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négyszáz személyes épületében - amelynek
nézőterét is csak nádtető védi - felléptünk, úgy
éreztük, hogy itt mindenféle elmélet érvényét
veszti, semmilyen színpadi szabályra, tapaszta-
latra nem támaszkodhatunk. Ez a színházi konst-
rukció egészen másfajta, addig nem ismertjáték-
módot követelt. A figurákban végbemenő folya-
matokat gesztusnyelvvé kellett átalakítani, magát
a színpadot pedig nagy hőfokú érzelmekkel meg-
tölteni. Tapasrtalataink szerint fontosak a színes,
kontrasztokban gazdag jelmezek, mivel a nap
délután a nézőket világítja meg, s nem a színpa-
dot. A shakespeare-i idők felevenítéséhez végül
is hozzátartozik, hogy nappal, mesterséges fény
nélkül, szabadtéri színházban játszunk. Emellett
adódik egy további probléma is: a nagyváros
lüktető élete, a zavaró autó- és repülőzaj rontja a
Globe akusztikáját.

- Az újjáépített Globe színházat önök egy in-
terjúban a jövő színházaként emlegették. Hogyan
értették ezt?

- Egy hét alatt természetesen nem tudtunk elég
tapasztalatot gyűjteni, mégis érezni lehetett, hogy
ez a színház teljesen „újfajta régi" játékstílushoz
vezet majd minket. A pszichológiai realizmus -
amely egy tradicionális színházban magasrendű
művészi formának számíthat-a Globe üres
terében valószínűleg csődöt mond. A néző itt
nem ülhet a fogyasztói társadalom passzív
egyedeként, aki csupán szemlélődik; az előadás
aktív szereplőjévé kell előlépnie. A Globe-ban
nem lehet történeteket mesélni, azoknak a néző
fejében kell élniök. A színész csak utalásokat
tehet, amelyeket a néző fantáziája segítségével

A Cambridge Drama Centre keretében
meghirdetett színházi fesztivál („Fűszálgyökerek
2" címmel) tavaly három vadonatúj
darabot tűzött műsorra, helyi társulatok
előadásában. A cambridge-i városi tanács által
támogatott központ egy zsákutca végén,
pajtaszerű épületben működik. Belépve kis elő-
térbe jutunk, ahol jegypénztár és büfé működik,
a falakat a központ régebbi és mostani
bemutatóiról, rendezvényeiről készült plakátok,
illetve a programokról szóló újságkivágások
díszítik. A színházterem egyetlen belső tér,
amely a bútorozással különíti el a nézőteret és a
színpadot. A reflektorokat a sátortető alatti
keresztgerendákra függesztették. A színpadot
az egyes előadások padlóra helyezett kel-lékei
és kulisszái jelzik, a „zsöllyék" pedig ké-
nyelmetlen műanyag kempingszékek. (A fesz-
tivál alkalmából a működtetők adományokat
gyűjtöttek, hogy a nézők székeit kényelme-
sebbre cserélhessék.)

A pályázat útján kiválogatott darabok közül az
első a Trespass (Tilosban járó) együttes elő-
adásában Craig Baxter Taking Liberties (Van
merszünk) című darabja volt. A szerző korábban
St. James and the Tattoo Man (Szent Jakab és a
tetovált ember) című művével az új drámák
1994-es londoni fesztiválján, a The thrill of the
Chaste (Borzongató szemérem) cíművel a BBC
1995-96-os évadában szerepelt (s nyert díjat).
Mostani műve, amely az 1990-es évek Angliájá-
ban játszódik, Cambridge-be érkezésemkor már
nem volt műsoron.

Az Elsinore Theatre Company (Helsingőr
Színtársulat) A Dozen Single Eyes (Egy tucat
félszem) címmel mutatta be Jeremy Webbnek, a
csoport egyik alapítójának és színészének darab-
ját. Az 1992-ben létrejött cambridge-i együttes
rendszeres szereplője a drámaközpontnak, ez a
darab a fesztivál számára íródott. A cím kivég-
zőosztagra, az elítéltre célzó katonákra utal; a mű
megtörtént eseményt dolgoz fel.

Jelenet a Globe-ban is játszott Windsori víg
nőkből

kiegészít. Továbbra is hiszem, hogy az újjáépített
Globe - amennyiben tovább fejlődik - a jövő
színháza lesz. Nem akarunk többé túlesztétizált
képi világgal agyonzsúfolt színházat! Olyan le-
egyszerűsített színházi formán dolgozunk,
amelynek középpontjában a színészi munka áll. A
színház csak így képes létjogosultságát bizo-
nyítani.

- Milyen tervei vannak a színháznak?
- Németországban évente mintegy száz Shakes-

peare-rendezés látható, érdemes lenne ezeket
egy fesztivál keretében összegyűjteni. A legjobb
előadásokat pedig bemutathatnánk a Globe-ban.
Szeretnénk folytatni az 1996-ban kiírt drámaíró-
pályázatunkat. Végül, de nem utolsósorban,
workshopot szeretnénk tartani Londonban, és
természetesen ismét játszani a Globe-ban.

Theater der Zeit, 1996 augusztus

Fordította: Papp Kornélia

P. M U L L E R PETER
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Hőse a második világháborúban utolsóként
kivégzett brit katona, Bill Croft (a darabban Will
Banksnek hívják), akit 1945. május 25-én dezer-
tálás és gyilkosság vádjával Olaszországban ha-
lálra ítéltek, és kivégzőosztag elé állítottak. A vád
bizonyítékai hiányosak, a sortűz végrehajtói pon-
tatlanok voltak. Az író-főszereplő a műsorfüzet-
ben megemlíti, hogy a történelmi tények sorából
egyet elhagyott: Croft nem halt meg azonnal, s
azt suttogta: „rossz találat". Fejlövéssel kellett a
túlvilágra segíteni.

A színházterembe lépő nézőt a harmincas
évek tánczenéje fogadja. A játéktér három terü-
letre tagolódik: balra elöl egy fotel és egy szék,
mögöttük ajtó. Ebben a térben zajlik a néhány
jelen idejű (valamikor a hatvanas-hetvenes évek-
ben játszódó) jelenet. Jobbra elöl asztal székek-
kel, az oldalfalnál állványon rádió (melyből zene
szól). Ez a főhős gyermek- és ifjúkorának és
katonáskodásának színtere. Hátul két lépcső visz
fel egy emelvényre, melynek közepén támlátlan
pad áll - ez a siralomház, Will Banks utolsó
napjainak helyszíne.

A három idősíkot váltogató darab kerete egy
jelenbeli jelenet, amelyben Bryant, a főhős egy-
kori társa évtizedek múltán felkeresi Banks lá-
nyát, hogy apja hagyatékát (egy dobozt, benne
fényképeivel és leveleivel) átadja. Ebbe a jelenet-
be ágyazódik a darab többi része, mely ügyes
technikával kombinálja az időbeli szembesítés és a
visszapillantás módszereit. A történet szereplői
mindhárom idősíkban megjelennek, a képek
többször áttűnnek egymásba, az előtérben zajló
történéseket gyakran a háttérben ellenpontozza
egy-egy alak néma jelenléte.

A főhőst a gyerekkorától a kivégzéséig
elkísérő darab nem egyszerű biográfiát ad, ha-
nem a személyiséget meghatározó emberi vi-
szonylatokat sűrítetten láttató szituációk sorából
építi fel Will Banks alakját. Az ő tragédiája az lesz,
hogy a hadsereg, illetve a katonai törvényszék
nem veszi tekintetbe az egyént, csak azt, ami
belőle uniformizálható. A darab hatásmechaniz-
musa pedig arra épül, hogy előttünk, nézők előtt
tárul fel mindaz a humánum és individualitás,
amely iránt a totalitárius szervezet érzéketlen.

Az Egy tucat félszem dramaturgiáján meglát-
szik, hogy a mű nem íróasztal mellett, hanem
színházi közegben fogant. A mintegy húsz tömör,
intenzív jelenet, az idő- és térbeli kontraszt, a
dialógustechnika a színszerűség autentikus
ismeretéről tanúskodik. Az előadáson pedig
érződik, milyen jól ötvözhető a színjátszás natu-
rális és teátrális nyelve, ha a szöveg dramaturgiája
ezt lehetővé teszi. Míg a mellékszereplők
karakterrajzot adnak (s könnyedén váltanak át a
különböző életkorokra), addig az író-főszereplő,
Jeremy Webb, ez a mokány, sportos fiatalember
minden érzelgősség nélkül, inkább jelezve, mint
beleélve játssza el Will Banks alakját.

Csak az előadás megtekintése után ébredtem
rá, hogy a darabot a főszerepet játszó színész
írta, de ezzel az utólagos ismerettel együtt is a
produkció legfontosabb összetevőjének a darab
bizonyult, nem pedig a rendezés és a játék. Az
írói tehetséget jelentősebbnek érzékeltem a szí-
nészi kifejezőerőnél. A társulat pedig jó képessé-
gű amatőrökből álló, a szakmai hiányosságokat
elhivatottsággal és lelkesedéssel ellensúlyozó
csoport.

A drámafesztivál harmadik bemutatóját a The
Big Idea (A nagy ötlet) elnevezésű társulat tartotta
Kate Sweeney Monochrome Days (Fekete-fehér
korszak) című darabjával. Az írónőnek - néhány
korábbi próbálkozásától eltekintve - ez az első
jelentősebb bemutatója. A mű egy fekete-fehér
színpadi világot ütköztet a színpadon kívüli
valóság színeivel, a szó átvitt és konkrét
értelmében egyaránt. A színpadon a húszas-har-
mincas évek fekete-fehér családi filmjeinek bor-
nírt gesztus- és érzelemvilágát felidéző négytagú
családja látható: Apu, Anyu, Elly és George. Az
előadás mozifilmként indul, a család karácsony
estére és kedvenc mozifilmjének megtekintésére
készülődik. A játék egyik pontján a nézők közül
egy pár bekapcsolódik a színpadi történésbe. A
jegyszedő unszolására a férfi a mából belép a
mozivilágba, míg az asszony tiltakozik, és kívül
marad.

A darab további részében azt láthatjuk, hogy a
közhelyekből, sztereotípiákból, kapcsolati
panelekből felépülő s a négy „fekete-fehér" csa-
ládtag képviselte mozivilág miképpen igyekszik
magához édesgetni, magába olvasztani a kívülről
érkezettet, kvázi hogyan mossa ki a lelkét és az
agyát. A lány (Elly) a szerelmi kelléktár mozi-
közhelyeivel ostromolja a civil világból érkezett
férfit (Petert), aki hajlana a viszonyra, de a fele-
sége (Jane) újra felbukkan, s hívja haza karácso-
nyozni. Az első rész végén Petert a lánya felhívja
mobiltelefonon, hogy közölje: mivel a szülei nem
érkeztek haza, elmegy máshová karácsonyoz-ni.
Peter erre úgy reagál, hogy ha a lány úgy-sem
lesz otthon, akkor ők is maradhatnak itt, a
filmben.

A második rész december 26-án játszódik. Elly
papucsot ad Peterre, aki mindjobban részévé
válik a mozivilágnak. Am mivel ő egy másik
világot képvisel, s egy korábban rögzített forga-
tókönyvbe lép be, megnyilvánulásai kisebb-na-
gyobb összeütközésekhez, súrlódásokhoz vezet-
nek. Amikor közli Apuval, hogy elutazik Ellyvel,
az apa először megrökönyödik, majd a Grand
Hotel című film alapján azonosítja a helyzetet, s
így már érti a kérést. Ebben a részben Jane
többször visszatér a külső világból, hogy a filmes
mesevilágból visszaragadja Petert, s ez az igye-
kezete végül már-már sikerrel jár. A darab azzal
zárul, hogy Peter Jane után ered, ám a színpadon
(„a filmben") hagyott mobiltelefonja megszólal,

s ő kénytelen (?) visszajönni a színpadra. A hívás
téves volt.

Az ironikus hangvételű darab a tömegkultúra
által felmutatott értékrendnek az egyén, illetve a
család életvitelére gyakorolt hatását s a kettő
összeférhetetlenségét ábrázolja. A mű - minden
költőisége és fantasztikuma ellenére -történelmi
tényen, az amerikai film egy meghatározott kor-
szakán alapul. A harmincas évek elején az Ame-
rikai Mozgókép Szövetség elnöke, William H.
Hays illemkódexet dolgozott ki a korai hollywoodi
filmekben megjelenő erőszak és szexualitás
visszaszorítására., Ehhez járult még a nyomás,
amelyet az Illemtudás Nemzeti Légiója gyakorolt a
producerekre. A bevezetett illemkódexnek és a
közvélemény nyomásának hatására Hollywood
áttért a gengszterfilmekről a családi témákra, s a
gazdasági válsággal éles kontrasztban az utó-
pisztikus családi idillt és a hazafias lelkesültséget
demonstrálta. A korszak reprezentatív rendezője
volt Frank Capra, akinek több filmjét (lt Happened
One Night; You Can't Take lt With You; lt's a
Wonderful Life) is megidézi Sweeney darabja.

A filmek háromféleképpen épülnek be az
előadásba. Vetítés formájában, eljátszva (azaz
gesztusokat és szituációkat megidézve) és szö-
vegbeli utalásokkal. Noha a megidézett korszak
ötven-hatvan-hetven évvel ezelőtti, s a tömeg-
kultúra, a filmes szórakoztatóipar mai preferen-
ciái és műfaji patentjei mások, mégis nyilvánvaló a

Fekete-fehér korszak kapcsolata a vizuális kör-
nyezetszennyezés jelenlegi időszakával. A tech-
nika révén megteremtődő virtuális valóságok ma is
azonosulásra, követésre, de legfőképpen fo-
gyasztásra motiválnak.

A darabban megjelenő izgalmas problematikát
és az ígéretes írói technikát ezúttal is alulmúl-ja az
előadás, amely az előbbi produkciónál ki-
dolgozatlanabb, kevésbé eredeti, s legfőképpen
színészileg hagy kívánnivalót maga után.

Stratfordban a Royal Shakespeare Company is
két fontos ősbemutatót tartott; egyikük a Swan
Theatre (kamaraszínház), a másik a The Other
Place/TOP (stúdiószínház) műsorán szerepelt.

A Swanban világpremierként bemutatott A tá-
bornok Amerikából című darab amerikai írója,
Richard Nelson a RSC háziszerzőjének számít.
Az előző években itt vitték először színre Két
Shakespeare-színész, Új Anglia, Néhány amerikai
külföldön, Principia Scriptoriae, Kolumbusz és
Japán felfedezése című darabjait, és bemutatták
a Moszkvai Művész Színház számára Alekszandr
Gelmannal közösen írt Misa mulatsága című
művét.

Richard Nelsont az amerikai drámakritika - egy
része - a David Mamet és Sam Shepard utáni
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drámaíró-nemzedék legjelentősebb képviselőjé-
nek tekinti. Írásmódját - jobb szó híján - az „új
realizmus" kifejezéssel illetik. Nelson maga a
nyolcvanas évek végén három korszakra osztotta
drámaírói pályáját. Az 1975-78 közötti időszak-
ban, amikor hírlapíróként dolgozott, darabjai a
bekövetkezett események és a róluk szóló
beszámolók kapcsolatával foglalkoztak.
Következő korszakában (1979-83), amikor
dramaturgként és klasszikus darabok
adaptálójaként tevékenykedett, a tömegkultúra
hőseinek (mitologikus alakjainak) az amerikai
kultúrában játszott szerepével foglalkozott. 1984
után drámáinak közép-pontjában az egyéni
sorscsapás és a társadalmi összeomlás közötti
kapcsolat vizsgálata áll.

Legújabb drámájának fókuszába ugyanez a
kérdés kerül. A mű történelmi szereplőket és
történelmi eseményeket ábrázol. Az 1779-80-
ban, az amerikai függetlenségi háború idején
játszódó cselekmény hőse Benedict Arnold tá-
bornok, aki a háború megelőző négy-öt évében
- komoly kockázatok és súlyos emberáldozatok

árán - sikert sikerre halmozott. A darab jelené-
ben Arnoldot, aki ekkor Philadelphia katonai kor-
mányzója, korrupcióval és illojalitással vádolják,
és George Washington, a hadsereg főpa-
rancsnoka hivatalos dorgálásban részesíti. 1779
nyarán Arnoldot a West Point erőd parancsno-
kává nevezik ki. Augusztusban a brit sereg pa-
rancsnoka, Sir Henry Clinton húszezer font kifi-
zetését hagyja jóvá az Arnold által ígért informá-
cióért. Szeptemberben Arnold titkos találkán tér-
képeket és haditerveket ad át egy brit főtisztnek,
akit az amerikaiak elfognak és felakasztanak.
Arnold, családját hátrahagyva, a britekhez
menekül. A család rövidesen csatlakozik hozzá
New Yorkban. Áthajóznak Angliába, ahol Arnold
még húsz évig él; 1801-ben hal meg.
Amerikában a mai napig gonosztevőnek, Káin
utódjának tekintik, míg Londonban emléktábla
jelöli a házat, ahol száműzetésének évtizedeit
töltötte.

Amikor A tábornok Amerikából a Swan szín-
házban július 17-én először közönség elé került,
a társalgó-büfé-üzlet-olvasószoba szerepét

James Laurenson és Jay Mclnnes A tábornok
Amerikából című előadásból

betöltő teremben már kapható volta darab könyv
alakban. A szöveggel való megismerkedés meg-
könnyíti az előadás felidézését, s lehetővé teszi
az irodalmi anyag és a színpadi megvalósítás
összevetését.

A dráma tizenhárom jelenetre tagolódik,
amelyekből az első tizenkettő az amerikai konti-
nensen, az utolsó pedig - epilógusként - Lon-
donban, Arnold halálakor játszódik. A helyszínek a
brit és az amerikai tábor között váltakoznak,
vagyis az első rész hét képében az amerikaiak
fennhatósága alá tartozó Philadelphia és a britek
uralta New York City a helyszín, míg a második
rész első három jelenete West Pointban és kör-
nyékén, a két további pedig a brit New Yorkban
játszódik. Az epilógus az előadásban átalakul; az
utolsó képből kimarad a londoni temetés, és csak
Arnold halálhírének a kongresszusban történő
bejelentése és az efölötti üdvrivalgás marad meg.

A Swan színházterme az Erzsébet-kori szín-
házépületek belső terének henger alakját követi. A
színpad benyúlik a háromnegyed kör ívű, há-
romszintes, fából ácsolt erkélyekkel ellátott
nézőtérbe. A mintegy egy méter magas, trapéz
alakú színpaddobogót körben alacsony korlát
övezi. Ez a korlát a színpad két elülső sarkán
lengőajtóként is funkcionál; ilyenkor a szereplők
a nézőtéri járásról lépnek a színpadra, vagy a
dobogóról távoznak arrafelé. A rendezés nem
vonja be a játéktérbe a nézőteret, de a közönség
felé nyitott utakkal megnöveli a járások számát.
A többi út kizárólag a színpad hátsó falából nyílik.

A színpad abban is az Erzsébet-kori mintát
követi, hogy a játéktér üres; az előadás kezdetén
egyetlen fazsámoly áll a dobogón. A játékot a
színpad fölötti erkélyről élő zenével és hanghatá-
sokkal kísérik. A díszlet festett háttér: a kátrány-
papírra emlékeztető háttérfalon festett kép,
amely egy épület oszlopcsarnokát ábrázolja, bal-
ra brit, jobbra amerikai katonákkal; a bal oldalpá-
holyban hosszú parókás, vörös kabátos angol
képviselők, a jobb páholyban kurta parókás, fe-
kete zubbonyos amerikai honatyák. A háttérfalon
golyóütötte lyukakra emlékeztető nyílások. Az
oszlopok fölött timpanon, benne egy kettéosztott
(félig angol, félig amerikai) címer.

Az előadás kezdetén a színpadi mennyezet
közepéről négyágú gyertyás csillár lóg alá, s a
színpad bal széléhez rögzítve egy akasztókötél.
Erre köttet fel John Reed, Pennsylvania elnöke a
nyitó jelenetben egy elítéltet, s ehhez az akasz-
táshoz kell az odakészített zsámoly. A nyers,
durva akció, a tömeg zajongását idéző hangku-
lissza, a félsötétben játszódó jelenet a törvényes
rend kialakulása előtti Amerikát mutatja, éles
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kontrasztban a britek táborában játszódó második
képpel, melyben John André őrnagy tiszttársainak
elszavalja egyik versét, miközben a hátsó
színpadon egy allegorikus nőalak fokozatosan
lemeztelenedik. A címszereplő maga csak a kö-
vetkező jelenetben kerül elő, ahol először család-ja
(várandós felesége, Peggy és hajadon nővére)
körében látjuk. Hamarosan megérkezik Wa-
shington személyi titkára, Hamilton százados, aki
ismerteti Arnolddal az ellene felhozott vádakat
(engedetlenség, parancsmegtagadás, katonái
életének indokolatlan kockáztatása, korrupció,
sikkasztás s még néhány kisebb vádpont). A
titkár jegyzőkönyvben rögzíti Arnold válaszait.

A tábornok, aki egy csatában súlyos lábsérü-
lést szenvedett, és nehezére esik a járás, nem
bánja, hogy a kihallgatás befejeztével a titkár
táncoljon Peggyvel, s egyre növekvő rajongással
övezze az asszonyt. A megigézett százados más-
nap reggel sajnálkozva távozik: noha katonai kül-
detése véget ért, férfiként szívesen maradna.

A következő jelenetben a britek főparancs-
nokságát látjuk. Clinton tábornok arról tanácsko-
zik a vezérkarral, hogy ki válaszoljon Arnold le-
velére, amelyben az amerikai felajánlja szolgála-
tait a briteknek. Clinton nyomására André őr-
nagyot - a művészt és Clinton férfi szeretőjét -
bízzák meg a feladattal. A másik főhadiszálláson,
a New Jersey-beli Morristownban ezenközben
Washington és Arnold szenvedélyes vitája zajlik.
A főparancsnok végül két kisebb vádpontban
elmarasztalja Arnoldot, és áthelyezteti West
Pointba, az ottani erőd parancsnokának. Az áthe-
lyezés - mint az az első rész záró jelenetéből
kiderül - voltaképpen száműzetés; Arnoldéknak
egyetlen éjszaka leforgása alatt el kell hagyniuk
Philadelphiát.

A szünet után a színpad mélye kitárva, a fény
az előszínpadról felvezető lépcsők mögötti lom-
bokon szűrődik át. Itt, West Point mellett ad
egymásnak titkos találkát Benedict Arnold és a
britek követe, André őrnagy. Az amerikai tízezer
fontot kér, hogy átkelhessen Angliába, és ott új
életet kezdhessen. A pénz fejében térképeket,
dokumentumokat ad át Andrénak, felajánlja a
csapatait, sőt közli, hogy Washington rövidesen a
támaszpontra érkezik, ahol a briteknek módjuk
lenne foglyul ejteni. A szalonokban otthonosan
mozgó, de az erdőben esetlen őrnagy a találko-
zóról távozóban helybéli telepesek kezére kerül,
akiknek hiába ajánl pénzt, jutalmat, azok átadják őt
Washington híveinek.

West Pointban André - hogy mentse a bőrét -
felajánlja a szolgálatait, de Washington fel-
akasztatja. A kivégzés közben a vajúdó Peggy
sikoltását és az újszülött sírását halljuk; az apa
nincs jelen, már átszökött a britekhez. A kö-
vetkező két, New Yorkban játszódó jelenet tetté-
nek következményeit mutatja. Előbb Clinton tá-
bornok igyekszik kétségbeesetten, hogy Arnol-

dot kicserélje szere-
tőjére, Andréra, ám köz-
ben megtudja, hogy már
késő; majd Peggy számol
be egy New York-i
fogadóban arról, hogy
Arnold a leggyűlöltebb
ember Philadelphiában, s
a feldühödött tömeg előtt
neki is le kellett köpnie
férje meggyalázott bábu-
képmását. A záró kép-ben
jobbra tabló (Arnold és
családja), balra a
kongresszusban a ha-
lálhírt bejelentő képviselő
(s hangkulisszából az
efölötti ováció). A
kontrasztot végül a tab-
lóban álló nőalak éneke
oldja fel.

Nelson darabja több
egyszerű színpadi ké-
peskönyvnél, életrajzi il-
lusztrációnál. A szer-
kesztésmód a shakes-
peare-i kettős cselek-
ményvezetés techniká-
jából is merít, de a kényes
téma exponálása, a viták
kereszttüzében álló
személy megidézése sem
tudja megjeleníteni vagy
érzékeltetni a lényeget: az
Arnold lelkében zajló
konfliktust s a pálfordulás
belső motivációját. A
jelenetek
színpadszerűsége, ér-
zelmi dinamikája az író
jelentős színpadi rutinjáról
tanúskodik. A szereplők
kontúrjai is markánsan
megrajzoltak, csiszolt és
gördülé-
keny a dramaturgia. Az
egész darab azonban
nem összpontosul egy
központi szituációba, a
történelmi eseménysor epikus jellegű marad.

Howard Davies rendező a darabot történelmi
drámaként, a shakespeare-i sorstragédiák hang-
nemében játszatja, ami részben megerősíti az
irodalmi anyagot, részben azonban a gyengéit is
látni engedi. A shakespeare-izálás leleplezi, hogy a
darabnak nincsenek rétegei, értelmezhetőségi
horizontja igencsak korlátozott, s noha a téma az
angol-amerikai kultúra és történelmi tudat
szempontjából valóban érdekes, a feldolgozás
szemléletmódja a kiélezés helyett a tompítás, a
felfokozás helyett a bagatellizálás irányába hat.
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Az összhatás mégis kedvező, mert az előadás
színpadi tényezői - a rendezés, a látvány, a szí-
nészi játék - olyan fokú professzionalizmust tük-
röznek, amely képes önmagát művészetnek lát-
tatni. A címszerepben James Laurenson nem
tűnik sem áldozatnak, sem gonosznak. Vívódni
sem látszik, ahhoz túlságosan erős és katonás.
Robusztus, erőtől duzzadó alak, aki nagyobb
formátumú egyéniségnek mutatkozik, semhogy



SUMMARY

az ellene irányuló (bár a darabban nem ábrázolt)
intrikákra vagy packázásokra válaszoljon.

Ha Nelson krónikás darab helyett fókuszálná
a történetet, Arnold ellenfele Washington lehet-
ne, akit az előadásban Corin Redgrave játszik. Az
apa nevében és a Négy esküvő és egy temetés
című filmből (is) ismert színész dinamikus, éles
eszű figurát teremt, akit humorérzéke a legfe-
szültebb pillanatokban sem hagy el. Két jelenete
az előadás emlékezetes részlete. Adam Godley
játssza Andrét, a darab valódi és vétlen áldozatát.
Olyan kifinomultan jellemzi a patrónusa iránti
szenvedélyes lojalitástól fűtött tisztet, hogy vilá-
gossá válik: ez az ember nem számol a realitás-
sal, a politikai és a hadi helyzettel, s emiatt kell
elbuknia. John Woodvine (Clinton főparancs-
nokként) megrázó erővel érzékelteti személyes
veszteségét (társa halálát), a megrendülést,
amelyet a posztja miatt elfojtani kényszerül.

A The Other Place/TOP bemutatói közül a
legnagyobb érdeklődés Peter Whelan The Herbal
Bed (A gyógyfüvekből vetett ágy) című új drámá-
ját kísérte. A fentiekben érintett új drámákhoz
hasonlóan Whelan műve is megtörtént esetet
dolgoz fel, méghozzá olyat, amely a világpremier
helyszínén, Stratfordban zajlott le. 1613 nyarán
Shakespeare idősebbik lányát, Susannát nyilvá-
nosan házasságtöréssel vádolják. A drámaköltő
veje, John Hall, a helyi orvos, kiáll a felesége
mellett, jóllehet egy éjjel tanúja lesz, hogy az
asszony kiszökik a ház füvészkertjébe.

A darab két részből, hat jelenetből áll. Az első
rész három jelenete egyetlen nap (és éjszaka)
alatt játszódik, a második rész jelenetei között
pedig egyre hosszabb idő (több nap, majd több
hét) telik el. Shakespeare nem jelenik meg a
darabban, de lányán, vején és unokáján kívül ott

vannak a stratfordiak, a helyi hatalmasságok
képviselői: az érseki helynök és a püspök, a
polgárok képviseletében pedig egy rőfös (Rafe
Smith, a csábítással gyanúba kevert szomszéd),
egy szolgáló (aki a gyógyfüves pázsiton szerel-
meskedni látja a két házasságtörőt) és egy fiatal-
ember (Jack Lane, a vizsgálat részese).

A vizsgálat dokumentumai fennmaradtak;
Whelan ezek alapján írta meg drámáját. A tények,
az igazság(ok), az érdekek s a hatalom összefüg-
gései foglalkoztatták az írót, aki művében a kora
XVII. századi angol gondolkodásmódot, a
gyógynövényekre támaszkodó medicinát, a bon-
takozó egyházi puritanizmust is életre kelti. A
házasságtörés megtörténte felől a darab nem
hagy kétséget. Susannát teljesen elbűvöli a
szomszédban lakó nős férfi. Amikor a füvész-
kertben rajtakapják őket, csak egy lehetőségük
van: tagadni, lehazudni a csillagokat az égről.
Hall doktor is úgy látja jónak, ha felesége ártat-
lanságára tesz, mert ezzel megmentheti gazdag
klientúráját, amelyet eltántorítana a doktor nejé-
nek egyházi-erkölcsi elmarasztalása. Susanna
arra próbálja ráébreszteni szeretőjét, hogy több
igazság van, s nem áldozhatják fel önmagukat és
családjukat „az egyetlen igazság" oltárán. A
darab végén arra készülnek, hogy a beteg
Shakespeare-t leánya házába hozzák. Halála
egyben az Erzsébet- és Jakab-kori színházi
virágkor végét is jelenti majd.

Peter Whelannek nem ez az első, Shakespeare
korát megidéző darabja; négy éve The School of
Night (Az éjszaka iskolája) című drámájában
Christopher Marlowe-t és a vele kapcsolatos Er-
zsébet-kori kémhistóriát vitte színpadra. A mos-
tani darabról írott kritikák egyike ezzel a címmel
szemlézte az előadást: „To bed or not to bed?"

In his leading article editor Tamás Koltai sums up
the changements of values and quality within the
Hungarian theatre since the historic turningpoint
of 1989. Contesting the view of certain critics
who tend to reject entirely this new stage, he
attributes the changes partly to the new social and
economic conditions but also to the appearance
of a new generation of artists who adopt new and
different attitudes about the function of theatre.

I n the column of reviews we publish the views
of critics Gábor Mikita (on three performances
seen in Debrecen: Ernő Szép's Wistaria, Helen
Edmundson's Clearing and Shakespeare's
Twelfth Night) as well as Sándor Lajos, István
Sándor L., Árpád Kékesi Kun, Nóra Sediánszky,
Judit Szántó and László Gerold on, respectively,
Dürrenmatt's The Physicists (Békéscsaba), Goe-
the's Faust (House Stage of the Comedy
Theatre), Terence McNally's The Master Course
(Pest Theatre), John Pielmeier's Ágnes of God
(Budapest Chamber Theatre) and Slawomir
Mroek's Strip Tease (Kosztolányi Dezső Theatre of
Szabadka/Subotica, Yugoslavia). Sándor Lajos
also contributes with a review comparing three
different adaptations of Jaroslav Hasek's classic,
The Brave Soldier Svejk at Budapest's Comedy
and Merlin Theatres as well as in Miskolc.

Two interviews follow. In our monthly series of
meetings at the Osiris Club László Bérczes
recently talked to director Péter Valló; we publish
the edited text of this conversation. Also, Katalin
Róna met Tamás Balikó in his threefold quality:
as actor, director and manager of the Pécs
National Theatre.

In her series on „unique" miscellaneous
features of our theatre history Mária Bódis now
acquaints us with the first theatre handbills
illustrated by photographs, originating about 1890
and due to actor-manager Pál Rakodczay.

The changes taking place in the structure of
theatre life are regularly chronicled in our review.
This time we publish István Szabó's „defense for
the permanent companies" as well as the text of
a lecture by Andreas Schmitz, economic mana-
ger of Berlin's Volksbühne on some newfeatures
of theatre organization in Germany.

Another aspect of German theatre life is
revealed in an interview by Fred Manthei with
Norbert Kentrup, arts manager of the Bremen-
based Shakespeare Company. A glimpse into
new British drama is offered by Péter P. Müller
who saw several interesting novelties at the
Cambridge Grass Roots 2. Festival and at
Stratford-on-Avon's two experimenta) theatres,
Swan and The Other Place.

The new Hungarian playtext included in this
issue is István Tasnádi's A Revival of Don Qui-
jote.
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