
JULIAN RIA

Angol színház '83

Anglia pillanatnyi színházi térképe nem
tükrözhetné meggyőzőbben az egész
széthullóban lévő - avagy negatív elő-
jellel: konszolidálódó - angol társadalmat.
A nyolcvanas évek elejére csakúgy, mint a
haladó politikusok energiája, ki-fulladt
minden művészeti áramlat, gyümölcsöző
eszmei csoportosulás. Ugyan-akkor, még
az aggasztó gazdasági problémák ellenére
is, alig apadt a színházak száma, a
tönkrement színházak helyét gyorsan új
vállalkozások foglalják el. A híres Old
Vicet a kanadai „Hamburger"-milliomos,
„Honest Ed" vásárolta meg. Mindenki
főzögeti a maga kis vacsoráját. Egy kicsit
tanácstalanul.

1978/79-ben „középfiatal" szerkesztők
és drámaírók még valamiféle ideológiai
frontot alkottak, noha „csak" a fajgyűlölet
elleni lázadozás vagy a feminista eszmék
elkötelezett támogatása nevében. Akkor
volt még olyan naiv és lelkes vállalkozás,
mint az első angol szocialista színházi lap
szerkesztése (éppen Thatcher hatalomra
lépésének évében); a lapot aztán, miután
saját zsebünkből fizettük az első példány
kiadását, a Művelődési Minisztérium
szemrebbenés nélkül a szemétkosárba
dobta. Ma már sokkal kevesebb az illúzió,
mégis fájó, hogy a legtehetségesebb
drámaírók az utóbbi évek-ben fokozatosan
visszavonultak ilyen vagy olyan
elefántcsonttornyaikba. Kü

lönösen nőírókról nem hallani manapság,
tán az egyetlen Caryl Churchillen kívül,
aki egy kicsit megkésve aratgatja
feminista darabjainak babérjait, mert mint
drámaíró, csak mostanra ért be igazán.
Edward Bond csaknem kizárólag tanít,
David Edgar meg Dickenst adaptál. El-
ismerem, hogy a Nicholas Nickleby a

Royal Shakespeare Company egyik leg-
sikeresebb produkciója volt, de csak tisz-
ta teatralitásában. Trevor Nunn azóta
semmi érdemlegeset nem rendezett, pedig
ha akarna, második Peter Brook is lehetne
: a Nicholas Nicklebyban biztos kézzel
markolta össze az elmúlt húsz év minden
sikeres színházi kísérletét. Az eredmény: a
kritika részéről ámulat és rajongás a
tehetséges iparos iránt, s a közönség
részéről is, mert ezt a nagyon angol,
nagyon szentimentális történetet először
tálalták elé másféleképpen, de nem
kevésbé könnyfacsaróan.

Az RSC-vel, vagyis a Royal Shake-
speare Companyvel, miután beköltözött a
pazar Barbicanba, ugyanaz történt, mint a
Huszonötödik Színházzal, ami-kor
Népszínház lett belőle a Várban. Az új
művészeti vonalnak megfelelően az RSC
úgy döntött, hogy karácsonyi pan-
tomimmal csalogatja be a nézőt a hatal-
mas új komplexumba. Ez a műfaj eddig
csaknem kizárólag a magánszínházak és
főleg a vidéki színházak privilégiuma volt,
hagyományosan azt a célt szolgálva, hogy
a rosszul menő előadásokból eredő
deficitet az év végére együgyű, de annál
népszerűbb mesejátékok előadásával
tüntessék el. A Peter Pan, az egyik
klasszikus „karácsonyi pantomim" a re-
pülni tudó kisfiúról szól, és eddig álta-
lában gyerekszínészekkel adták elő. Az
RSC-ben csupán annyi volt a különbség,

hogy felnőtt színészek játszottak gyerek-
szerepeket. Peter Pan a szabadságot jel-
képezi azzal a nagyon földhözragadt,
nagyon viktoriánus mondanivalóval, hogy
csak az szabad, aki gyerek. Wendy, a
polgári családból való kislány annak
rendje és módja szerint beletörik egy pol-
gári házasságba, készségesen elfogadva,
hogy Peter Pan és a vele való repülés
boldogsága csupán naiv álom volt.

Kéthónapos szünet után az új szezon
első bemutatója az RSC-ben a The Roaring

Girl ( A harsány leány), Middleton és
Dekker Jakab-kori darabja, csupán
annyiban volt érdekes, hogy pontosan ott
játszódik, ahol most a Barbican-
komplexum áll. Helen Mirren, „a leg-
szexibb Royal Shakespeare-színésznő"

(olyannyira, hogy erotikus alsóneműjét
mutogatta a Sunday Times magazin színes
lapjain) játssza Molly Cutpurse-t, akinek
alakja azért tűnhetett fel Barry Kyle
rendezőnek, mert jobbára férfiruhában járt,
kigúnyolta a férfiakat és le-nézte a nőket.
A valóban nagyon nőies Helen Mirren erre
a szerepre egyáltalán nem volt alkalmas.
Így a legerősebb jelenetek a mindenféle
érzelmi, házassági és anyagi intrikákat
szövögető mellék-szereplőknek jutottak;
az intrikákat Moll a végén természetesen
kibogozgatja.

Szintén Barry Kyle rendezte A makrancos
hölgyet. Ez az előadás - legalábbis az első
része - érdekesebb volt, bár itt sem sikerült
kiválasztania a legmegfelelőbb női
főszereplőt. Avagy az lett volna a
koncepció, hogy a nagyon tehetséges
Sinead Cusack holdkóros bábut játsszon?
Az első rész harsány és fordulatos; a
bozontos, rablóvezérre emlékez-tető
Petrucchio (a kiváló Alun Armstrong)
háttal zuhan az úszómedencébe, Kata
legurul a színpadról az első sorban ülők
ölébe, s a nézők természetesen sikítoznak.
A túl sok, valóban nagyon komikus ötlet
után a rendező a második részben
automatikusan lapoz át a szövegen, ami
így, húzás nélkül, igen hosszúra nyúlik.
Különösen Kata patetikus mono-lógja a
darab végén, amiből semmi más nem derül
ki, mint az, hogy a másik két férj mennyire
megjárta a két, hirtelen emancipálódott
nővel. Es hogy Kata „idomítása" igenis,
sikeres volt.

Az egyik neves kritikus reakciósnak
nevezte Barry Kyle mindkét választását.
Az elsőt azért, mert görcsösen próbál
valami feminista mondanivalót ki-facsarni
a darabból, a másodikat pedig, mert
parlagon hagyta a darab lehetőségeit, és
cirkuszi produkciót csinált belőle.

Jelenet a Királyi Shakespeare Társulat A makrancos hölgy-előadásából



Adrian Noble Lear-rendezése becsü-
letes, de egészében nagyon unalmas elő-
adás volt. Csupán a „megbízható", híres
kettős, Lear és a bolond (Michael Gamhon
és Anthony Sher), valamint Gloucester
(David Waller) jelenetei tudták, úgy-
ahogy, ébren tartani a néző érdeklődését,
Persze lehet, hogy Michael Elliot is ludas
ebben: nemrégiben felejthetetlen Leart
rendezett a televízióban; a király és a
bolond: Laurence Olivier és John Hurt
voltak.

Terry Hands viszont, aki Trevor Nunn
mellett az RSC másik igazgatója,
visszaadta a reményt, hogy az RSC haj-
dani művészeti integritása még nem ve-
szett el örökre. A Sok hűhó semmiértben
végre Sinead Cusack is kibontakoztathatta
csodálatos tehetségét mint Beat-rice.
Minden egyes jelenet olyan tökéletesen --
de nem sterilen - volt megkomponálva,
hogy az embert néha el-elfogta a kétely:
lehet még ennél több gyönyörűséget
befogadni? De én még mindig egy olyan
Sok hűhóra várok, ahol nem csupán arról
van szó, hogy az arisztokrácia fel-színes és
velejében korrupt, hanem meg-
magyarázzák, hogy Claudio szégyenletes
kishitűsége ellenére miért olyan magától
értetődő mindenki számára, hogy a végén
elnyeri Hero kezét? Es hogy vajon Hero ki
tudja-e valaha is heverni mind Claudio,
mind saját apja árulását?

Roger Rees, a Nicholas Nickleby nagy
sikerű címszereplője eközben odáig vitte,
hogy múlt november óta magát Tom
Stoppardot játszhatja. A The R e a l T h i n g

(Az igazi) Stoppard eddig legszemélye-
sebb darabja. Mintha Pinter Árulás című
darabján felbátorodva engedte volna át
magát egy - előző munkájához képest -
sokkal lekerekítettebb, sokkal intimebb
témakör elemzésének, és végre közelebb
merné engedni a nézőt valódi (vagy
nagyon valódinak tűnő) énjéhez. Ha
csupán annyiban is, hogy vonzalmakat,
féltékenységet és féltékenység elleni
hadakozást hoz a színpadra. A darab lát-
szólag két párról szól, valójában csupán
egyről. Henry (Roger Rees), a drámaíró,
elszereti barátja feleségét, a színésznő
Annie-t. És amit John Wood, Stoppard
„udvari" rendezője színpadán még so-
hasem láttunk, Annie férje, a földön
csúszva, zokogva rimánkodik feleségé-
nek, hogy ne hagyja el. Annie erre így
reagál Henryvel beszélgetve: „Hát nem
szörnyű? Max olyan szörnyen szenved, én
meg olyan izgatott és boldog vagyok. Ez
az egész gyötrődése valahol ... gusz-
tustalan, Rémes, amit mondok? Levele-

ket hagy a színház portáján, és mindun-
talan a telefonhoz hívat olyan ürügyek-
kel, hogy az ügynököm meg mit tudom
én kicsoda, Szeret, és most büntetni akar
a fájdalmával, de én képtelen vagyok
bárminemű bűntudatot kipasszíroz-ni
magamból. Csak azt érzem, hogy az
idegeimre megy ... Erről ti sohasem írtok
... Tíz liter tintát meg több kilo-méternyi
írógépszalagot fecséreltek a viszonzatlan
szerelem elemezgetésére, de arról, aki
nem képes viszonozni a szerelmet, arról a
szörnyű unalomról, amit az a fél érez, egy
szavatok sincs ..."

Stoppard úgy érezhette, hogy azért
ehhez a - színházi körökben köztudo-
másúan - önéletrajzi vonalhoz egy kis
politikai fűszert kéne adagolni - ha nem is
nagyon erőset -, és bevezette Brodie-t.
Brodie-t, a munkáscsaládból származó
fiatalembert, akit egy felvonuláson le-
tartóztattak, Annie szedte fel a vonaton.
De ez az egész Brodie-dolog annyira
vázlatos, hogy már-már kínos; végül is
nem más, mint ürügy az íróság miként-
jeinek bogozgatására. Stoppard megint
Annie szájába adja a provokatív szöveget
(a lány előzőleg megkérte Henryt, javítsa
át Brodie börtönben írt darab-ját):

,,Annie: Féltékeny vagy az íróság
szentségére, mi? Azt szeretnéd, ha szent
maradna egy olyan privilégium, ami csak
neked adathatik meg. Jó, jó. Van, aki tud
írni, van, aki nem tud írni. Mi írunk, rólad
meg írnak. Ami Brodie-val kapcsolatban
felháborít, az az, hogy szerinted nem
tudja, hol a helye. Azt, hogy nem tud írni,
úgy mondod, mint a fő-pincér: sajnos,
uram, nyakkendő nélkül nem engedhetjük
be. Mert nem tudja rendesen egymás
mellé fűzni a szava-

kat. De hát mi van abban olyan fantasz-
tikus, ha valaki egymás mellé tudja fűzni
a szavakat?

Henry: A hagyomány azt tartja, hogy
nem hátrányos egy íróra nézve.

Annie: Brodie nem író. Brodie fogoly.
Te viszont író vagy. Te azért írsz, mert-
író vagy. Es amikor van miről írnod,
akkor is állandóan azzal vagy elfoglalva,
hogy vajon miről is írhatnál még, csak
hogy tovább írhass ... De ha valaki
feltűnik a láthatáron, valaki, aki nem tagja
a focicsapatnak, mint Brodie például, és
akinek van témája, egy igazi témája, azt
te képtelen vagy végigolvasni. Nos, ha
tudni akarod, ő sem tudja végigolvasni
azt, amit te írták Ehhez mit szólsz?
Szerinted Brodie nem tud írni. Szerinte te
csupán csak írni tudsz."

A darab úgy végződik, hogy Annie
megcsalja a férjét egyik színész kollégá-
jával, mire Henry szétveri a hálószobát.
Roger Rees és Felicitv Kendal bravúros
alakításai persze többnyire betömik a
kínos üresjáratokat, és a felszínen nagyon
élvezetessé teszik ezt a megszokott-nál
kicsit rangosabb bulvárdarabot.

David Hare az egyetlen „fénysugár"

ebben az évadban. Ő még csak tanonc-
kodott, mikor Stoppard a Travesztiákkkal
meg a Jumperral rég koronázott királya
volt az angol színpadnak, bár majd-nem
azonos korúak. Az A Alap of the World
(Egyfajta világtérkép), amit a Nemzeti
Színház mutatott be, 1976-ban játszódik
Bombayben. Keretét a fejlődő országok
problémáival foglalkozó UNESCO-
konferencia adja. A darab két alapvonala
hasonló, mint a The Real Thingben, de itt
a szexuális vonzódás és féltékenység
mélyrehatóbb erkölcsi ellentmondásokat
villant föl, és az íróság

Shakespeare: Sok hűhó semmiért című vígjátéka a Ki rályi Shakespeare Társulat előadásában



miértjének elemzése is átfogóbb ideológiai
és társadalmi kérdésekhez kapcsolódik.

Viktor Mehta, az indiai származású,
Angliában élő, sikeres és konzervatív
novellista áll a darab fókuszában. Rajta
pattant szikrákat Andrews, a fiatal bal-
oldali újságíró, majd később a konferencia
elnöksége.

Mehta és Andrews már első találko-
zásuk alkalmával hajba kapnak; Mehta
lekezelően beszél a fiatal értelmiségiek-
ről, akiket szerinte semmi olyan téma nem
érdekel, aminek nincsen valami politikai
színezete, „akik minden egyes gondolatot
ezen a parányi kis ideológiai ponton, a
marxizmus tűfokán passzíroz-nak át".
Mehta nagyképű, vállveregető stílusa
ellenére - szellemességével és ügyesen
tálalt intellektuális kiegyensú-
lyozottságával - megnyeri a szintén a ho-
telben tartózkodó amerikai színésznő,
Peggy Whitton kegyeit, akivel Andrews-
nak is voltak már tervei. Andrews bosz-
szúból felbujtja a konferencia elnökségét:
Mehta felfújt reakciós, regényei
hemzsegnek a legellenségesebb, legpro-
vokatívabb nézetektől. A svéd elnökség, a
szenegáli delegátus, valamint Andrews
kidolgoznak egy kis bevezetőt, amit
azonban Mehta érthető módon nem haj-
landó felolvasni, hivatalos beszédének
megtartása előtt, hiszen a bevezető saját
írásai valóságtartalmának megtagadását
tartalmazza.

Mr. M'Bengue, a szenegáli delegátus
így próbálja meggyőzni Mehtát: „Nem
utasíthatjuk vissza a nyugati államoktól
kapott segítséget, mert szegények va-
gyunk. Ezt annak ellenére sem tehetjük
meg, hogy lépten-nyomon éreztetik velünk
kisebbrendűségünket. Az ár, amit
fizetnünk kell, csupán a rólunk alkotott
eltorzított képben fejeződhet ki, nem
anyagiakban. Azzal fizettetik meg a ne-
künk nyújtott segítséget, hogy a sajtóban
rendszeresen mint csepűrágókat,
gyilkosokat vagy idiótákat állítanak be
bennünket ... Az angol bulvárlapok pél-
dául csak olyankor számolnak be Afri-
káról, ha épp megerőszakoltak egy apácát,
vagy vérengzés tört ki egyik vagy másik
törzsön belül. Vagy ha arról van szó, hogy
milyen korrupt vagy impotens ez vagy
amaz a kormány. No meg arról, hogyan
mészároljuk az elefántokat, amik-nek a
sorsa mindig is sokkal hálásabb téma volt
egy televíziós filmben, mint magáé az
afrikai lakosságé.

A sikeres aratás ? Az nem téma. A gát-
építés sem. Az unalmas. »Gátépítésről

Roshan Seth (Victor Mehta) David Hare: Egy-fajta
világtérkép című drámájában (londoni Nemzeti
Színház)

nem készítünk riportot«, mondják az önök
riporterei. Kit érdekel a gátépítés? Nem
téma. Unalmas. Ez a fehér ember bevett
kifogása minden olyan dologgal
kapcsolatban, amibe röstell belemen-ni.
0 , ad ő pénzt, de csak akkor, ha cserébe
fenntarthatja a jogot, hogy ne kell-jen a mi
valódi problémáinkkal pepecselnie. És ez
persze rosszul esik ... és mindjobban fáj,
hogy soha senki nem veszi a fáradságot,
hogy lelkiismerete-sen megmagyarázza,
mi is a mi küzdelmünk lényege Afrikában
... És akkor eljövünk ide, egy ilyen
konferenciára, mint ez itt most, és mit
találunk? Az UNESCO egy olyan
kulcsszemélyiséget hívott meg ünnepi
szónoknak, aki maga is színes bőrű, de
mivel indiai, természetesen nem tartja
magát annak, és azt képzeli, hogy
magasabb rendű a dzsungel négereinél.
Egy olyan szónokot, aki mások rovására
csillogtatott szellemességéről híres.
Akinek a szemlélet-módja minden, csak
nem pozitív, és ez elég ahhoz, hogy
nyugatszerte hősként ünnepeljék."

Peggy, a fiatal színésznő (párbaj he-
lyett?) kétségbeesésében kis vetélkedőt
javasol: arra kéri Mehtát és Andrewst,
hogy találkozzanak aznap este, és pró-
bálják meggyőzni egymást. A nyertes
magát Peggyt nyeri el éjszakára.

Mehta, ön-védőbeszédében többek közt
ezeket mondja:

„Szavak! Üres szavak! Beszámolók! És
még azzal dicsekednek, hogy csupán a
New York-i ENSZ-szervezetből éven-

te annyi dokumentáció kerül ki, ami, ha
kiteregetnék az egyenlítő egyik végétől a
másikig, négyszer érné körül a világot!
Félbillió oldal! És ez a konferencia most,
itt, ez csak egy az évi hétezer ENSZ-
találkozó közül ... Hát nem elképesztő ez a
bürokrácia, ahogy fuldoklik a saját
dokumentációjában? A szemétkosár a
józan ész egyetlen instrumentuma ebben
az egyébként teljesen kizökkent szerve-
zetben. Tavaly különbizottmányt alapí-
tottak ... a fölös dokumentáció kivizs-
gálására. Nos, ez a bizottmány készített
egy kétszáztizenkilenc oldalas dokumen-
tációt! Hol az a szépirodalom, kérdem én,
mely ezzel az abszurditással konkurrálni
tudna? Hol az az író, aki képes lenne
kifundálni ilyen egetverő dekadenciát!
Nem, nem, ebben az univerzális
őrültségben egyetlen dologra lehet építeni
csupán. A magányos hangra - az író
magányos hangjára ..."

Andrews válasza, ha csak egy röpke
pillanatra is, de szíven találja az öntelt
individualistát:

„Szerintem pedig holnap igenis ki kell
állnia, és meg kell tagadnia saját írásait.
Mert ez az egyetlen és utolsó lehetősége
arra, hogy visszalopja magát az emberiség
körébe. . . Hiszen minden egyes szava,
minden egyes javaslata a felsőbb-rendűség
és a reménytelenség álláspontjából fakad
... onnan föntről, a magasból, állítólag
mindent kristálytisztán lát. Az »igazság«,
mondja, a »magányos hang«. Tudja, mit,
ez az ön úgynevezett igazsága semmi más,
mint saját elszigeteltségének, saját keserű
gyötrődéseinek a tükröződése . , . és
féltékenység! Egy olyan ember
féltékenysége, aki nem tartozik sehová,
aki már elfelejtette, hogyan is kell tartozni
valahová, és aki már csupán csak írni
tud."

A dramaturgiai csavar: minden fonto-
sabb jelenet után a színpad hirtelen film-
stúdióvá alakul. Film készül - évekkel
később - Mehta regényéből, melyet a
konferencián történtekről írt. Így tehát
párhuzamosan lehetünk tanúi a színpadi
valóságnak és a színpadi valóságban ki-
teregetett fikció eltorzításának, valamint a
színpadi - eltorzított - valóság további
eltorzításának a filmrendező és a film-
színészek által.

A fő cselekmény további vonala:
Andrews csömört kapva tapasztalataitól,
úgy dönt, hogy még mielőtt kihirdetnék a
nyertest, továbbutazik. (Nem hirdetnek ki
nyertest.) Még aznap éjjel vasúti
szerencsétlenség áldozata lesz. Mehta
másnap nem tartja meg ünnepi



beszédét, mert Peggyvel együtt a szeren-
csétlenség színhelyére siet.

Ennyi a darab, és azt hiszem, David
Hare-re (aki maga rendezte új darabját)
ráillene Esterházy Péter (egyik) ars poe-
ticája: „Élni annyi, mint bizonyos lehe-
tőségek közt habozni, élni annyi, mint
végzetesen erősnek érezni magunkat a
szabadság gyakorlására, élni annyi, mint
megválasztani, hogy mivé legyünk a
világban. Egyetlen pillanat sincs, mikor ez
a készenlétünk alábbhagyhat és meg-
nyughatik. Még amikor csüggedten
hagynók, hogy történjék bármi, akkor is
választottunk: a nem választást."

Mehtát különben a nagy tehetségű
indiai színész, Roshan Seth játssza, akit
Richard Attenborough fedezett és kért fel
Nehru eljátszására Gandhi című filmjében.
A. .Nemzeti Színház több mellé-fogás után
- amilyen a Giraudoux-előadás, a Trójában
nem lesz háború (Harold Pinter kezében
amatőrelőadás lett ebből a gyönyörű
darabból), avagy Peter Gill, az igen
tehetséges rendező nagyon gyenge darabjai
(Small Change, és Kick for Toueh) - Musset
Lorenzaccióját mutatta be, mely 1832-ben
íródott, s melyet Musset állítólag sohasem
szánt színpad-ra. Először Sarah Bernhardt
figyelt föl a mammutműre, részleteket
játszott belőle, majd a párizsi TNP mutatta
be 195a-ben, Gérard Philipe-pel a fősze-
repben. Peter Hall, a Nemzeti igazgatója
(akinek magát Sir Laurence Olivier-t
sikerült kitúrnia annak idején, amint ez
most már köztudott, egy Olivier életé-ről
készült tévésorozatból) John Fowlest, a
neves regényírót (a Lepkegyűjtő stb.
szerzőjét) kérte fel a mű újrafordítására és
színpadi adaptálására.

A hatalmas Olivier-színpadot (ez volt a.
konc, amit az azóta már szintén Sirré ütött
Peter Hall, a Nemzeti megnyitásakor a
nagy színésznek dobatott) Michelangelo
fejetlen Dávidja uralja. Ezzel kapcsolatban
az egyik kritikus kajánul megjegyezte:
nem tartja lehetetlen-nek, hogy Sir Peter
magát az eredetit kérte kölcsön, amit aztán
a szállítómunkások véletlenül elejtettek ..

A szerencsére valóban. ügyesen meg-
nyirbált monstrum a Nemzeti színpadán
lényegében a korrupt, kéjenc Alessandro
di Medici „terrorista" unokaöccse, Lorenzo
által való alattomos tőrbecsalásáról szól.

A rendező, Michael Bogdanov lenyű-
göző autenticitással kelti életre a rene-
szánsz Firenze lüktető hétköznapjait, Greg
Hicks pedig, mint egy fekete gyík-

bőrbe bújt kicsi Hamlet, Lorenzacciót.
Csak Hamlet enerváltsága nála destruktív
energiába csap át. Bogdanov rendezésében
csaknem minden lelkiismeret-furdalás
nélkül tervezi a zsarnok vér-fröcskölően
naturalisztikus, brutális meggyilkolását.
Alessandrónak (Clive Arindell) a
marhaerős, gyönyörű Góliátnak hét élete
van. Mint a sebzett vad-kan küzd az
életéért, újra és újra Felhőszülve-
ágaskodva minden egyes rajta ej-tett
tőrszúráson. A kicsi Dávidnak sokáig kell
küszködnie, míg sikerül kioltania
félelmetes élniakarását. De mind-hiába,
hiszen Dávid feje is a földön fekszik -- az
egyik zsarnokot a másik követi, ebben az
esetben Cosimo Alessandrót. Ennyi és
nem több a százezres vállalkozás
mondanivalója, egy kicsit talán lapos,
mint maga az uralkodószimbólum, a
fejeden Dáviddal.

Az alternatív, itt „fringe"-nek nevezett
színházak közül a népszerűbbek, az ICA
(Institute for Contemporary Arts, Modern
Művészetek Intézete), a The Almeida,
valamint a Riverside Studios idén
tavasszal is, fő művészeti célkitűzésüknek
megfelelően, külföldi együttesek londoni
bemutatkozására adtak lehetőséget. A The
Riverside Studios körülbelül egy évvel
ezelőtt hivatalosan tönkrement. A
személyzet öt hónapig tartotta
„ostromállapotban" a művészeti központot,
fizetés nélkül, de annál nagyobb
lelkesedéssel. Májusban Dario Fo
szólóestjével nyitották meg ismét a ka-
pukat, boldogan, de anyagi körülménye-
ikhez képest nem túl ünnepélyesen.

Dario Fót Chaikin követte a Riverside-
ban. Chaikin, az amerikai Open Theatre
atyja, Tr i o című alkotását mutatta be,
Kiáltások és suttogások alcímmel. Aki szereti
az amerikai performance színházat, annak
ez a produkció lehetett a be-teljesülés.
Magam ezt a műfajt a legtöbb esetben
arrogánsnak és hozzáfér-hetetlennek
tartom. Ehhez képest Chaikin előadása
önsajnáló és narcisztikus volt, de nem
kifejezetten idegesítő. In-tim tragédiákat
villantott fel egy-egy pillanatra.

Az Almeida tavaszi szezonjában a ju-
goszláv Teatar TD Hamletje volt érdekes
módon az igazi művészet egyetlen
képviselője. Az idén első ízben meg-
rendezett glasgow-i Mayfestről jöttek
Londonba. Nos, ez a Májusi Fesztivál is
megérdemel néhány szót, annál is inkább,
mivel a jelenlegi nem valami rózsás
gazdasági körülmények között jöhetett
létre, ráadásul a „populáris szín-

házi fesztivál" mottóval. Ferilith Lean, a
híres skót együttes, a 7 : 8 4 (aminek a kód-
jelentése az, hogy az ország nyolcvannégy
százaléka hét ember kezében van) volt
adminisztrátora ügyeskedte ki a skót
szakszervezet anyagi támogatását, és igen
sikeres nemzetközi fesztivált rendezett.

A jugoszláv együttes Hamletje egyike volt
azoknak az esztétikai élményeknek,
melyek a mai művészeti élet heterogén
dzsungeljében optimizmussal töltik el a
színházi embert, és visszaadják hitét a
kreativitásban. A Teatar TD mindent
egyesített technikájában, amit bábban
eddig kieszelt a világ. Vizuális élménye
olyan erős, hogy a délutáni előadáson
mellettem ülő gyerekek ugyanolyan há-
lásan és lelkesen köszönték meg a pro-
dukciót, mint a felnőttek.

Amit viszont Pierre Audi, az Almeida
művészeti igazgatója, valamint Miss Mor-
gan, az amerikai performance-tól erősen
befolyásolt „költőnő" kollektívan pro-
dukált, az minden tekintetben hátbor-
zongató volt. Gordon Craignek ajánlották
műsorukat, mely lényegében abból állt,
hogy a szereplők hatásos élőzenére és
hangeffektusokra rikító fehér és vad fekete
fényben, ügyesen összeácsolt nyersfa
konstrukciókat mozgattak. A történet
körülbelül annyi, hogy egy hölgy először
fehérben, majd feketében kacérkodik egy
fehérbe meg egy feketébe öltözött úrral. A
stilizált játék hirtelen csap át véresen
komoly naturalizmusba, mikor a „lady"
egy faládikóból meg-nyúzott nyulat húz
elő, ölbe veszi, simogatja, babusgatja a.
ragadós, nyers húst, majd egy bárddal szép
komótosan föl-darabolja a nyuszit, hogy
ruhacsipeszek-kel egyenként
fölakasztgassa a véres hús-cafatokat a
„mellesleg" ott függő ruha-szárító kötélre.
A műsor címe Ariadne délutánja. Ariadne,
az arisztokrata kis-asszony unalmas kis
délutánocskája, és azért unalmas, mert
mást már nem tud. kitalálni, mint vért és
gyilkolást. Ami a legszörnyűbb az
egészben, hogy az alkotók ezt a felelőtlen
és átgondolatlan melodrámát nemcsak
komolyan veszik, hanem művészetnek is
tartják.

Az ICA-ban a lengyel Akademia Ruchut
láthattuk, még mindig a régi jó 70-es
wroclawi experimentumok színvonalán -
ami ma természetesen több mint kínos -,
meg a Piccolo Teatro di Pontaderát, egy
igen izgalmas egyórás Cseresznyéskerttel,
meg a Belgiumban élő nagyon amatőr
nemzetközi együttest, a TIEDRIE-t.
Legutóbb jan Fabre ugyancsak belga
színháza nyolcórás előadást mutatott be



ICA színházában. Nos, nyolc órát végig-
ülni nagyon kényelmetlen székeken, szü-
net nélkül, különösen ha az ember amúgy
is csaknem minden estéjét színházban tölti,
nem tréfa. Én csak három és fél órát bírtam
„sitzfleisch"-sel, no meg egy önkényes
szünettel. Ami ezalatt történt, az nagyon
egyszerűen összefoglalható: a mai világ a
punk-kultúra szemszögéből nézve. És nem
lenne punk-kultúra, ha nem nézné a világot
úgy, mint szörnyű unalmas és önmagát
örökösen ismétlő stagnálást. Az első fél
óra így telt el: a nagyon gyéren
megvilágított szín-padon megjelenik egy
szereplő. Körbe-sétál - nagyon
kényelmesen -, leül. Be-somfordál a
másik, körbesétál, leül. Rikító hangon
megszólal az első: „Bonjour, how are
you?" Szürke-lapos hangon válaszol a
másik: „I am well, how are you ?" Ha tízen
vannak a csoportban (ennyien voltak), ez a
kis gyakorlat igen hosszúra nyúlhat. Aztán,
amint mind szépen összegyülekeztek, az
egyik nőnemű szereplő vetkőzni kezdett.
Rendesen, a striptease rutinját követve, lé-
pésről lépésre.

A következő jelenetben két szereplő áll
a színpad két oldalán. És - közönség-
provokálás - férfi és női hangon a torkukat
reszelik a sötét színpadon. Legalább húsz
percig. Majd: míg monoton sziréna-hangra
egy fiú és egy lány szélsebesen le-
vetkőzik-felöltözik, a többi résztvevő
sorban egymás után a színtér elejére lép,
bevilágosítja magát éles spottal, és egy
Tristan Tzarát megszégyenítő kalapból
válogatott szó- és mondatfoszlányokat
ordít - többnyire artikulálatlan hangon - a
közönség képébe.

Azt hiszem, értem, hogy mit akarnak.
Az is nyilvánvaló, hogy a Dada meg a
punk valahol testvérek. Ez az új deka-
dencia mégis elkeserít, mert könnyű el-
révedezni a húszas évek dekadenciáján,
hisz olyan messze van, történelem, az
effajta előadás viszont közvetlenül alá-
támasztja pillanatnyi egzisztenciális fé-
lelmeinket. Elsősorban azáltal, hogy köz-
vetlenül tükrözi a mai fiatal korosztály (az
együttes tagjai itt tizenhét - huszonhárom
évesek) egykedvű kiégettségét és
kölcsönkért agresszivitását.

Steven Berkoffnak szerencsére más el-
képzelései vannak a dekandenciáról. Talán
ő az egyetlen művész ma Angliában, akit
nem lehet semmilyen fiókba gyömöszölni.
Már első adaptációjában - Poe: The House of
Usher és Kafka Metamorfózisa - egészen új
mozgásművészeti technikát és előadói
stílust sikerült ki-

alakítania, amiért a kritika az angol szín-
ház enfant terrible-jeként könyvelte el.
Decadence című második önálló darabja az
angol arisztokrácia eddig legmorbidabb és
legkomikusabb paródiája. A da-rab
kétszemélyes, és partnere, Linda Marlow
nem marad le Berkoff hihetetlenül
komplex színészi képességei mögött.
Nehéz a cselekményt szavakba foglalni,
mert a darab varázsa elsősorban
túlfűtötten groteszk előadásmódjában rej-
lik. Az öregedő (tulajdonképpen már csak
állatként vegetáló) lord és ürességét
modorossággal feltupírozó arisztokrata
szeretőjének burleszk-vitustánca:
automatikus csevegés, automatikus le-
részegedés, automatikus „numera". Majd
egy nagy zabálás, melynek végén a férfi-
ból minden elképzelhető nyíláson tűzi-
játékként robban ki rohadó beleinek bűzös
gáza.

Berkoff nem lenne Berkoff, ha meg-
állna az arisztokrácia kifigurázásánál. A
darab másik vonala, melyet csupán fény-
váltással jelez (az előző fehérből langyos
sárgába vált), a zugdetektívet meg a sze-
retőjét mutatja be. (A detektívet az előbbi
szerető bérelte föl, hogy férje félrelépéseit
dokumentálja.) Ez a vonal a kis-emberek
korrumpálhatóságát, az újgazdagok
allűrjeit mutatja be. Őket kettőjüket a
darab végén - a jelenetek oda-vissza
váltanak fehérből sárgába - az előző
kettőtől pusztán a szobahasználatuk és a
kiejtésük különbözteti meg. A két szereplő
bravúrosan kapcsol oda-vissza a
„királynő" affektált angoljából a
munkásréteg „cockney" dialektusára.

West (Nyugat) című legújabb darabja,
amely jelenleg közepes sikerrel megy a
West End-i, de alternatívnak számító
Warehouse Színházban, tíz évvel ezelőtt
bemutatott East (Kelet) című darabja
ellenpárjaként készült. Ez a darab Wesker
óta először szólt érdemben az East End-i
munkásfiatalok problémáiról, és mind a
mondanivalót, mind az előadás-módot, a
korszellemnek megfelelően, éppen az tette
olyan izgalmassá, hogy teljesen
elrugaszkodott Wesker aprólé-kos
realizmusától.

Amíg Berkoff az Eastben, a hetvenes
évek elejének megfelelő aktualitással,
többek közt a nemek harcát állította a
darab középpontjába, az akkor vadul öklöt
rázó feminizmust és az annak vadul
ellenálló East End-i legények hősködését -
érzékenyen megmutatva, hogyan ér-nek el
az „új szelek" az értelmiségtől a
munkásosztályig -, legújabb darabja ala-

posan áthangolódott. Az East könnyed volt,
humoros, vidám. Csaknem optimista. A
West a magányról szól, az elszi-
geteltségről, a kilátástalanságról. A nemek
harca is kifulladt már. A generációs harc
még tart, mert az szívósabb. De a fiatalok,
ha nyilvánosan nem is, legalább saját
maguknak már he merik vallani, hogy
igenis szükségük van egy társra, egy
barátra, valakire, akiben egy picit meg
lehet kapaszkodni.

Mint előző darabjaiban is, Berkoff egyik
nagy ambíciója a nyelvhasználattal való
kísérletezés. A shakespeare-i ritmusban írt
dialógusok, East End-i kiejtéssel előadva,
bizarr módon egyszerre el-vonatkoztatják
és közelebb is hozzák mind az abszurd,
mind a hétköznapi helyzeteket.

Az ellentmondást mutatja meg Berkoff, a
felvett, modoros fenegyerekeskedés és a
mögötte rejlő űr között. Amíg a srácok
bandába verődnek, amíg kocsmáznak,
káromkodnak, üvöltöznek, nagy szájjal
védik a „grundjukat", addig nincs baj. Az a
„rend". De amint valódi összecsapásra
kerül sor a szomszédos kerület
aranyifjaival, és kiválik a bandából valaki,
aki mindezt véresen komolyan gondolja,
mert maradt benne valami érthetetlen
idealizmus, a többiek joviálisan
megveregetik a vállát, és magára hagyják.
O is sokszor magára hagyta a lányt, akit
szeret és aki szereti, de mindig csak azért,
hogy a többiek gúnyolódását elkerülje. A
lány ebben a darabban már úgy mer
szenvedni, mint egy nő, bár ez sem segít
egyikükön sem. Bánatában akkor hagyja el
a fiút, amikor annak a legnagyobb
szüksége lenne az érzelmi meg az erkölcsi
támogatásra. De még így is sikerül
legyőznie a nagyszájú ellenfelet. A
haverok büszkén gratulálnak a kocsmában.
A szülők meg egyre rágják a fülét: teremts
már magadnak valami egzisztenciát,
hiszen ügyvéd is lehetett volna belőled!
Hősünk zihálva rohangászik a két
lehetetlen lehetőség között: beilleszkedni
valamibe - akár-mibe - képtelen. Nem látja
be, miért jó az neki, ha van kölcsönre vett
lakása, kis felesége meg gyerekei. Valami
mást szeretne, azt, amit a környezetében
senki sem ért, és amit még ő maga sem tud
vagy mer megfogalmazni: megvalósítani
önmagát. Mert már eleve szülőhelye a
Hackney Marshes (hackneyi mocsár)
munkásnegyedébe süpped a lába. A ki-
látástalanság, a munkanélküliség mocsa-
rába.


