
Mindez - elvben - bőven elég a sikerhez. Különösen akkor, ha az érzelmes
meséhez a zeneszerző, Willy Russell (aki
kivételesen azonos az íróval!) kellemes,
változatos és egy-egy dal erejéig slágert is
ígérő zenét komponált. A Vértestvérek
színpadi története azonban mégsem ezt
bizonyítja. A darab 1983-as ősbemutatója alkalmával musicaldíjat nyert ugyan,
mégis elég hamar eltűnt az újdonságok
süllyesztőjében. Igazi sikert Willy Russellnek csak az idei, parádés West End-i
felújítás - Bob Tomson áradóan ötletes
rendezése, Marty Flood pazar díszlete és
(főként) Kiki Dee ellenállhatatlanul varázsos alakítása - hozta meg; olyannyira,
hogy a Sunday Express kritikusa bírálatában kertelés nélkül visszavonja az ősbemutatót követően közzétett fenntartásait, és kifejti, hogy a felújítás egyszerűen
kiszabadította a konvenciók burkából a
kitűnő alapötletet. A korábban szürkének
és unalmasnak ítélt produkciót most már
szikrázóan sikerültnek. a fel-újítást nagy
Broadway-sikerekhez méltó eseménynek
mondja,
és
megállapítja,
hogy
a
Vértestvérek mérföldkővé lett az angol
musical történetében.
Aki viszont irodalmi mértékkel kívánja mérni a musical librettóját, ma is bőven
talál kifogásolnivalót. Es igaz, ami igaz, a
zene sem mérhető például a West Side
Story időtálló remekléséhez. Csakhogy az
angol közönség musicaligénye folyamatos és majdnem kielégíthetetlen; a
Vértestvérek pedig ismét egy, a valóságban, sőt a jelenben mélyen gyökerező,
felnőtteknek írott mese, amelynek vitathatatlan erénye, hogy az észre és a szívre
egyszerre hat: előadásának színészi és
rendezői színvonala pedig felülmúlja a
darabét. Ez pedig már valóban elég a
tartós, sőt alighanem az exportsikerhez
is.

Megrendítő nagy színházi élmények
nélkül és némi csalódással jöttem haza
Londonból. Igaz, hogy a nagy Shakespeare-szezon még nem kezdődött meg,
amikor kint jártam, és egyetlen hét
színházi naplójából mégsem lehet egy
évadra érvényes ítéletet alkotni. Panaszra valójában nincs is okom, hiszen végül
is betekintést nyerhettem az új kortárs
drámák színpadára, és egy évadra elegendő színészi remekléssel találkoztam.
Mégis elgondolkodtató, hogy napjainkban
- Angliában is! - újjászületett a „bien
fait " , a jól megcsinált, ámde

Jelenet a Vé rtestvé rek cí mű előadás ból

középszerű, középfajú darabok műneme.
Hétköznapjainkról,
magánügyeinkről
többnyire érdekes, fordulatos krónikák,
szellemes komédiák készülnek, ám a
nagy drámák továbbra is váratnak magukra. Hiányoznak az igazi, aktív vagy
akár már megnyomorított drámai hősök,
hiányoznak a sodró erejű, gyújtó szenvedélyek, hiányzik a megrendítő történet
és az eszméltető gondolat. Tükör helyett
csak tükörcserepekben ismerhetünk magunkra... Mert egyelőre, nemcsak Shakespeare-nek, de az amerikai Arthur Millernek vagy a svájci Dürrenmattnak sem
született brit földön utóda. Vagy csak nekem nem sikerült találkoznom vele?
Ízelítő az ír színházról

Különös aránytalanság: az ír dráma óriások és mesterek sorát adta a világnak, az
ír színházról mégis alig valamivel tudunk

többet a semminél. Goldsmith és Sheridan, J. M. Synge és G. B. Shaw „angol"
klasszikusként tartatnak számon, pedig akárcsak Yeats és Oscar Wilde - mindnyájan az ír sziget szülöttei; O'Casey máig tüzet szító krónikása és kritikusa a függetlenségért küzdő népe szabadságharcainak; gael nyelven írta az ír kérdésről
Európa-szerte játszott Túsz című drámáját Brendan Behan. Az írek három Nobel-díjasa közül a legutóbbi, Samuel
Beckett, régóta a modern drámairodalom klasszikusa. Nem hiszem, hogy lenne
még egy kis népe a világnak, amely ilyen
aránytalanul gazdag örökséggel járult
hozzá a világszínház mai repertoárjához.
Ekkora drámairodalomhoz hatalmas,
folyamatos színházi tradíció is illenék, ám
az ír sziget sokáig legfeljebb csak az angol
vándorszínházak végállomása lehetett.
Századunk fordulójától kezdve azonban a
politikai elnyomás ellen küzdő nemzeti

mozgalmak különböző drámai társulásokat és színházi társaságokat hoztak létre,
és a nemzeti öntudat ébresztésére hivatott
amatőr
csoportokból
tehetséges
művészek és gazdag párfogók segítségével - 1905-ben megszületett az azóta is
nemzeti intézményként számon tartott
dublini Abbey Theatre.
Itt töltöttük első dublini estünket, s
mintha a véletlen is az ír színház nemzeti
hagyományaira kíváncsi külföldi kritikus
kedvét keresné, az Abbeyban O'Casey Az
eke és a csillagok című művét játszották.
Az író dublini trilógiájának harmadik
darabjaként számon tartott mű ősbemutatója, több mint hat évtizeddel ezelőtt ugyanezen a színpadon botrányba
fulladt. Az Abbey Színház korábban ünnepelt szerzőjének ezt a nyers és szókimondó drámáját - nyilván az 1916-os
húsvéti felkelés szenvedélyes és szigorú,
a szabadságharcosok túltengő önérzetét is
sértő, kritikus ábrázolása miatt - az akkori
polgári közönség zajosan visszautasította.
Az eltelt fél évszázad ki tudja hányféle
felújítása után a legújabb értelmezés
visszatért a dráma előadásának klasszikus
hagyományához. Látványos, nagyszabású
naturalista díszlet, túlfűtötten, már-már
romantikus stílusban játszó színészek,
hatalmas statisztéria, fojtogató lőporfüst,
harsány puskaropogás... Joe Dowlingnak
a forradalmi nemzeti harc mechanizmusát
is átvilágító rendezése tárgyilagos
realizmussal, itt-ott iróniával ítélkezik a
felkelés hívei és ellenfelei felett is,
leleplezi a férjét féltő Nóra haza-fias
érzelmeinek korlátait,
az
életüket
feláldozni kész forradalmárok és az
eszmék világából kirekesztett, indulatok
vezérelte asszonyok kisszerű érdekütközéseit, az elszántság lendületét csak percekre fékező félelem atmoszféráját.
Megvallom, a dubliniak által csak szuperlatívuszokkal jellemzett előadás pátosza
számomra a hajdanvolt szocialista realista
drámák, előadások légkörét idézi, de azért
a színpad fölé tornyosuló hatalmas
katonasziluett látványos aránytévesztése,
a merész világítás egy korszerűbb
színpadi nyelv magától értetődő használatáról tanúskodik. Meglepő, hogy a dráma sodrását gyakorta megakasztja a színpadi szituációk által sugallt, ám a nézőteret csak lassan meghódító, inkább visszafogott, mint kirobbanó nevetés. Különösen a színpadi (testi) kapcsolatok nyíltszíni erotikája hozza érzékelhető zavarba
a részben nyugdíjas nénikből és iskolás
kamaszokból álló lelkes közönséget.
Az előadás végén arra gondolok, vajon
mit szólna a tomboló, lázas fogadtatáshoz
az az O'Casey, aki, kudarcai és sérelmei
ellen tiltakozva, már ezután következő

darabját sem az Abbeynak írta, és végül
is angliai emigrációban fejezte be életét.
A közösségi, politikai színházzal való
találkozást követően a második este - a
másik véglet. Az Abbey Színház kamaraszínházában, a Peacockban, a tehetségesnek mondott dublini novellista, Jennifer Johnston első egész estét betöltő darabját, a Triptich című kamaradrámát láttuk. A szellemében és szövegében korhoz kötött, szemléletében nagyon is nemzeti dráma után egy bárhol és bármikor
elképzelhető magánügyeket körüljáró,
ügyesen bonyolított színpadi szappanoperát. Ezt a műfajt és történetet én magam Szegeden vagy New Jerseyben nyilván könnyebben elfogadtam volna, mint
itt, ahol a történelem az utcán is, a képernyőn is folyamatosan jelen van, szorító
problémáival, lappangó feszültségével és
harsány botrányaival.
A melodramatikus háromszögtörténetben az irodalmat a Mása szerepére
készülő színésznő-főszereplő felmondott
idézetei képviselték, a drámai titkot a
hősnő halott édesanyjának üresen maradt
fotelja, a modernséget pedig a nő körül
keringő két férfi - a férj és a szerető inkább csak sejtetett homo eroticus vonzódása. Bosszúságomat csak az enyhítette, hogy a jelek szerint a dubliniakat sem
lehet becsapni. Amíg Az eke és a csillagok
sokadik előadásán a hatalmas színházban
„a csilláron is ültek", Jennifer Johnston
darabjának ottjártunkkor legfeljebb huszonöt, kínos udvariassággal, hűvösen
tapsoló nézője akadt, és legalább elmondhatom, hogy két dublini estémen az
ír színház két végletével, a ma is nemzeti
küldetést vállaló klasszikussal és a kommercializálódott dublini bulvárral találkoztam.
Ha az Ír Köztársaságban a feltámasztott
tradíció, Észak-Íroszágban a vadonatúj
igyekezet táplálja a színházat. A
Magyarországról érkező vendég számára
irigység és csodálat tárgya lehet, hogy az
ország összesen másfél millió lakosa számára csak az elmúlt húsz esztendőben
három új színházat is építettek! A legreprezentatívabb a Belfastban repertoárszínházként működő Lyric Theatre, a legmodernebb a híres minneapolisi Guthrie
Színház mintájára épült, az ulsteri egyetemhez tartozó Riverside, azaz Folyómenti Színház. Ez utóbbi, mint megtudtuk, egyesíti a befogadó és az egyetemi
gyakorlószínház funkcióit is. A harmadik, ennishilleni színház építésére
részben helyi erőforrásokból, részben a
BBC anyagi támogatásából futotta. És
ezzel a színházteremtő igyekezet eredményeinek felsorolása még korántsem ért
véget. Mert a belfastiak állítólag Thá

lia új hajlékainál jobban kedvelik a régit.
Az 1895-ben music hallnak épített,
később moziként működő, a hetvenes
évek derekán hatalmas költséggel helyreállított Nagy Operában Verditől Lehárig, klasszikus balettől a modern musicalig minden műfaj, hazai és külföldi társulat otthonra talál. 1981-től önálló színháza és országjáró társulata van Londonderrynek is.
1983-ban néhány állás és szerep nélkül
kallódó, sértett ír színésznő hozta létre az
azóta a világ számos fesztiválján is rangot
szerzett Charabanc együttest. Én magam
a baltimore-i Nemzetek Színházában találkoztam a három emigráns nemzedék
sorsát követő énekes, ironikus kompozíciójukkal; Marie Jones Arany az utcán
című műve a fesztivál sikerdarabjai közé
tartozott. Azóta a szerény anyagi és technikai eszközökkel, de annál gazdagabb
tehetségekkel rendelkező társulat tagjainak egy része kicserélődött, ám az alapító
tag, Marie Jones továbbra is merész és
eredeti kezdeményezésekkel, szociológiai
fogantatású,
társadalombíráló
zenés
sikerdarabokkal tartja életben világjáró
együttesét.
Őszintén szólva jobban szerettem volna
a Charabanc legújabb produkcióját látni,
de jegyünk Trevor Griffiths Komédiások
című, Magyarországon is játszott
sikerdarabjához szólt a belfasti Lyric
Színházba. (Ahol mellesleg már a szovjet
Alekszej Dudarev bemutatásra kerülő új
peresztrojkadarabját hirdették.) A némi
hivatástudattal rendelkező, de alapjában
egzisztenciát és érvényesülést kereső,
szakmai vizsgára készülő komédiásjelöltek erőfeszítései tág játéklehetőséget
kínáltak a résztvevőknek: mintha az ötletgazdag rendező a különböző társadalmi rétegeket és komédiás mentalitásokat
képviselő típusok felvonultatásával a varietéhumor teljes mintaszalagját lepergetné a nézők előtt. Furcsa és durva önleleplezések, sziporkázó magánszámok, az
előadók pattanásig feszült lelkiállapotát
is kifejező vidám anekdoták követik egymást, míg a szellemes, ámde látszólag
öncélú írói magamutogatásból a második
részben kikristályosodik a dráma valódi,
társadalmi és nemzedéki mondanivalója.
Amíg azután védekezve, tiltakozva, de
mégiscsak tudomásul vesszük, hogy az
évek múltával megkopnak a legjobb viccek is, ma már máson nevet a világ. Csakhogy a mindentudó szórakoztató ipar
egyvalamire nem képes, sugározza az
előadás; arra, amit a music hallok komédiásai még tudtak: felszabadítani az
embert, aki dalaikba belefeledkezik... Ezt
az igazságot sugározta meggyőző erővel
a belfasti előadás is.

