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rögzültek a közvéleményben." Sándor Iván
esszéjét a Godot-ra utaló poétikus-teátrális
kérdés fogta keretbe: „meddig állhat két ember
mozdulatlanul a színpadon?" S e lényeges
kérdéseket feszegető szép írás lezárásában
Rigó úr immáron metaforikus figurává lőn: ,,A
kérdésre pedig, hogy meddig állhat két ember
mozdulatlanul a színpadon?, a magyar dráma
válaszai nemigen térnek el egymástól.
Legfeljebb a különböző korszakok létállapotát,
gondolkodási

Mindössze két hetet töltöttem Magyarországon
1994-ben, de rengeteget jártam színházba
(Budapesten, illetve vidéken tizenöt
produkciót láttam), és az előadások energiája
és életöröme nagy hatással volt rám. A heilbronni
Katica, a Ma este improvizálunk és a 11. Edward
merészsége és elevensége például leginkább egy
paradoxonnal jellemezhető: komoly játékosság.
Ezekben az előadásokban elképesztő
könnyedséggel váltakoztak a színházi stílusok,
aminek hatására előtört belőlem a tipikusan brit
beskatulyázási mánia: ez most stilizált vagy
realista? Közönséges vagy mélyenszántó?

Később aztán elgondolkodtam azon, milyen
kevés új magyar drámát láttam. (Hacsak nem
számítom ilyennek a Katharina Blum elveszett
tisztességét, ami persze adaptáció, ráadásul né-
met regényből készült.) Igy aztán őszinte kíván-
csiság fogott el, amikor kézhez kaptam Upor
László drámaválogatását (Hungarian plays): va-
jon mindaz, ami az előadásokban olyan különle-
ges volt, fellelhető-e a legfrissebb magyar drá-
mákban is? (Szó szerint a legfrissebbekben:
ahogyan Upor az előszóban írja, a kötet összeál-
lítása idején a négy darabból három még szere-
pelt valamelyik színház műsorán.)

Az antológia nagyon különböző drámákat tar-
talmaz. A csábító naplója kosztümös darab, az El
nem küldött levelek abszurd, a Müller táncosai
keményen realista, míg az Akárki modern mora-
litásjáték - a stílusok és színházi módszerek teljes
skálája. Talán ez is okozza, hogy nem mind-
egyiket könnyű elképzelni a színpadon. Színházi
rendezőként munkám fontos része, hogy dara-

Cserhalmi György (Angelus) és Takács Katalin
(Angelina) az El nem küldött levelek Radnóti
színházi bemutatóján (1993)

klímáját, színházi beszédmódját más- és másfé-
leképpen fejezik ki. Valamikor így: »Mondottam,
ember, küzdj és bízva bízzál.« Később így: »Ho-
zott szalonnával egérirtást vállal doktor Var-
sányiné.« A továbbiakban majd megtudjuk, hogy
Spiró bazdmegjei, Márton ironikus tirádái, Nádas
némasága után kit égetnek el Parti Nagy kemen-
céjében."

Vagyis Rigó János cukrászéban. Témánál
vagyunk.

bokat olvasok, és megpróbálom képzeletben
színre vinni őket. A könnyen színpadra kép-
zelhető darab nagyobb eséllyel talál rendezőt,
mint az, amelyik jobb ugyan, de valamilyen oknál
fogva nehezen „emelhető át" a papírról a képzelet

színpadára. A szóban forgó válogatásban az El
nem küldött levelek tette rám első olvasásra a
legmélyebb benyomást, és a Müller táncosait
tudtam legnehezebben színpadon elképzelni.
Mindez látszólag lényegtelennek tűnik, csak-
hogy kapcsolódik egy fontos kérdéshez
(amelyről később majd bővebben szólok): melyik
darab keltheti fel a brit rendezők és a közönség
érdeklődését? (Arra is kitérek majd, hogy
melyiket szeretném akár magam is meg-
rendezni.)

Hadd tegyek még egy általános észrevételt:
nagyon meglepett, milyen merészen váltogatják
ezek a darabok a helyszíneket (kivétel az El nem
küldött levelek). Sok író - némiképp önigazolásul
- „filmszerű szerkezetnek" nevezi az ilyesmit. Be
kell vallanom, ha ezt a kifejezést hallom, mindig
erős vágyat érzék arra, hogy odaszóljak: „Akkor
miért nem csinál filmet az anyagból?" Persze tu-
dom, Shakespeare is írt „filmszerű" jeleneteket
(főleg az Antonius és Kleopatrában), ugyanakkor
csodálom a klasszikus drámaírókat, akik egyetlen
helyszínen és nagyjából a valós időben játszódó,
szabályos arisztotelészi műveket alkottak. A tör-
ténelem során sok író váltogatta merészen a
helyszíneket, de ezt a kötetet olvasva újra
eszem-be jutott, milyen nagyszerű
díszlettervezők dol-
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goznak Magyarországon. A Katharina Blum elve-
szett tisztességének díszlete például, amelyet a
Kamrában láttam, olyan ötletes volt, hogy nem is
csodálom a drámaírók bátorságát, amellyel alig
kétperces jeleneteket helyeznek hangszer-boltba,
strandra, vidámparkba, áruházba...

A Katharina Blumról jut eszembe, hogy a re-
gényadaptációkra egyébként is jellemző a sok apró,
a legkülönbözőbb helyszíneken játszódó jelenet. Ez
persze aligha meglepő: a regény és a dráma
merőben különböző műfajok. Mégis, a kötetdrámái
időnként regényadaptációnak tűnnek. Az egyetlen
kivétel az El nem küldött levelek, amely nagyon is
drámaszerű. (Az Akárki, bár sok jelenetből áll, szin-
tén csak drámaként képzelhető el: nyitó jelenete
rendkívül teátrális, és az eredeti középkori mű át-
dolgozása is követi a drámaírás szabályait. Szó
nincs tehát irodalmi stílusgyakorlatról.)

A válogatás első darabja, A csábító naplója (for-
dító: Julian Garner) szokatlan eredetű: Seren
Kierkegaard, a dán filozófus művein alapszik, és
először egy Kierkegaard-konferencián mutatták be.
Aki mindezek alapján száraz, unalmas darabra
számítana, azzal máris közölhetem, hogy a mű a
filozófusnak a szerelemről alkotott nézeteiről szól,
tele szenvedéllyel és konfliktusokkal, a háttérben
pedig a XIX. század forradalmai zajlanak a
szabadságért és a demokráciáért. Meglehetősen
összetett téma ez egy színpadi mű számára.

Sajnos a darab különböző rétegei nem szerve-
sülnek igazán. Ahhoz, hogy mindhárom szint - a
személyes, a politikai és a filozófiai - működőképes
legyen, valamennyinek hitelesnek kell tűnnie. Ezt
azonban Nagy Andrásnak nem sikerült megvalósí-
tania. A felvetett gondolatok és paradoxonok dra-
matizálása túl egyszerű, míg a történet fordulópont-
jait hosszadalmas szónoklatok magyarázzák, s ettől
a figurák, bármily természetesen beszélnek is, két-
dimenzióssá válnak. (A politikai szint pedig egysze-
rűen nem működik.) A darab előszava szerint
Johannes, a központi figura eredendően tragikus,
illetve hősi karakter, aki aztán folyamatos hezitálásá-
val a tragikomédia szintjére süllyed. Én mindebből
nem sokat észleltem: a darab elején Johannes nagy-
képű és enyhén abszurd figurának tűnt, majd az
állandó oda-vissza táncolás erdményeképpen ellen-
szenves alakból határozottan idegesítővé vált.
Lehetséges persze egyfajta produktív
közönségbosszantás is, amely a figura iránti
érdeklődésünkben gyökerezik; engem viszont azért
dühítettek Johannes tettei, mert nem álltak
összhangban jellemével. Nem azt jelenti ez, hogy e
tettek illogikusak lettek volna, inkább azt, hogy
semmiféle személyiséghez nem volt közük; úgy
tűnt, pusztán egy filozófiai gondolatot (sőt néha
csupán egy aforizmát) kívánt illusztrálni velük a
szerző. Arisztotelész szerint egy karaktert a tettei
jellemeznek a legjobban. Itt azonban
bebizonyosodott: előfordulhat, hogy hiába vonultat
fel egész sereg akciót a figura, mégsem rajzolódik
ki határozottan a jelleme.

Ugyanakkor számos pozitívumot is találtam a
drámában: a párbeszédek többsége gördülékeny,
szinte hallani őket olvasás közben, és van néhány
igen szórakoztató részlet, mint például az,
amelyben megjelenik Wilhelm, Johannes sze-
rencsétlen lappföldi féltestvére, akinek csöndes
kétségbeesésben zajló életéről meggyőző képet
kapunk. De még a jól sikerült részeknél is
érezhető a darab egyik fő problémája: az írás
modern stílusát igen nehéz összeegyeztetni azzal a
korszakkal, amelyben a darab játszódik. Olvasás
közben állandóan emlékeztetnem kellett magamat
arra, hogy a szereplők múlt századi dán
jelmezeket viselnek majd, legalábbis szerintem.
De az is lehet, hogy az írott szöveg stílusa jobban
hat, ha a rendező a szereplőket radikális lépéssel
egy modern nagyváros kávéházaiba és zenemű-
boltjaiba helyezi; bár megvallom, kétségeim van-
nak e megoldás működőképessége felől.

Mindent összevetve A csábító naplója túlsá-
gosan is ambiciózus munkának tűnik. Annyiféle
célnak akar megfelelni, hogy közben elfeledkezik
a drámaíró két fontos feladatáról: érdeklődést kell
keltenie a figurák iránt, és nem szabad ki-
mondatnia velük olyan gondolatokat, melyek a
cselekményből nyilvánvalóan következnek.

Szilágyi Andor darabja, az El nem küldött le-
velek (fordító: Gregory Motton) sok tekintetben
ellentéte A csábító naplójának - szemmel látha-
tóan színházi ember munkája. Ez a történet sem-
milyen más formában nem képzelhető el, csak
drámaként. S míg A csábító naplója a leg-
különbözőbb helyszíneken játszódik, itt csupán
egyetlen díszletre van szükség: egy Beckettet
idéző fára valami vidéki vasútállomáson, ahol két
ember, Angelus és Angelina újra és újra összeta-
lálkozik. Az előző darabbal ellentétben a téma itt
egyértelmű: sajnálkozás egy soha be nem telje-
sült szerelem miatt (mindezt egy sorozatnyi el
nem küldött levélből tudjuk meg, melyek praktikus
módon még arra is hagynak időt, hogy a
színészek jelmezt és kelléket váltsanak). Mint
kiderül, Angelus és Angelina fiatalon találkozott,
ám az első szenvedélyes éjszaka soha nem
ismétlődhetett meg - illetve a darab folyamán
állandóan megismétlődik, mindössze az a prob-
léma, hogy csak olyankor találkozhatnak, amikor
életük éppen teljesen más szakaszban van (pél-
dául amikor a férfi már öregember, a nő közép-
korú). Es bár remegnek, ha csak meghallják a
másik nevét, sőt egyszer mintha fel is ismernék
egymást - mégis, az a képtelenség, hogy külön-
böző tempóban öregednek, arra utal, hogy ez a
két ember nem lehet az igazi Angelus és
Angelina. Es mégis ők azok; ezt teszi a színház
ereje és szabadsága.

A darab egyik remek húzása, hogy az igazságot
csak részletekben ismerjük meg. Például egészen
zavarba ejtő a két- nyilvánvalóan idegen - ember
viszonya. Akkor kezdünk gyanút fogni,

hogy lehet köztük valami, amikor feltűnően
ügyesen replikáznak partnerük - látszólag
óvatlanul elejtett-mondataira. A végén kiderül (bár
addig-ra magunktól is rájövünk), hogy ezek a
mondatok valójában idézetek a pár legelső
beszélgetéséből. Az utolsó jelenetben teljes
egészében láthatjuk ezt az első találkozást, és
nemcsak a rejtély meg-oldásának öröme tölt el
bennünket, hanem azt is érezzük, mit vesztett ez a
két ember azzal, hogy soha többé nem találkoztak.
Érdekes módon egyfajta feloldásként hat, hogy
erre a jelenetre csak a darab végén kerül sor, bár
azt már tudjuk, hogy az események időrendje
felborult. Rájövünk, hogy ez az a jelenet, amely
után mindketten vágyakoznak, és bár tudjuk, hol a
valódi helye a történetben, mégis szinte gyógyító
hatással van ránk. Eleinte azon gondolkodtam,
szükség van-e egyáltalán erre a jelenetre, aztán
rájöttem; hogy igen. Az öröm, amelyet a pár
találkozása láttán érzünk, így is csak egy pillanatig
tart, hogy aztán még felemelőbbé tegye a
megrendülést, hiszen tudjuk, útjaik elválnak.
Különben is, amikor a kirakós játék elemei a
helyükre kerülnek, a néző elégedettsége igazi
színházi élmény. Es ha ez pótol-ni képes a
darabban a teljességnek azt az érzését, amely a
szereplők szerelmi kapcsolatából hiányzik, hát miért
ne? A művészet egyik sajátossága, hogy az élet
esetlegességeinek formát kölcsönöz, sőt jelentése
illúziójával is felruházza.

Az eddigiekből kiderülhetett, hogy az E/ nem
küldött leveleket nagyon jól sikerült darabnak
tartom. Erezni, hogy a szerző magabiztosan kéz-
ben tartja a témát, a forma, a jellemek, a helyszí-
nek és főleg a nyelvezet igen hatásosan működ-
nek. Frappáns a helyszínválasztás: a vasútállomás
olyan hely, ahol a dolgok napról napra
ugyanabban az időben ismétlődnek. Mintha a
peron a világegyetem egy szelete lenne, ahol az
idő matematikai egységekre bontható (nem pedig
titokzatos kontinuum, amilyennek ismerjük), és
mintha ezeket az egységeket algebrai módsze-
rekkel újból össze lehetne rakni, hogy különféle
egyenletekkel kísérletezzünk. (Szilágyi játéka az
időkontrasztokkal egyáltalán nem erőltetett, és
nem is mentegetőző jellegű, így kellemes ellen-
tétet alkot például J. B. Priestleyvel, aki főképp a
Már jártam itt című művében minden erejét meg-
feszítve próbálja tudományosan igazolni körkörös
időábrázolását.) Es az állomás persze meg-
állóhely is, ahol megpihenünk két utazás között,
míg a vonat az élet egyik mozzanata, amely végső
úticélunk felé robog velünk.

Két kritikai megjegyzés: bár azt írtam, a darab
stílusa jól megfelel témájának, van benne egy-két
zavaró mozzanat. Talán a fordítás az oka, de a

szövegben akad néhány meglehetősen elavult an-
gol kifejezés. Talán a magyar eredetiben is vannak
ilyenek (ezt nem áll módomban megítélni), minden-
esetre Angelus szidalmainak sokkal életszagúbb
társalgási nyelven kellene elhangozniuk, mint ami-
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lyenek azok az enyhén irodalmias frázisok, me-
lyeket itt olvashatunk. Van még egy-két mozzanat,
melyeknek célja vagy túl nyilvánvaló, vagy
egyáltalán nem az. Nem tudtam például eldönteni,
miért kell Angelusnak egy tölcséren át lélegeznie, bár
látván a magyar rendezők lelkesedését a bizarr dol-
gok iránt, nem akadtam fenn a dolgon. Annál kiáb-
rándítóbb volt a műszív Angelus bőröndjében.
Önmagában véve hatásos kép, de kísértésbe viszi
a szerzőt, hogy erőltetett fejtegetésekbe
bocsátkozzon egy szív áráról és értékéről, így a
metaforából ot-romba allegória lesz.

Ezektől a talán hajuknál fogva előrángatott apró-
ságoktól eltekintve az El nem küldött levelek úgy
képes egyetlen kistörténetre összpontosítani, hogy
közben az egyetemesség érzetét kelti bennünk. A
darabot nemcsak a magabiztos témakezelés teszi
vonzóvá, hanem az is, hogy lehetőséget ad két
színésznek élete nagy alakítására.

A kötet harmadik darabjával, a Müller táncosaival

(fordító: Daniel Mornin) újra hangulatot váltunk.
Németh Ákos szigorúan mai története egy tánc-
együttes széteséséről mesél, miután nagyszerű, de
zsarnoki vezetőjük, Müller faképnél hagyta őket. A
bevezetés hangsúlyozza, hogy ez tulajdonképpen
allegória: mi történik egy olyan országgal, mint
Magyarország, miután a szovjet birodalom
összeomlott? Az El nem küldött levelekről szólva
éppen az imént kifogásoltam az otromba
allegóriákat, úgyhogy most bizonyára azt várják
tőlem, hogy igen kritikusan szemléljem ezt a
darabot. Való igaz, a mai angol színház ritkán alkal-
maz allegóriát. A magyar színház talán azért hasz-
nálja nagyobb előszeretettel, mert a szovjet típusú
kommunizmus bukása előtti időkben a valódi jelen-
tést kódolni kellett, de a beavatott közönség értette,
miről van szó. Engem tulajdonképpen egyáltalán
nem zavart az allegorikus elem a Müller táncosai-
ban, bár talán mégis van bizonyos köze ahhoz, ami
viszont nem tetszett. A szerző olyan pesszimistán

szemléli Magyarország jövőjét, hogy egész sor
tökéletesen reményvesztett figurát alkotott. A
szereplők már a darab elején, Müller távozásakor
borzasztóan elkeseredettek, később pedig csak
súlyosbodik a helyzet: Horváth, az önjelölt új
vezető éppolyan zsarnok, mint Müller, viszont
tehetségtelen, a többiek meg sorra lecsúsznak.
Van itt minden: prostitúció, rablás, gyilkosság, és
talán nem vádolnak érzelgősséggel, ha meg-
jegyzem, hogy ez a nyomasztó alaphangulat szá-
momra sokat levont a darab értékéből. Nem mintha
happy endet vártam volna, például olyasmit, hogy
a társulat végül befut. De szükséges lett volna
érzékeltetni, milyen is lett volna az a siker, amelyre
vágytak. Talán egyfajta szociális és kulturális szaka-

Ungvári István (Edward) és Safranek Károly
(Wilhelm) A csábító naplójában (Budapesti
Kamaraszínház, 1993)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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dék választ el engem ettől a darabtól, hiszen a
kötet drámái közül ez a leghangsúlyozottabban
magyar. Hadd hozzak fel egy példát egy másik
műfajból: Zola egyik regényében, A patkányfogó-
ban a hősnő elkerülhetetlen hanyatlása és bukása
csak azután kezdődik, miután már láttuk őt viszony-
lag sikeres élethelyzetben, és még a kétségbeesés
idején is fel-felcsillan a remény. Nem feltétlenül hi-
szem, hogy jobb lenne a darab, ha látnánk a társu-
latot sikerei teljében is, hiszen azt például jónak
tartom, hogy Müller meg sem jelenik. Mégis van a
figurák fájdalmában és sikertelenségében vala-mi
megfoghatatlan, és abban sem vagyok biztos,
hogy önmagában ez a két érzelem elegendő volna
egy színdarabhoz. Kellene némi konfliktus és
feszültség is. Illetve konfliktus éppen akad,
csakhogy nem aktív, céltudatos emberek konflik-
tusa, hanem reményvesztett figuráké, akik egy-
mást marják. Szólhat persze erről is a dolog, csak
éppen így elvész a feszültség. Márpedig konfliktust
nézni feszültség nélkül meglehetősen fárasztó.

Gyanítom egyébként, hogy ez az a darab, amely
meg rendezve egész másképp hatna rám. Nemcsak
azért, mert rengeteg olyan jelenetet tartalmaz, amely-
nek színre állításakor a rendező és a díszlettervező
igencsak kamatoztathatja fantáziáját - vidámpark,
börtön, a lakás, ahol a kritikusnőt meggyilkolják stb.
Ezek a helyszínek mind látványosak, és segítik a
darab megértését. Ugyanakkor ezt a drámát volt a
legnehezebb olvasni. Nehéz a leírt szereplőket
meg-különböztetni egymástól, és csak a második
olvasásra tudtam rájuk külön-külön koncentrálni. A
színpadon persze nem lehetne összetéveszteni
őket; a színészeknek bizonyára sikerülne hús-vér
emberré változtatni a naiv Andit, a rezignált Ritát és
az önvédelemből nőgyűlölővé lett Horváthot. Ha
mindez megtörténik, színpadon egészen hatásos
lehet a darab, hiszen dialógusai kétségkívül erő-
teljesek, szenvedély és intenzitás van bennük. Va-
lami mégis azt súgja, hogy kevés közöm lenne
hozzá, és nem is kapnék tőle túl sokat.

Kárpáti Péter Akárkije (fordító: Jack Bradley;
versek: Nick Hern) két nagyon különböző darabot
fűz egybe, rendkívüli eredménnyel. Az alaptörténet
hőse egy budapesti asszony, aki megtudja, hogy
rákos. Ehhez kapcsolódnak a középkori angol mo-
ralitásjáték, az Akárki egyes jelenetei (abban az
időben az angol dráma kizárólagos tápláléka az
allegória volt). Amikor Emma a halálról elmélkedik,
megjelenik maga a Halál, egyenesen a középkorból,
hogy szóljon hozzá és hozzánk. Es ahogy Emma
megpróbálja elrendezni az ügyeit, mielőtt a végső
útra indul, élete szereplői az eredeti Akárkifigurái-
ként jelennek meg (az orvos például, aki kimondja a
diagnózist, a Tudásnak felel meg), bár ez nem túl
hangsúlyos, és csak az utolsó jelenetben világoso-
dik meg a néző számára.

Úgy tűnik, a Müller táncosaihoz hasonlóan ez a
darab is jellegzetesen magyar, hiszen nem csupán
Emma spirituális utazásáról szól. Át- meg átszövik

a mai budapesti élet jelenetei, melyekben a szerző
kíméletlenül és nagyon szellemesen gúnyolódik a
nehézségeken. Az ironikus nyitó jelenetben
például a néző egy bizarr lakáseladás közepébe
csöppen. Nagyszerű ez a nyitány, még az olvasó
figyelmét is azonnal megragadja. És bár az irónia
a krónikus magyar lakáshiányra vonatkozik, a
tájékozatlan kívülálló is könnyen megértheti, mi-ről
van szó.

Ez persze nem volt így minden szatirikus utalás-
nál: bár én tudom, hogy a magyarok gyakran vál-
lalnak mellékállásokat megélhetésük érdekében,
mégsem volt egészen világos, hogy Emma anyja ez
okból ad bizarr és nagyon mulatságos relaxációs
franciaórákat. A jelenet szinte már szürreális, és
talán nem is baj, hogy ez a szint is megjelenik.
Általában véve a budapesti életről szóló jelenetek
igazán tanulságosak: hiteles képet adnak a mai
Magyarország életéről, de ezt egyáltalán nem száj-
barágóan teszik.

A darab középpontjában Emma áll, ez a göm-
bölydednek és rokonszenvesnek ábrázolt figura, aki
mindvégig valóságosnak tűnik. (Zárójelben jegy-
zem meg: a négy, egyaránt férfiak által írott drámá-
ban ez messze a legjobban sikerült nőalak.) Az a
jelenet például, amikor elmegy volt férjéhez, hogy
visszakérje tőle a tükrét (ez is szerepel a halála előtt
elvégzendő feladatok listáján), megrendítő pontos-
sággal ábrázolja a meghittség és a kínos zavar
különös keverékét, amely egykori szeretők között
mindig megjelenik. A kiválóan lefordított párbeszé-
det olvasás közben szinte halljuk is.

Ez a darab még az Akárkiből származó részletek
nélkül is tele lenne megdöbbentő képekkel: ha pél-
dául kinyitják az egyik ajtót Emma lakásában, egy
csomó bekötött szemű, földön heverő embert lá-
tunk, egy másik ajtó mögött pedig forgalmas iroda
működik; vagy ott az orvos rendelője, ahol egy
páciens a röntgenképernyő előtt éppen gipszkását
nyel, ami szépen látható a röntgenfelvételen. (Ez a
kép és a darab nagy része a kiváló lengyel rendező,
Krzysztof Kieś3owski munkáit juttatta eszembe -
azt hiszem, elég hízelgő összevetés.)

Az Akárkiből származó jelenetekben a darab egy
másik dimenzióba kerül, és nem csak vizuális érte-
lemben. Az első jelenetet lezáró haláltánc kapcso-
latot teremt a középkori moralitás és a modern világ
között. Ez a dialógus a darab során többször
felbukkan, és a végén megismétlődik. (Hadd
említsek meg egy véletlenszerű párhuzamot az E/
nem küldött levelekkel; ott egy vasútállomás volta
helyszíne két emberi élet különböző szakaszainak;
az Akárki-ben az élet utolsó állomása szintén egy
vasúti meg-álló, ezúttal - stílszerűen - a
földalattié.) Ahhoz, hogy kiderítsük, miért idézett a
szerző az eredeti Akárkiből, fel kell tennünk egy
sarkalatos kérdést, amely igazolhatja az idézetek
létjogosultságát. Előszavában a fordító kiemeli: az
Akárki-párhuzam nem feltétlenül azt jelenti, hogy
Emma története utazás a megváltás felé. Ez igaz,
de az idézetek

mégis hatásosan érvelnek amellett, hogy így is
tekinthetjük a dolgokat. Ha egy másik korszak em-
berei így látták a világot, mi miért nem vagyunk
képesek erre? Miféle megváltás lehetséges az itt
ábrázolt modern, istentelen, lelketlen világban? Ab-
ban, amit magunk hoztunk létre, nemcsak
Budapesten, de New Yorkban, Londonban is...

Mostanra az olvasó kitalálhatta a választ az írá-
som elején feltett kérdésekre: melyik darab lenne
sikeres Nagy-Britanniában, és melyiket rendezném
meg magam is szívesen? Az a gyanúm, hogy az El
nem küldött levelek lenne a legesélyesebb rá, hogy
nálunk is színpadra állítsák, és nem csak azért, mert
kétszereplős, így gyengén támogatott színházaink
olcsón megúsznák a dolgot. Két másik érv is mellette
szól (arról nem is beszélve, hogy a stílusa is igen
erőteljes): a szerelem és az elszalasztott lehetőség
témája egyetemes, és nagy kihívást jelent két kiváló
színész számára. Biztos vagyok benne, hogy ezt a
darabot a világ minden táján sikerrel színre lehetne
vinni, csak éppen meg kellene nyerni két elsőrangú
színészt a szerepekre.

A második, a kevésbé fontos kérdés (melyiket
szeretném én magam megrendezni) visszavezet
másik kedvencemhez, az Akárkihez. Mint minden
rendezőt, engem is a látványbeli lehetőségek és a
bennük rejlő kihívás vonzanak elsősorban. Nagyon
izgat a személyes és az egyetemes keveréke, ponto-
sabban az, ahogyan az egyetemes a személyesből
kiemelkedik. Ha az Akárkit nem mutatnák be Nagy-
Britanniában, azt nem technikai problémák vagy a
téma idegensége okoznák, sokkal inkább az angol
színház döbbenetes és talán megváltoztathatatlan
konzervativizmusa. Az évek óta tapasztalható
alultámogatottság eredményeképpen ma már csak
a bevált klasszikusokban bíz-nak, és ehhez
szoktatták a közönséget is. A Nemzeti Színházon
és a Royal Courton kívül nehéz elképzelni olyan
színházat, amely megengedhet-né magának, hogy
ismeretlen szerző új művét mutassa be, legfeljebb
ha bebiztosítaná magát egy nemzetközi hírű
filmszínész felléptetésével, de hát az ilyen
színészek többnyire nemzetközi hírű filmek-kel
vannak elfoglalva.

Remélem, a darabok sorsára vonatkozó pesszi-
mizmusom megalapozatlan. Elvégre más utakat is
bejárhatnak: egy vizsgaelőadás itt, egy külvárosi
siker amott, és a darab máris beszivárgott a
köztudatba. Akkor aztán a profi színházak is le-
csaphatnak rá.

Örömteli feladat volt ezeket a darabokat elolvasni
és elemezni. Nyilvánvaló, hogy nem találhattam
őket egyformán jónak, de minden elismerésem
Upor Lászlóé, aki összeállította ezt a friss, modern,
energikus és az angol olvasó számára különös
élményt kínáló válogatást.
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