
caleké volt. A Macskák (emlékezetem sze-
rint igen jópofa show) nyitotta meg a sort
1981 májusában. Sikerének - amelyet az
elkövetkező években követett a Starlight
Expressnek, Az Operaház fantomjának, A
nyomorultaknak és a Miss Saigonnak a
sikere -, nézetem szerint, meglehetősen
kétes hatása volt a londoni színházra. A
sikeres modern musical a gazdagság for-
rásává vált, aranyröggé, melyet vég nél-
kül keres már a szubvencionált színházi
szektor is.

Semmi kifogásom a musicalek ellen -
távol álljon tőlem. Csak azt nem szeretem,
hogy a műfaj minden újabb terméke egyre
inkább eget-földet rázó, óriási jelentőségű
eseménnyé válik.

Eközben az igazi színház - úgy, ahogy
én azt értelmezem - másutt történik meg.
A nyolcvanas évek legfontosabb irány-
zata számomra az az elhatározás volt,
hogy a két nemzeti színház mellett alter-
natívaként létrejöjjön több független,
vándorló társulat. így született meg a
Renaissance Theatre Company, az Eng-
lish Shakespeare Company és a Com-
pass. Ez mint eredmény egyértelműen
lenyűgöző. A jelenség visszája viszont az
az egészen sajátos, savanyú és neheztelő
hangnem, ahogy újabban a média az
RSC-t kezeli.

Amióta, 1987-ben, Terry Hands lett az
egyszemélyi vezető, az RSC-re különösen
jó korszak virradt: gondolok Deborah
Warner Titusára, Hytner A viharjára,
Caird Szentivánéji álomjára, Noble Plan-

tagenetek-kompozíciójára és Solness épí-

tőmesterére. Ám a társulatról mégis
gyakran írnak úgy, mintha a művészi fel-
bomlás stádiumában volna, és a magam
fülével hallottam, ahogy az egyik vasár-
napi lap neves munkatársa kijelentette:
„Végre meg kell szabadulnunk azoktól a
bőrdzsekis nímandoktól az RSC-ben." Hát
mindez igen különös.

Egészében azonban nemcsak sovány,
de békétlen és irigy évtized is áll mögöt-
tünk. Túl sokat acsarogtak a siker ellen; a
színészek túl sokat panaszkodtak nyilvá-
nosság előtt a rendezőkre; túl sokat nya-
fogtak a Nemzeti és az RSC miatt, amelyek
nélkül színjátszásunk összehasonlíthatat-
lanul szegényebb lenne.

A legfőbb pozitívum a színészet - erről
még nem is szóltam, mert ezt az angol
színházban eleve létező adottságnak szo-
kás tekinteni. Ahelyett, hogy himnikusan
felsorolnám a mindenki számára nyilván-
való neveket, hadd válasszak ki négy
olyan színészt, aki „mindössze" szokásos

formáját mutatta. Michael Bryant a Nem-
zeti Színház társulatának nélkülözhetetlen
gerincévé vált, idén pedig egyszerűen a
legjobb Polonius volt Polonius óta. John
Woodvine új magaslatokra tört az English
Stage Companyban látott úriember-Fals-
taffjával; Marjorie Yeats, akit azelőtt ko-
mor nottinghamshire-i proletárasszo-
nyokkal azonosítottam, újabban félelme-
tes klasszikus színésznőnek bizonyult
(például a Solness építőmesterben). És
Sara Kestelman is olyan színésznő, aki
soha nem tolakszik, de mindig igaza van.

Mit várunk tehát a kilencvenes évektől?
Az államtól felvilágosult és ihletett szub-
vencionálást. A szubvenció élvezőitől jó
gazdálkodást. Szeretnénk látni több olyan
színházat, amelynek határozott profilja
van. Szeretnénk, ha az üzleties
szponzorálásnak csökkenne a szerepe.
Szeretnénk, ha színházunk inkább az élet
igazságait mutatná fel, mint a
szórakoztatóipar ha-zugságait. És
mindenekelőtt merész új drámákat
szeretnénk, hogy fülüket hegyezzék a
lanyhák, és megrettenjenek a bűnösök.

(The Guardian, 1989. december 28.)

Fordította: Szántó Judit
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egy valamit már elmondhatunk:
mintegy az évtized nyitányaként dia-
dalmasan igazolódik a drámaírás je-
lentősége. A hatvanas évektől kezd-

ve, végig a mogorva hetvenes és nyolcva-
nas éveken át egymás után írta színdarab-
jait egy Václav Havel nevű drámaíró - jó
színdarabokat, melyekben fanyar cinizmus
keveredett perzselő tisztességgel.
Hamarosan forgalomba hozta őket a sza-
mizdat, külföldön pedig színpadot is kap-
tak - így jutott szerzőjük nemzetközi hír-
névhez és hazai tekintélyhez. Most pedig
íme, itt áll mint hazájának elnöke, lelke-
sítve minden demokratát, bárhol éljenek is
a világon.

Igaz, távoli országról beszélünk, amely-
ről feltehetően nagyon keveset tudunk.
Igaz, a hősöket a körülmények szülik, s
idehaza még nem oly ínséges a helyzet,
hogy Harold Pinterhez, Edward Bondhoz
vagy más komoly reformerhez kellene
fordulnunk: álljanak már a nemzeti újjá-
születés kormányának élére. Ám ne feled-
jük: ők és kollégáik olyan szakmát művel-
nek, amely felhevítheti a lelkeket,
formálhatja a szellemet, zaklathatja a
sáncok mögé zárkózókat, megdöntheti a
zsarnokságot, és előbbre taszigálhatja a
történelmet. Havel példa és bizonyság
nekünk, angoloknak is.

Ebből azonban kemény kérdések adód-
nak. A kilencvenes években ugyan melyik
drámaírónktól telik ki, hogy valóban felhe-
vítsen, formáljon, zaklasson, megdöntsön
és taszigáljon? Hányan képesek még rá,
hogy meghökkentsenek nézeteik ere-
detiségével, akár közügyekről, akár ma-
gánügyekről, akár mindkettőről van szó?
Hol vannak a friss, határozott szemléletű
és hangú drámaírók? Egyáltalán: hol van-
nak az új drámaírók?
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Janet McTeer és Lesley Sharp a Grönland című
Howard Brenton-darabban

Lehet, hogy bennem van a hiba, de ha
megnyomom lelki tekerőgombomat, a
szalag mintha visszafelé peregne. Pintert
és Bondot látom magam előtt, noha az
előbbi mostanság csak ritkán és rövid
lélegzettel ír a színház számára, az utóbbi
pedig mintha jóvátehetetlenül beleragadt
volna valami acsargó leninizmusba. Utá-
nuk a vásznon Stoppard és Hare, Brenton
és Ayckbourn, Hampton és Fraya, Gray és
Poliakoff jelenik meg. A jó hír a kilencve-
nes évek szempontjából az, hogy legtöbb-
jük még korántsem adta ki erejét. A baj
csak az, hogy a legtöbb kritikus ugyanezt a
listát mutatta volna fel 1979-ben - és az
1969-es lista se festett volna alapvetően
másként.

Ha a tealeveleket vagy a tyúk belső
szerveit faggatjuk, nagyon szeretnénk
megtudni: vajon drámaíróink képessé-
gükhöz méltófeladatokkal kínálják-e majd
a kiváló színészeket, akiket most is válto-
zatlan bőségben termelünk. E téren végre
csupa jót jövendölhetünk. Maggie Smith
már megkapta a nemesi rangot, de gon-

doljunk Derek Jacobira, Alec McCowenre,
lan McKellenre, Anthony Hopkinsra„
Glenda Jacksonra, Janet Suzmanre, John
Woodra, Michael Bryantra - és még min-
dig nem teljes azok listája, akik a kilencve-
nes években a Sir, illetve a Dame cím
várományosai lehetnek.
Ők pedig mind jobbat érdemelnének

azoknál a zavaros társadalmi drámáknál
vagy a férfiklimaxról szóló komor zsáner-
képeknél, amelyekhez a nyolcvanas évek
szoktattak. És ugyanez mondható el
azokról, akik már a sarkukban vannak,
például Jonathan Pryce-ről, Antony
Sherről, Simon Callow-ról, Fiona Shaw-ról,
Sinead Cusackról, Juliet Stevensonról,
Hugh Quarshie-ról és persze Kenneth
Branagh-ról.
Ami két vezető színházunkat illeti: bárki

lesz is a Royal Shakespeare Company új
kormányosa, Adrian Noble, John Caird,
Nicholas Hytner vagy David Thacker,
egyikük sem feledkezhet meg róla: az RSC
előadásai azért lettek oly páratlanul teljes
értékűek, mert a színre vitt kortársi művek
erőt és lendületet kölcsönöztek a klasszi-
kus műsornak, az pedig szigort és fegyel-
met a modern repertoárnak. Az 1990-es
években az elvárás változatlan. A szín-
ház nem kövülhet a Comédie-Francaise
shakespeare-i ellenpárjává, de nem is űz-
het kiagyalt játékokat a klasszikusokkal.
Valamilyen módon, a logisztikai és gazda-
sági akadályokkal dacolva, újjá kell épí-
teni az RSC társulatát, a maga eszményi
rugalmasságában és sokszínűségében.
A Nemzeti jövője stabilabbnak látszik,

feltéve hogy Richard Eyre nem enged
szabad utat radikális ösztöneinek, és nem
szűkíti le az eddig kialakult, eszményien
sokrétű és széles skálájú műsort. De per-
sze még ez a jóslat is szükségképp bizony-
talan.
Mint ahogy, nagyon is nyilvánvaló

okokból, bizonytalan minden, eddig kifej-
tett reményein is. Melyik párt nyeri a

Carolin Langrishe (Olívia) és Frances Barber
(Viola) a Branagh-rendezte Vízkeresztben



következő választást, és mit hoz majd a
győzelme a színház számára? Elsietett
lenne a következtetés, miszerint a jelenlegi
kormány által az Arts Councilnak juttatott
13 százalékos emelés az ügy iránti tartós
elkötelezettségét bizonyítaná. De
ugyanilyen hibás lenne az a feltételezés is,
hogy a gazdaságilag szorongatott mun-
káspárti kormány a művészetnek juttatna
majd elsöprő prioritást.

Így hát következzék egy jóslat, amely
sajnos cáfolhatatlan. A kilencvenes évek-
ben tovább dúlnak majd az idegtépő viták
adományokról és szubvenciókról, amely
témákról történetesen szaktekintélyként
nyilatkozhatom, mivel az elmúlt hat évet
nagyrészt Amerikában töltöttem, és láttam,
hová juttattak egyesült erővel egy hajdan
nagyszerű színházat a kényelmes
menedzserek, a rövidlátó szakszervezetek
és a fukar kormányok.

Az alkalmi, véletlenszerű sikerek alig
leplezhetik a tényt, miszerint a Broadway
egy rikító szalagokkal felcicomázott halá-
los ágyon hever. Az Off-Broadway a ma-
gántőke adományainak van kiszolgáltatva,
így hát az ő szuflája sem oly erős. Ha bárkit
érdekel, mit jelent a szponzorokkal szem-
beni túlzott kiszolgáltatottság, pattanjon fel
egy 747-esre New York irányában.

Azt jelenti: a színházaknak kerülniök kell a
kockázatot vagy a vitát, és csak a bizton-
ságos, minél feltűnőbb sikert célozhatják
meg. Azt jelenti: a vezetők nem szerződ-

Miranda Richardson és Paul Jesson A lélek
hazugsága című Sam Shepard-előadásban

tethetnek magabiztosan színészeket, nem
építhetnek társulatot, nem tervezhetnek
előre. Azt jelenti: ha lecsap a baj, csökken-
teni kell a bemutatószámot, meghatáro-
zatlan időszakokra bezárni a stúdiót, sőt
esetleg a nagyszínházat is, és a helyárakat
olyan szintre emelni, amely az átlagközön-
ségnek már elérhetetlen. Időnként va-
lamennyi ilyen rendszabályra egyszerre
van szükség. És ha valaki azt gondolná, ez
nálunk lehetetlen, érdeklődjön csak a
Royal Courtnál.

Igaz, a West End még egészségesebb,
mint a Broadway, ahol a színházak fele
esténként sötét marad. Még szerény opti-
mizmust is táplálhatunk a kilencvenes évek
kilátásai kapcsán, ha tekintetbe vesszük az
olyan impresszáriók, mint Michael Codron
vagy Cameron Mackintosh élelmességét.
De épp ők hangsúlyoznák első-nek:
mennyire rá vannak utalva a szub-
vencionált szektorra. Nem csak arról van
szó, hogy, mondjuk, a Nyomorultak az
RSC-ben született; a magánszektor vala-
mennyi jelentős színésze, írója, rendezője
olyan színházak védettségében nevelke-
dett, amelyek nem kényszerültek profitot
termelni.

Mert elmondható: Stoppardtól Suzmanig,
Cairdtől Jacobiig, egyetlen, cikkem-ben
említett személy se volna ma az, ami,

ha fejlődésüket nem segítik elő az államtól
támogatott színházak. Ha a kilencvenes
években nem oldjuk meg végképp a szín-
házak finanszírozásának problémáját, ne-
héz elképzelni, hogy az új évezredbe át-
lépő tehetségek csak halványan is megkö-
zelíthetnék az említettek kaliberét. Ez az új
évtized legfőbb kihívása - minden egyéb
ennek megoldásán múlik.

Miután Irving Wardle, a The Times nagytekinté-
lyű vezető színikritikusa, harmincnégy évi mun-
kálkodás után letette a tollat, utóda ezzel a cikkel
mutatkozott be a lap 1990. január 1-i számában

DELLA COULING

SZÜKSÉGÜNK VAN EURÓPÁRA
BESZÉLGETÉS GLENDA JACKSONNAL

kíváló angol színésznő 1936-ban
született. 1964-ben lett tagja a Peter
Brook és Charles Marowitz vezette
Kegyetlenség Színházának, ahol
nagy feltűnést keltett a híres Marat/

Sade-előadás Charlotte Corday szerepé-
ben. Hosszabb ideig volt tagja a Royal
Shakespeare Companynak, ahol legemlé-
kezetesebb sikereit Shakespeare Cleopat-
rájaként, valamint Hedda Gablerként
aratta. Főbb szerepei még Racine
Phaedrája, Garcia Lorca Bernardája és
Albee Mart-hája (Nem félünk a farkastól).
Legújabb

szerepe 1990 májusában a Kurázsi mama
Glasgow-ban, amely 1990-ben Európa
„kulturális fővárosa". Filmszínésznőként is
világszerte ismert.

- Mi a véleménye arról, ami manapság
az angol színházban történik?
- Visszakérdeznék: történik valami ma-

napság az angol színházban? Szerintem

semmi, semmi az égvilágon. A tökéletes
sivatag, és teljesen világos, miképpen
jutottunk idáig. De hogy mit lehetne el-lene
tenni, azt nem tudom. Az én nemzedékem
tagjai számára, az olyanok számára, mint
jómagam, aki egész szakmai pá-
lyafutásom során harcoltam valamiért, és
egy napon valóban megélhettem, hogy a
színháznak a túlélésben játszott szerepét
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