
K

 MELEG SZÍNHÁZ 

Szó mi szó, nem csekély drámaírói ügyesség
kell hozzá, hogy a közönséget három és fél
órán át a székéhez lehessen szögezni,
méghozzá a Cottesloe távolról sem eszményi
környezetében, s különösen egy olyan
darabbal, amely az AIDS-ről, a mormonokról s
a zsidóság mibenlétéről szól, és se-regnyi
antipatikus embert vonultat fel. Márpedig Tony
Kushner éppen ezt a fegyvertényt valósítja meg.

Hogy eleve mi hozza össze ezeket a figurákat,
nehéz megmondani. Annyi bizonyos, hogy a do-
log részben a homoszexualitással függ össze,
részben pedig a felelősség és a bűntudat
kérdésével: felelősek vagyunk életünkért és
tettein-kért, és ha nem álljuk meg a helyünket,
bűntudatot érzünk.

Nem tudom, megvilágít-e Cohn példája bár-
mit is - tulajdoképpen még ő maga sem válik vi-

lágossá -, de Kushner drámaírói erőssége sze-
rencsére nem a logikában keresendő, hanem
nagy párbeszédes jeleneteinek valamelyest az
ifjú Osborne-ra emlékeztető energiájában és re-
torikájában.

John Russell Taylor
Plays International, 1992. március

A háttérvásznat alkotó amerikai zászló végig van
hasítva, de nemsokára kiderül: ez a repedés
csak halvány szimbóluma egy sokkal mélyebb,
láthatatlan szakadásnak. Tony Kushner drámája
hosszadalmasan sirat el egy országot, amely-
ben hirtelen nagyon sok mindennek vége sza-
kad: a liberalizmusnak, a történelemnek, az év-

Jelenet az Angyalok Amerikában előadásából
(Royal National Theatre)

századnak s talán az életnek is az AIDS eme kor-
szakában. A darab nyilvánvalóan problemati-
kus, de egyszersmind lenyűgöző is. Egy kétré-
szes kompozíció első része ez, amely a Közeleg
az ezredforduló alcímet viseli, és pontosan az a
fajta színdarab, amilyet az amerikaiak (állítólag)
nem tudnak írni: könyörtelen, becsvágyó, eklek-
tikus stílusú és történelmi tudattól áthatott. Ha
van alapvető hibája, úgy az abban keresendő,
hogy Kushner minden lehetőt belezsúfol, hátha
az apokalipszis a vártnál is hamarabb köszönt
ránk. Ám a téma perzselő aktualitásának fényé-
ben igazán nem vehetjük rossz néven, ha egy
művész riadót fúj, és több mint három és fél órán
át mennydörög a fülünkbe.

Matt Wolfe
Plays and Players, 1992. március

Az Angyalok Amerikában nagy erejű, bár nem hi-
bátlan dráma, amely haraggal néz vissza a rea-
gani korszakra, s az AIDS-et egy halódó, rész-
vétlen társadalom metaforájaként használja.

Clive Hirschhorn
Sunday Express, 1992. január 26.
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Valami ritka, veszélyes és felzaklató tört be a lon-
doni színházba. Az Angyalok Amerikában olyan,
mint egy szalonba hajított tűzijáték-petárda,
amely három órán és negyven percen át izzik a
levegőben.

Richard Eyre, a Nemzeti Színház igazgatója
szerint Kushner a legjelentősebb amerikai drá-
maíró, aki David Mamet óta felbukkant, és Dec-
lan Donnellan robbanékonyan kavargó rendezé-
se diadalmas bizonyítékot szolgáltat állítására.

Meglehet, hogy Amerikában nincsenek angya-
lok - de Kushner gyakran ír angyal módján.

Michael Billington
Herald Tribune, 1992. január 29.

Kushner semmivel sem kelti fel érdeklődésünket
Louis és Prior iránt, mégis abból indul ki, hogy
osztjuk az ő szánalmát és felháborodását, és
lankadatlanul ontja ránk az undorító tüneteket és
ízetlenül ömlengő kitöréseket. Vajon el merné-e

bárki is várni a nézőktől, hogy eltűrjék, ha például
haldokló rákbetegeket mutatnának be hasonló
módon? Rhoda Koenig

Punch, 1992. február 5.

Feltétlenül meg kellene nézniök ezt a darabot,
mert még ha utálkoznának is tőle, utána annál
szívesebben vitatkoznának róla.

Malcolm Rutherford
Financial Times, 1992. január 25.

Válogatta: Szántó Judit

Nicholas de Jongh
Evening Standard, 1992. január 24.

Érzésem szerint Kushner felzaklató drámája ar-
ról szól, hogy a bűntudatot, amely szerves része
Amerika zsidó és puritán örökségének, tovább
szítja a tény, hogy a társadalom nem tudta meg-
valósítani a maga utópisztikus álmait. Kushner
hátborzongató képet fest egy országról, ahol az
igazság megvásárolható, ahol Cohn és egy elnöki
tanácsadó a liberalizmus halálára koccint, s ahol
Louis mindenkiben Reagan „önző, mohó,
szeretetlen és vak" gyermekét látja.

Michael Billington
Guardian, 1992. január 25.

A darab, mint az várható, hevesen antirepubliká-
nus is. Paranoiásan idézi fel a jobboldal elő-
retörését, és antihősét Roy Cohnban, a híresen
korrupt ügyvédben leli meg, aki McCarthy had-
segéde volt, és titkos homoszexuálisként 1986-
ban AIDS-ben halt meg. A dráma hangvétele oly
szertelen, hogy néha már-már azt hisszük:
Kushner legszívesebben Ronald Reagant tenné
felelőssé az AIDS kitöréséért.

Charles Spencer
Daily Telegraph, 1992. január 27.

Az első és legfontosabb, amit Tony Kushner drá-
májáról elmondhatunk, az, hogy olyan mű, ami-
lyen mindig csak néhány éves szünet után kö-
szönt ránk, hogy emlékezetünkbe idézze: milyen
létfontosságú médium a színház. Minek tulajdo-
nítható a mű kivételes hatása? Először is bámu-
latos kiterjedésének és mélységének, amelybe
politikai, spirituális, személyes jellegű és esztéti-
kai témák egyaránt beleférnek. Másodszor a
szemünk előtt kibontakozó történet határtalan
energiájának és humorának; ez a történet ugyan
két bűntudattól gyötört homoszexuális férfi törté-
netével kezdődik és végződik, de közben egész
világot épít fel előttünk. Harmadszor pedig an-
nak, hogy a darab „a nemzet állapotáról" szóló
elnöki beszédek színpadi változata: ragyogóan
tárja fel egy nagy nemzet fizikai és erkölcsi pusz-
tulását.

Steve Grant
Time Out, 1992. január 29.
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ANGYALOK ÉS ÖRDÖGÖK AMERIKÁBAN
Az Ezredforduló negyedik jelenetére, amely-

ben Louis Ironson és szeretője, Prior Walter Louis
nagyanyjának temetéséről és az eltűnt macská-
ról cseveg, s mindkét téma egyszersmind meta-
forikusnak bizonyul, világossá vált, hogy Kushner
tehetsége egyszerre regényírói és színházi. Tá-
vol áll tőle a kicsinyes családi civakodás vagy a
vicces sértegetés; ehelyett lézersugárral vágtat át
a pszicho-politikai tájakon (amibe Bill Clinton-nak
máris beletört a bicskája), s fél tucatnyi mesét
sző bele vakmerő bűvészmutatvánnyal egy
epikai méretű horrorsztoriba, amely egyaránt
szól homokosokról, zsidókról, mormonokról, jobb-
oldali hatalmi mániákusokról, az endémiás
amerikai rasszizmusról és az elhagyott nőkről, s
benne a tényeknél is igazabb fikció találkozik ha-
zugságokba és öncsalásba burkolt dokumentált
tényekkel (Roy Cohn) - és mindez együtt egy-
szerre csillogóan áttetsző és ragyogóan tömör,
és csak úgy árad belőle az önfeledt rajongás a
színház iránt, amely a maga feladatát minden
más írásos formánál magasabb hatásfokon ké-
pes ellátni.

A további meglepetésről a londoni színészek
gondoskodtak. Henry Goodman mint Roy Cohn
Flatbushsá tudta változtatni Whitechapelt, a töb-
biek pedig fesztelenül és könnyeden vettek bir-
tokba egy addig még sosem hallott idiómát, le-
gyen bár az New York-i vagy Salt Lake-i, s ez a
nyelvjárás többnyire kecses és arányos volt; egy
percig sem hatott sem pökhendin magamutoga-
tónak, sem idegenszerűen bizarrnak. Mind közül
a legjobb Marcus D'Amico Louis-alakítása volt:
nagy darab fiatal zsidó (végre egy fiatal zsidó!),
fényévekre a Woody- és Dustin-féle unalmas
slemilektől; közel s távol a legderekabb és lego-
kosabb figura, de korántsem önjelölt hős vagy
szent. D'Amicónak úgy volt nemes a tartása és a
viselkedése, hogy közben mindvégig megőrizte a
tudatos és önkéntes áldozat rebbenő intenzitá-

Tony Kushner művét, az Angyalok
Amerikában
című tervezett trilógia első részét,
amely a Közeleg az ezredforduló alcímet
viseli, egy hosszú londoni hétvége alkalmából
láttam, amelynek fénypontja Paul Scofield
búvalbélelt, borzebszerű Shotovere és Vanessa
Redgrave repülő csészealjszerű, lázas
Hesionéja volt Shaw bizonyítottan remekmű-
számba menő színdarabjában, a Megtört szívek
házában. Joggal számíthattam rá, hogy bármily
érdemdús legyen is Ben Jonson Alkimistája, Pin-
ter Gondnoka avagy Kushner Angyalok Ameri-
kában című műve, úgysem versenghet semmi-
lyen előadás Trevor Nunn produkciójával, amely
fenségesen és keményen vette birtokba Shaw
kétségbeesett látomását a modern világra váró
végítéletről. Sőt úgy gondoltam: senki nem is
venné magának a bátorságot egy ilyen vetélke-
déshez.

A többit már sejthetik. Számításaimból ki-
hagytam az ifjú Kushnert, aki hasonlatosan az
öregedő Shaw-hoz, ugyancsak a maga apoka-
lipszis-verziójával birkózik, és nem rettenti
vissza sem a történelem, sem a drámatörténet,
mert maradéktalanul leköti figyelmét az ellen-
pontos mese és az a sajátos módszer, amely
első látásra a lenyűgözően biztos kezű swifti
irónia és az engesztelhetetlen Jakab-kori
szorongás elegyének tetszik. A darabot
voltaképpen csak azért vettem fel rövid listámra,
mert kíváncsi voltam, milyen lehet egy amerikai
darab, amely először Londonban szerzett
hírnevet, valahogy úgy, ahogy harminc évvel
korábban Albee Állat-kerti története Berlinben.
Továbbá mint meg-rögzött szkeptikus, aki csak
nevetni tud, amikor a brit ajkak oly nehézkesen
görgetik az amerikai magánhangzókat, már
előre elringatóztam az önelégült várakozásban,
miféle reszelős hörgésekkel próbálják majd
eladni a színészek az amerikai nyelvet.


