
Gáti Oszkár (Garfield) a Hajószínház
előadásában (Sárközi Mariann felvételei)

körülhatároltabb jellemének poénjait. Gáti
Oszkár (Garfield kapitány) elbújik a
szakálla mögé, rezzenetlennek, titok-
zatosnak, fölényesnek igyekszik mutat-
kozni. Papp Jánosnak semmi reménye,
hogy embert faragjon a hatalmi mániá-
jában csak állandóan dübörgő Camp-
bellből, ezért a hangerő, az agresszió túl-
zásaival próbálja legalább jelezni és kri-
tizálni az alakot. Vass Gábor hol győzi
színészi energiával Highwood vessző-
futását, hol nem; sokszor hat mester-
kéltnek. Karczag Ferenc (Michael Kings-
ton fedélzetmester) karakán fickója,
Lesznek Tibor (Wright) tehetetlenkedő
elektrikusa alig köt le. Cs. Németh Lajos
(Kelly) a pipájába fogódzik, szolid mel-
lékalaknak tartja meg az eldöntetlen,
íróilag kimunkálatlan szereplőt. Puszta-
szeri Kornél Thompsonjának rácsodál-
kozó naivitása, halogató mérlegelése,
növekvő tiltakozása pontos jellemvázlatot
ad ki.

A Szent István parki kikötőből indul és
jó három óra múltán oda tér meg a z.

„Árpád", amelyből sajnos nem lett - a szó
átvitt értelmében - „Magellán". Nem telt
kellemetlenül az este, de mire éjszaka lesz
az alkonyból, szertefoszlanak a
komolyabb remények. Volt hajó-színház,
volt hajós darab -- csak az hiányzott
belőle, ami elengedhetetlenül kellett
volna: a hajó-ság, a hajós-ság.
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BALOGH TIBOR
A kétfejű Agria

Az idei évadtól új szervezeti keretek
között, új művészeti vezető irányításával
rendezik az Agria játékokat. A nyári
programsorozat gazdája az egri Gárdonyi
Géza Színház lett, művészeti vezetője
Szikora János. Ezt a szezont tehát
tanulóévnek kell tekintenünk, s az érté-
kelés mércéjét illő ehhez igazítanunk.
Ugyanakkor az sem lenne szerencsés, ha a
türelem ürügyén hallgatnánk azokról a
negatívumokról, amelyek a további egri
évadok sikerét is veszélyeztetik.

A mostani szezon bővelkedett örven-
deztető újításokban. Mindenekelőtt mél-
tánylandó az a felismerés, hogy - bár nem
kifizetődő - érdemes nyáron gyer-
mekszínházi előadásokat tartani. (Ott-
jártamkor nemcsak a Népkerti tóra tele-
pített színház nézőterén, de az elkerített
területet övező parkban is teltház volt: az
óvónénik ott sétáltatták a kinnrekedt
gyerekeket.) Az új játékhely szintúgy
sikeres találmány. A taviszín-pad és a
tópart nagyszerűen használ-ható, jól
belátható játéktér, s nem elfogadhatatlan
az akusztikája sem. Úgy gondolom,
érdemes lesz az egrieknek olyan darabok
után kutatniuk, amelyek kifejezetten
igénylik ezt a hely-színt. Dicsérő szó illeti
a Líceum udvarán végbement
változásokat is: a kőszín-házira immár
jobban emlékeztető technikai feltételek
élvezhetőbbé teszik az előadást.

Az Agria Játékok legsebezhetőbb pont-
ja mindig a műsorpolitika volt, s az ma is.
A Líceum udvarán csak óriási nézőtér
képzelhető el, ez pedig nehezen tölthető
meg, ha ott a közönségnek szellemi
ínyencségeket, nehézfajú klasszikus
drámákat vagy kortárs magyar szerzők
írta darabokat kínálnak. Itt meghatározó
szempont a népszerűségre törekvés.
Korlátozza azonban a műsortervezők le-
hetőségeit az a mecénások által néhány
esztendeje megfogalmazott, általában ro-
konszenves szándék, hogy a nézőket nem
a gyulaihoz hasonló színpadi lát-
ványosságokkal kívánják a színházba csá-
bítani, hanem értékekben gazdag, populá-
ris és kizárólag önmaguk által ható mű-
vekkel. Ilyen darabok szép számmal

találhatók a hazai és a világirodalomban,
ám a választást gyakran befolyásolják
lokálpolitikai megfontolások. Igy történt
ez az idén is, amikor helyi klaszszikus
színművét, Gárdonyi Géza: An nuskáját
tűzték műsorra. A kritikusnak az a
véleménye: szerencsésebb lett volna, ha az
új művészeti vezetés - bízva a
bemutatkozásnak szóló fokozott érdeklő-
désben is - magasabbra helyezi az iro-
dalmi mércét, ha másért nem, azért, mert
az Annuska előadásának amúgy sincs
gesztusértéke, hiszen a darabot játszották
már Egerben, 1955-ben, s ráadásul akkor
is Kalmár András rendezésében. Az
Annuska mellőzése mellett szólhatott volna
még érv. Nevezetesen: Szikora János
egyébként is eleget tett a lokál-politikai
elvásároltnak azzal, hogy Sakari
Topelius: Hamupipőke című mesejátéká-
nak rendezésére Eger finn testvérváro-
sának (Pori) színházából hívott vendéget.
Úgy tetszik, Szikora taktikailag túlbiz-
tosított évaddal debütált művészeti veze-
tői tisztében. Nagyon hiányzott az idei
programból egy szűkebb közönségréteg-
nek szóló, harmadik darab és hozzá egy
intimebb játéktér, egy igazi stúdió-
környezet (korábban Valló Péter a Lenkey
tábornok előadásához talált ilyet). Azt
gondolom, Szikora Jánosnak ügyelnie
kell majd a jövőben a helyi hagyományok,
és kapcsolatok ápolása terén a szükséges
mértéktartásra, arra, hogy a különféle,
művészeten kívüli érdekek sokasága ne
korlátozhassa az amúgy is szerény
lehetőségeket. A kísérlet kockázatának
vállalásával párhuzamosan, érdemes
lenne fontolóra venni a lát-
ványosságtagadás elvének korrekcióját is.
(Nem minden látvány öncélú.) A mélyebb
intellektus és a funkcióval bíró
artisztikum bebocsátása révén az Agria
Játékok műsorpolitikája bizonyosan
markánsabbá válnék.

A két előadás szereposztása láttán azt
tapasztaltuk, hogy az Agria játékok
társulatának összetétele alaposan meg-
változott. Hiányoznak ugyan megszokott
nevek, megkedvelt arcok, de elégedetten
állapítottuk meg: ezúttal nem egyetlen
társulat tagjai alkotják a stáb zömét,
hanem az ország minden részéből
verbuválódott csapat dolgozik együtt. Azt
feltételeztük, ez a színházközi válogatott
örömét leli majd az ismeretlen
partnerekkel való közös munkában, s a
szokatlan feladat megoldása fokozott
összpontosítást, az összpontosítás szép
színházi pillanatokat teremt. Várakozá-



sunknak csak az Annuska előadásának
résztvevői feleltek meg. Úgy tűnt föl, a két
produkció kollektívája két fejjel
gondolkodott. Akik az Annuskában dol-
goztak, minden erejüket latba vetve
igyekeztek játékukkal összecsiszolni a
jelenetek csikorgó fogaskerekeit, próbálták
személyiséggé mélyíteni a figurákat s
megtalálni az egymás közötti kapcsolatok
lehetőségét. A Hamupipőke szereplői
viszont (július 16-án legalábbis így volt
érzékelhető) hamar beletörődtek abba,
hogy nem teremtődött közöttük alkotó
kontaktus, s láthatóan csak az előadás
lebonyolításával törődtek. Fontos feladata
lesz a következő évadok során a művészeti
vezetőnek egy olyan

kollektíva kialakítása, amely nehéz pil-
lanatokban is érdekelt tud maradni a
művészi siker keresésében, legalább úgy,
ahogyan azt most az Annuska résztvevői
tették. Az anyagi szempontokat előtérbe
helyező, teljesítményközpontú
gondolkodás ugyanis egyre kevésbé tűri,
hogy a nyári játékok - valamiféle
hallgatólagos közmegegyezés alapján -
karitatív jövedelemkiegészítő funkciót
töltsenek be.

Övön aluli meghökkentés

Sakari Topelius: Hamupipőke című eredeti
finn mesejátéka magyarországi be-mutató.
A szerzőről eddig keveset tudtunk. Sakari
Topelius (1818-1898) köl-

tő, elbeszélő, a finn történelem, az északi
természet ábrázolójaként vált híressé
hazájában. A gyermekek és az ifjúság
költőjeként valamennyi északi országban
ismert és kedvelt szerző. Kifinomult
természetérzéke, eszményi, világos, köz-
vetlen Ielkülete tette a gyermekek csodált
tanítójává. Hatása Finnország egész
szellemi életében érződött.

Topelius a Hamupipőkéről szóló, vi-
lágszerte ismert mesét átalakította némi-
képp. A frank középkorban játszódó
történetben Lothar király szeretné meg-
házasítani fiát, Prinssi Hildebert herceget.
A herceg kegyének elnyeréséért
versengést hirdet az ország hajadonjai
között. A vetélkedés győztese a kisem-
mizett Dina (Hamupipőke), a jelentkezők
legszegényebbike. Am csakhamar
kiderül, hogy a hamuszín parasztruha
valódi hercegnő testét fedi. A szerző
újítása, hogy tompította a fehér és a
fekete, a jó és a rossz mesékben kötelező
kontrasztját. Hamupipőke nővérei
mesebeli gonosz lényüknél emberibb
alakok, és Dina jósága sem éteri: olykor
kiütköznek gyarló-emberi vonásai,
jellemét színezi némi önzés, gőg, hiúság.

A darab finn rendezője, Kari Juhani
Suvalo 1943-ban született Helsinkiben.
Tanulmányait a Helsinki Egyetemen vé-
gezte germán és északi nyelvek filoló-
giája, esztétika, színházművészet és mű-
vészettörténet szakon. Ezzel párhuzamo-
san a Helsinki Színészeti Főiskolán tanult
öt évet. A rendezői és dramaturgi vizsga
letétele után előbb egy szabad színházi
csoporthoz, majd a Turkui Városi
Színházhoz került. 1975-től a Pori Színház
művészeti vezetője. Suvalo bízott a
gyerekek szellemi nagykorúságában, s
nem nyújtott nekik fogódzót a
tájékozódáshoz, sőt - a szerzői elképze-
lésen túl - további próbatételeknek vetette
alá őket. A színpadot körülbelül ötven
méter sugarú, félkör alakú területen
építtette fel, és ezt a parknyi nagyságú
környezetet állandóan mozgó színészek,
statiszták népesítették be. A jelenésükre
igyekvő színészeknek olykor száz métert
is meg kellett tenniük a nyílt színen a
takarástól a tóra ácsolt emelvényig,
óhatatlanul magukra irányítva a pöttöm
nézők érdeklődését. A folytonos
közlekedésben lévő együttes és a nappali
szabadtér ingerdús miliője meg-osztotta a
közönség figyelmét. Az érték-
összemosódás, valamint ez utóbbi két
tényező következtében a gyereksereg
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tompa empátiával szemlélte az esemé-
nyeket.

A Hamupipőke csodálatos árváltozások-
kal, varázslatokkal teli mese. Színpad-
technikai segédlet hiányában az illűzíó-
keltés lehetőségéről termeszetesen eleve le
kellett mondani, keltűnő volt, hogy az
adott feltételek között a rendező mégis
szívesebben folyamodott a szimpla
trükkökhöz (karomnövesztés, orrnövesztés
stb.), s nem hagyatkozott a gyerekek szinte
korlátlan beleképzelő erejére. Sőt, azt
tapasztaltuk, mintha következetes szigorral
igyekezett volna távol tartani a színészeket
a publikumtól, nem engedve alkalmat a
meseszövésbe való bekapcsolódásra. Ilyen
felfogással ezt a darabot csak kőszínházi
körülmények között lehetne sikerre vinni.
A szabadban, a délelőtti verőfényben
bizony nem lehetett illúziót. keltően
varázsolni, s ezért a tapsot is, a nevetést is
gyakran a színészek voltak kénytelenek
előjátszani a közönségnek.

Szót érdemel még egy sajátos szemlé-
leti probléma. A rendező nem döntötte el,
milyen életkorú gyermekeknek szánja az
előadást. Vallomása szerint „Topelius
Hamupipőkéjének fontos eleme a szerelem
is. Csodálja és védelmezi a fiatal,
ébredező, természetes szerelmet. Saját
hozzáadásom volt a darabhoz ennek a
szerelemtémának kiszélesítése, hogy
szinte a darab egész szereplőgárdáját
éríntse, Ebben a formában a darab
valósággal serkenti szereplőit, hogy sze-
ressenek bele egymásba, korra, alakra,
külsőre, rangra való tekintet nélkül, E z é r t

a darab végén a lakodalom valóban
kollektív jelleget ölt", A szerel-mi vonulat
kiszélesítése révén több cselekményi
mellékszál jelentőséget kap, s ezáltal a
darab feldúsul, kompaktabbá válik,
Ugyanakkor viszont szűkül az előadást
maradéktalanul élvezni képes nézők köre,
hiszen az a közönség, amely számára a
mese íródott, kevésbé érdeklődik még a
szerelem iránt, a nagyobbak pedig már
hárítják maguktól a tündérvilág bűvöletét.
Így, a korhatár nélküli mesejáték minden
néző számára tartogat érdektelen
pillanatokat.

A színészi teljesítmények értékelésekor
aligha lehetünk igazságosak. Bizonyára
tekintetbe kellene vennünk a munka. során
felmerült nyelvi nehézségeket, az északias
és a délies kultúra közötti eltérésekből
fakadó szemléleti különbségeket,
megértési zavarokat, sőt a próbákat
hátráltató mostoha időjárási körülmé

nveket is. Mindez lehet magyarázat, de a
mentség nem változtat az előadás mi-
nőségén. A Hamupipőke szereplői között
nem jött létre játékegység, nem éltek.
együtt a színpadon, kapcsolataik felszínes
gesztusokban fejeződtek ki. A kore-
ografált tömegjelenetek alkalmával sok
volt a pontatlanság, a kórus olykor szét-
esett, némelyek pedig feltűnően hamisan
énekeltek. A. színészek. egymástál
függetlenül nyújtották saját, jól ismert
színpadi énjüket, és hozták (képességük
szerinti átlagteljesítményüket, ezért mun-
kájukat külön-külön szüktégtelen
értékelnünk. Fehér Anna és Jeney István
alakításáról azért érdemes mégis szót ej-
tenünk, mert az előbbiben a rendezői
koncepció erénye, az utóbbiban hibája
mutatkozik meg markánsan. Fehér Anna,
a. kontrasztok oldása elvének jegyé-ben,
szürke rongyokba csavartan is föl-
villantott valamit szépségéből, s a
cselédmunka közben is sejtettek
mozdulatai kecsességet, eleganciát.
Máskor pedig hercegnői. öltözékében
megjelenve is őriz-tele vonásai, gesztusai
valami hamisítatlanul pórias szépséget.
T- kettősség egy-beolvadása révén
sikerült emberi teremtménnyé formálnia
Hamupipőkét. A rendezői elképzelés
érvényesülésének negatív következménye
Jeney István kevésbé szerencsés
szerepformálása. A gyerekek-nek nem.
volt okuk kellőképpen meggyűlölni az
udvarmestert. Nem kívántak számára
különösen súlyos büntetést. S mint-hogy
a többi vétkes „jutalma+ egy-egy farba
billentésnél, bukfencnél nem volt

súlyosabb, jeney váratlan vízbe pottya-
nása indokolatlan meghökkentéssé vált.

A díszleteket és a jelmezeket Kalmár
Kati tervezte. Könnyítette munkáját a
park természeti környezete, nehezítette a
nézőtérről jól látható távolabbi
épületháttér. A hal oldalra telepített finn
parasztház naturális hatású, a jobb oldali
királyi palota stilizált. A jelmezek
kifejezőek, szükségképpen nem korhoz
kötődőek, bár az alufóliába burkolt éjjeli
manókról a .mai gyerekeknek már első-
sorban az anyukájuk konyhája juthatott.
eszükbe.

„A népnek cselekmény kell...'"

Gárdonyi 1902-ben írta a z Annuskát,
ősbemutatóját 1903-ban tartották a Nem-
zeti Színházban. A darabot akkor Ale-
xander Bernát javasolta bemutatásra. A
következő, ünnepi eseménynek számító
premierre, 1955-ben, az újjáépített egri
színház megnyitásakor került sor. Az
akkori előadást Kalmár András, a díszle-
teket: és a jelmezeket Wegenast Róbert
t e r v e z t e . Az Annuska színpadi pályafutása
során kevés egyértelmű elismerésben
részesült. Általában bírálták
filozófiamentes naivitását, végletekig
egyszerű meséjét, a szerzőhöz méltatlanul
„ízlésteIen", bőbeszédű harmadik
felvonást, az elnagyoltságot. Kifogásolták,
hogy „a bonyodalom nem a lelki életből,
hanem a szolgálatkész véletlenből indul ki".
Egyhangúlag elmarasztalták János barát
szerepeltetését. A Pesti Napló kritikusa,
Ábrányi Emil szerint „nem elég éles és ki-
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méletlen az úri réteg rajza. (...) A komoly
szociális háttér kimaradt a darabból. (...) A
hibákat és a hiányokat eltakarja a jó tündér,
aki választottjait a humor, a poézis, a gazdag
és üde kedély megvesztegető bájával ruházza
fel". A korabeli lapvélemények ma is
helytállók nagyjából. Alig-ha
vállalkozhatnánk eredménnyel ke-
csegtetőn napjainkban a darab újraérté-
kelésére. Am azon érdemes lenne elgon-
dolkodnunk, hogy jóval soványabb cse-
lekményből, sokkal kevesebb konfliktus-
helyzet birtokában Gárdonyi külhoni
kortársai közül jó néhányan klasszikus
világirodalmi alkotásokat hoztak létre.
Felvetődik a kérdés: vajon Gárdonyi
szövegének a groteszk felé hajlított ér-
telmezésével, a szituációk abszurdoid nai-
vitásának kidomborításával nem tárhat-
nánk-e fel a darabban rejtett értékeket?

A kérdés természetesen akadémikus,
hiszen éppen Gárdonyi figyelmeztet: „a
népnek cselekmény kell, a nőknek
szenvedély, a műértőnek karakter". Ha
pedig a közönségnek igazi Annuskát
ígérnek, akkor igazi Annuskát kell játszani.
Kalmár András ragaszkodott ehhez az
etikai normához, s általában helyesen
tette, mert keze munkája nyomán
színvonalas, korrekt előadás jött létre.
Igaz, a szöveg, az író szellemének túlzott
tisztelete szült aránytalanságokat. Kalmár,
bízva az első felvonás kétség-kívül
legmagasabb irodalmi értékében, teljes
egészében kijátszotta az expozíciót.
Ennek az lett a következménye, hogy az
előadás végére időzavarba került, s
kínosan fel kellett pörgetnie az
eseményeket, nem hagyva teret az érzel-
mek kibontakozásának: mielőtt könnyek
kopogása verhette volna fel a nézőtér
csendjét, kétszer sebesen le-, majd fel-
gördült a kortina, s az idill abbamaradt, a
közönség pedig gyors taps után még
elérhette az utolsó autóbuszokat. A hir-
telen vég egyébként nem ártott a darab-
nak.

Mint idáig valahányszor az Annuska
előadásai történetében, a produkciót ez-
úttal is a kiemelkedő alakítások és a jó
színészi együttműködés tették emlékeze-
tessé. Horváth Sándor, Nagyistván Péter
földbirtokos szerepében arra vállalkozott,
hogy konfliktushelyzetet találjon abban a
tét nélküli dilemmában, amikor az ember
két nagy hozomány között választhat.
Nem a lehetőségek nagy egészében
gondolkodott, hanem mindig csak az adott
pillanatban, s ezzel a partikuláris
jelenléttel próbálta hitelessé tenni a
szorult helyzetbe jutott ember

folytonos belső feszültségét. Pásztor Erzsi
mint az apa és leánya óhajait, hangulatait
közvetítő, mindenre elszánt családanya,
nagyszerű partnere volt. Varga Marinak
(Annuska) és Mihályi Győzőnek (Balogh
Miklós) több rendezői segítségre lett volna
szüksége. Varga Mari (ez nyilvánvalóan
tapasztalatlanságából adódik) nem
érzékítette meg igazán sem a kolostori élet
iránti vonzalmát, sem a földi gyönyörök
élvezetére való hajlamát. Mihályi Győző
végső indulatai is motiválatlanok
maradtak. Az est felfedezése számomra
Ráckevei Anna és Szacsvay László kettőse
volt. Szacsvay (Vas Imre tanító)
félszegségbe fojtott szenvedélyének és
Ráckevei (Sári) szüntelen vitalitásának
ütközéseiből olyan vibráló atmoszféra
teremtődött, amely minden pillanatban
egyszerre sugárzott ellentétet és
harmóniát, reményt és lemondást. A
legnagyobb közönség-sikert Miklósy
György aratta János barát szerepében. A
korabeli sajtó által sokat támadott szerep
minden lehetőségét megragadta. Alakítása
erénye volt, hogy János barátjának ütődött
bölcsessége egy-egy villanásra svejki
filozófiai mélységekhez közelített. Polgár
Géza (Miklós nevelőapja) bölcsessége,
higgadt szerepformálása tetszett. Melis
Gábor (Holdován) jól oldotta meg rend-
kívül nehéz feladatát. (Egyik jelenetében
egyedül kellett képviselnie mindazt,
amitől a Nagyistván család retteg, a
másikban egyedül kellett elszenvednie a
gondjaitól megszabadult család bosszú-
álló diadalát.) A cselédlány szerepében
figyelmet érdemelt Antal Olga.

A díszleteket Csikós Attila, az egységes
stílusú, ízléses jelmezeket Kemenes Fanny
tervezte.

Sakari Topelius: Hamupipőke (Agria Játék-
szín)

Fordította: Lázár Ervin. Átdolgozta: Kari
Suvalo. Díszlet-jelmez: Kalmár Kati.
Rendező: Kari Suvalo.

Szereplők: Fehér Anna, Pogány György,
Fehér Ildikó, Kalapos László, Jeney István,
Martin Márta, Holl Zsuzsa, Máhr Ági,
Kim Borbála, Balog Judit, Tasi István,
Bodor Erzsébet, Barczi Zsolt, Kürti Péter.

Gárdonyi Géza: Annuska (Agria Játékszín)
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Kemenes
Fanny. Rendező: Kalmár András.

Szereplők: Horváth Sándor, Pásztor Erzsi,
Varga Mari, Cserényi Béla, Ráckevei Anna,
Mihályi Győző, Polgár Géza, Szacsvay
László, Kulcsár Imre, Miklósy György, Bod
Teréz, Melis Gábor, Jancsik Ferenc, Sipka
László, Antal Olga.

KOVÁCS DEZSŐ

Törékeny sziveken
ne kalózkodj!

Aphra Behn-komédia a Városmajorban

Hullámzó karnevál, piciny színpadon.
Polgárok, lézengő szolgák, vidéki urak,
szajhák, apácák, uzsorások, léhűtők,
kerítők színes kavalkádja. A színpad
szélén kitömött bábu: a játék végén tűzre
vetik, s vele a karnevált. Szerencsevadász
ifjú lovagok, kalandra, nő-re éhesen.
Epekedő szüzek, különféle rendű és rangú
szajhák: fölfalja őket a forgatag. Szerelmi
intrikák, praktikák, hűtlenkedések,
álruhás felcserélődések. Mindenki lót-fut,
rohangál valaki után és valaki elől; pörög,
sürög-forog a nápolyi karnevál.

Nyári bohóság? Virgonc komédia,
szerelmi tornamutatványokkal? Tingli-
tangli a lélegző sötétben a Városmajori
Színpadon?

Az első hivatásos angol írónő, Aphra
Behn háromszáz esztendős restaurációs
vígjátéka csábító darab: könnyű szó-
rakoztatásra csábít, meg pici didakszisra a
feminizmus gondolatának korai jelent-
kezéséről.

A dráma egybefüggő poénzuhatag,
harsány, vad helyzetkomikumok sora.
Cselekménye szövevényes, nemegyszer
túlbonyolított, de néhány színészi bravúr-
szerepet kínál. Nyelve korántsem irodal-
miasan fennkölt, de gyakran a rögtön-
zésszerű élőbeszéd benyomását kelti, s
nyersen szókimondó (amit Várady Sza-
bolcs fordítása pontosan érzékeltet). A
„megcsavart" komédiai alaphelyzetek-
ben, a mellékfigurák plasztikus rajzában
egy-egy pillanatra shakespeare-i
mélységek nyílnak.

Az angol restauráció korának drámái
nemegyszer sikamlós történetekről, há-
zasságtörésről, az arisztokrácia züllött-
ségéről, szexuális szabadosságáról szól-
nak. Az ugyancsak viharos szerelmi éle-
tű írónő - aki harmincéves korára
egyaránt teljesített külföldi kémszolgála-
tot, s ült az adósok börtönében -, A kalóz
főszereplőjévé az emancipációjukért
harcoló nőket teszi. Az indulatos fruskát,
akit zárdába szántak, de inkább a
férfikarokban keres menedéket. A szűzi
erényét kedvesének őrző leányzót s az
előkelő prostituáltat, aki az igazi szere-


