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Valami ritka, veszélyes és felzaklató tört be a lon-
doni színházba. Az Angyalok Amerikában olyan,
mint egy szalonba hajított tűzijáték-petárda,
amely három órán és negyven percen át izzik a
levegőben.

Richard Eyre, a Nemzeti Színház igazgatója
szerint Kushner a legjelentősebb amerikai drá-
maíró, aki David Mamet óta felbukkant, és Dec-
lan Donnellan robbanékonyan kavargó rendezé-
se diadalmas bizonyítékot szolgáltat állítására.

Meglehet, hogy Amerikában nincsenek angya-
lok - de Kushner gyakran ír angyal módján.

Michael Billington
Herald Tribune, 1992. január 29.

Kushner semmivel sem kelti fel érdeklődésünket
Louis és Prior iránt, mégis abból indul ki, hogy
osztjuk az ő szánalmát és felháborodását, és
lankadatlanul ontja ránk az undorító tüneteket és
ízetlenül ömlengő kitöréseket. Vajon el merné-e

bárki is várni a nézőktől, hogy eltűrjék, ha például
haldokló rákbetegeket mutatnának be hasonló
módon? Rhoda Koenig

Punch, 1992. február 5.

Feltétlenül meg kellene nézniök ezt a darabot,
mert még ha utálkoznának is tőle, utána annál
szívesebben vitatkoznának róla.

Malcolm Rutherford
Financial Times, 1992. január 25.

Válogatta: Szántó Judit

Nicholas de Jongh
Evening Standard, 1992. január 24.

Érzésem szerint Kushner felzaklató drámája ar-
ról szól, hogy a bűntudatot, amely szerves része
Amerika zsidó és puritán örökségének, tovább
szítja a tény, hogy a társadalom nem tudta meg-
valósítani a maga utópisztikus álmait. Kushner
hátborzongató képet fest egy országról, ahol az
igazság megvásárolható, ahol Cohn és egy elnöki
tanácsadó a liberalizmus halálára koccint, s ahol
Louis mindenkiben Reagan „önző, mohó,
szeretetlen és vak" gyermekét látja.

Michael Billington
Guardian, 1992. január 25.

A darab, mint az várható, hevesen antirepubliká-
nus is. Paranoiásan idézi fel a jobboldal elő-
retörését, és antihősét Roy Cohnban, a híresen
korrupt ügyvédben leli meg, aki McCarthy had-
segéde volt, és titkos homoszexuálisként 1986-
ban AIDS-ben halt meg. A dráma hangvétele oly
szertelen, hogy néha már-már azt hisszük:
Kushner legszívesebben Ronald Reagant tenné
felelőssé az AIDS kitöréséért.

Charles Spencer
Daily Telegraph, 1992. január 27.

Az első és legfontosabb, amit Tony Kushner drá-
májáról elmondhatunk, az, hogy olyan mű, ami-
lyen mindig csak néhány éves szünet után kö-
szönt ránk, hogy emlékezetünkbe idézze: milyen
létfontosságú médium a színház. Minek tulajdo-
nítható a mű kivételes hatása? Először is bámu-
latos kiterjedésének és mélységének, amelybe
politikai, spirituális, személyes jellegű és esztéti-
kai témák egyaránt beleférnek. Másodszor a
szemünk előtt kibontakozó történet határtalan
energiájának és humorának; ez a történet ugyan
két bűntudattól gyötört homoszexuális férfi törté-
netével kezdődik és végződik, de közben egész
világot épít fel előttünk. Harmadszor pedig an-
nak, hogy a darab „a nemzet állapotáról" szóló
elnöki beszédek színpadi változata: ragyogóan
tárja fel egy nagy nemzet fizikai és erkölcsi pusz-
tulását.

Steve Grant
Time Out, 1992. január 29.

G O R D O N R O G O F F

ANGYALOK ÉS ÖRDÖGÖK AMERIKÁBAN
Az Ezredforduló negyedik jelenetére, amely-

ben Louis Ironson és szeretője, Prior Walter Louis
nagyanyjának temetéséről és az eltűnt macská-
ról cseveg, s mindkét téma egyszersmind meta-
forikusnak bizonyul, világossá vált, hogy Kushner
tehetsége egyszerre regényírói és színházi. Tá-
vol áll tőle a kicsinyes családi civakodás vagy a
vicces sértegetés; ehelyett lézersugárral vágtat át
a pszicho-politikai tájakon (amibe Bill Clinton-nak
máris beletört a bicskája), s fél tucatnyi mesét
sző bele vakmerő bűvészmutatvánnyal egy
epikai méretű horrorsztoriba, amely egyaránt
szól homokosokról, zsidókról, mormonokról, jobb-
oldali hatalmi mániákusokról, az endémiás
amerikai rasszizmusról és az elhagyott nőkről, s
benne a tényeknél is igazabb fikció találkozik ha-
zugságokba és öncsalásba burkolt dokumentált
tényekkel (Roy Cohn) - és mindez együtt egy-
szerre csillogóan áttetsző és ragyogóan tömör,
és csak úgy árad belőle az önfeledt rajongás a
színház iránt, amely a maga feladatát minden
más írásos formánál magasabb hatásfokon ké-
pes ellátni.

A további meglepetésről a londoni színészek
gondoskodtak. Henry Goodman mint Roy Cohn
Flatbushsá tudta változtatni Whitechapelt, a töb-
biek pedig fesztelenül és könnyeden vettek bir-
tokba egy addig még sosem hallott idiómát, le-
gyen bár az New York-i vagy Salt Lake-i, s ez a
nyelvjárás többnyire kecses és arányos volt; egy
percig sem hatott sem pökhendin magamutoga-
tónak, sem idegenszerűen bizarrnak. Mind közül
a legjobb Marcus D'Amico Louis-alakítása volt:
nagy darab fiatal zsidó (végre egy fiatal zsidó!),
fényévekre a Woody- és Dustin-féle unalmas
slemilektől; közel s távol a legderekabb és lego-
kosabb figura, de korántsem önjelölt hős vagy
szent. D'Amicónak úgy volt nemes a tartása és a
viselkedése, hogy közben mindvégig megőrizte a
tudatos és önkéntes áldozat rebbenő intenzitá-

Tony Kushner művét, az Angyalok
Amerikában
című tervezett trilógia első részét,
amely a Közeleg az ezredforduló alcímet
viseli, egy hosszú londoni hétvége alkalmából
láttam, amelynek fénypontja Paul Scofield
búvalbélelt, borzebszerű Shotovere és Vanessa
Redgrave repülő csészealjszerű, lázas
Hesionéja volt Shaw bizonyítottan remekmű-
számba menő színdarabjában, a Megtört szívek
házában. Joggal számíthattam rá, hogy bármily
érdemdús legyen is Ben Jonson Alkimistája, Pin-
ter Gondnoka avagy Kushner Angyalok Ameri-
kában című műve, úgysem versenghet semmi-
lyen előadás Trevor Nunn produkciójával, amely
fenségesen és keményen vette birtokba Shaw
kétségbeesett látomását a modern világra váró
végítéletről. Sőt úgy gondoltam: senki nem is
venné magának a bátorságot egy ilyen vetélke-
déshez.

A többit már sejthetik. Számításaimból ki-
hagytam az ifjú Kushnert, aki hasonlatosan az
öregedő Shaw-hoz, ugyancsak a maga apoka-
lipszis-verziójával birkózik, és nem rettenti
vissza sem a történelem, sem a drámatörténet,
mert maradéktalanul leköti figyelmét az ellen-
pontos mese és az a sajátos módszer, amely
első látásra a lenyűgözően biztos kezű swifti
irónia és az engesztelhetetlen Jakab-kori
szorongás elegyének tetszik. A darabot
voltaképpen csak azért vettem fel rövid listámra,
mert kíváncsi voltam, milyen lehet egy amerikai
darab, amely először Londonban szerzett
hírnevet, valahogy úgy, ahogy harminc évvel
korábban Albee Állat-kerti története Berlinben.
Továbbá mint meg-rögzött szkeptikus, aki csak
nevetni tud, amikor a brit ajkak oly nehézkesen
görgetik az amerikai magánhangzókat, már
előre elringatóztam az önelégült várakozásban,
miféle reszelős hörgésekkel próbálják majd
eladni a színészek az amerikai nyelvet.
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sát, azét az emberét, aki izgatottan néz vissza a
válla fölött, mikor jön mára következő erőszakte-
vő. Louis nem bírja elviselni a felelősséget a má-
sik szenvedéséért, D'Amico mégis Hamlet szik-
rázó intellektusával, Mercutio villámló szelle-
mességével és Hővér bugyborékoló dühével ru-
házza fel. D'Amicóval az élen a színészek mind
képességeik legjavát adták, s így emelték ki a
drámát a készséges nézői együttérzés tartomá-
nyából abba a szférába, ahol vegytisztán érvé-
nyesülhetnek a valóság törvényei: Louis isten,
aki úgy viselkedik, mint egy rakás szar.

Mindazonáltal csak a New York-i előadás lát-
tán ébredtem igazán tudatára, milyen sikeresen
birkózott meg D'Amico - és persze Declan Don-
nellan, a londoni bemutató rendezője - Kushner
vékony kötélen egyensúlyozó mutatványával.
Először is George C. Wolfe, az amerikai rendező
minden jelenetet poénok és demonstrációk
mustrájává változtat; a Roy Cohnt játszó Ron
Leibmannak pedig megengedte, hogy ízes fala-
tokat harapjon ki magának a megrendítő szituá-
ciókból, s a szó szoros értelmében géprablóként
térítse el a figyelmet az amerikai évszázad köz-
ponti nyomorúságaitól, hogy minden rokonszen-
vet az összes szereplő közül a legnagyobb gaz-
ember számára kaparintson meg. Attól tartot-

Jelenet a Royal National Theatre Angyalok
Amerikában előadásából

am, hogy az angol színészek örvendeztetnek
majd meg ezzel a recsegő, zavaros energiapo-
cséklással, s amitől féltem, New Yorkban kaptam
meg: méghozzá nem csupán holmi karikírozott
akcentus vagy rajzfilmbe illő erőszak formájá-
ban, hanem egy önző és ostoba ripacs attitűd il-
domtalan kitárulkozásaként. Mi több: Leibman
országúti banditaként orozza el a központi sze-
repet Louistól - a másik zsidótól, attól, aki fütyül
a befolyásra és a hatalomra, a fejedelmien tehet-
séges intellektustól, akinek kimondatlan szöve-
ge azt sugallja, hogy ő lehetett volna az az ügy-
véd, akivé Cohn lett, ha a lelkét rágó
nyomorúságos kétségek nem fojtanának el
benne minden-fajta becsvágyat. Így aztán
számítógépkezelő lesz a bíróságon, és számára
sehová nem vezet út, csak befelé, a maga
szüntelenül elemzett-vizsgált életének
mélységeibe. A Broadwayn ezt a szerepet Joe
Mantello alakította, s igazán tisztességesen adja
vissza Louist, a megkeseredett kistisztviselőt -
de a szöveg betűin egy centiméterrel sem lép túl.
Precíz, szöveghű képet ad egy olyan Louisról,
aki semmi más, csak illojális és

hűtlen - inkább gyáva kismacska, semmint he-
vülő oroszlán.

Ám a trilógia második részének, a Peresztroj-
kának New York-i bemutatója után rájöttem:
Louis titokzatos visszahúzódása, saját ösztönös
bölcsességétől való vonakodása egyszersmind
Kushner makacs elkeseredését is visszhangoz-
za. A dráma éppen azt a nagyigényű célt tűzte
maga elé, hogy Louis folyamatos visszahúzódá-
sának tükörképe legyen. Az Ezredforduló leg-
több nézője mind Angliában, mind Amerikában jó
okkal feltételezte, hogy a Prior betegágyánál
megjelenő Angyal Prior közelgő halálának hírnö-
ke; az elmúlás végül maga alá gyűri a drámának
ezt a legegyszerűbb és legszomorúbb figuráját.
„Kezdődik a Nagy Munka"-jelenti be az Angyal,
ám a trilógia következő részéből kitűnik, hogy ez
valóban csak a kezdet, mégpedig elsősorban
épp Prior számára. Legnagyobb csodálkozá-
somra tehát az Angyalok végül mégiscsak AIDS-
drámának minősülhet, és Wolfe azért célozta
meg a könnyzacskókat, mert jól tudja, hogy az
aktuális események nagyobb kasszasikert ga-
rantálnak, mint Louis kozmikus csatái és kudar-
cai - s különösen igaz ez akkor, ha az aktuális
események inkább az okozatra, mint az okra
vannak kihegyezve.
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Hegedűs D. Géza (Joseph Porter Pitt) és Sel-
meczi Roland (Louis Ironson) a Vígszínház
előadásában

A bökkenő csak az, hogy ha Kushner valóban
csak aktuális krónikát akart volna írni, akkor
sokkal átfogóbb képet kellett volna festenie, s a
szereplők szivárványos koalíciójában
mindenképpen szerepelnie kellett volna több
„fehér, angol-szász, protestáns" (WASP)
amerikainak, több fundamentalistának, legalább
egy igazi leszbikusnak, a mormon feleség
fantáziáján átvonuló eszkimó mellett egy
indiánnak is, továbbá vala-milyen country-
western gitárpengetőnek, portoricóiaknak,
egyetemistáknak, nyugdíjasoknak, esetleg egy
szimbolikus Elnöknek vagy legfelső bírósági
bírónak, autóügynöknek, ingatlan-ügynöknek,
talk show-házigazdának, vagy esetleg David
Schine-nek, az igazi Roy Cohn-saga elfeledett
hősének. Kushner szelekciója gyakorlatias
drámaíróra vall, aki dráma helyett nem pageantet
akar írni, és szívvel-lélekkel a kép, a metafora és
a rezonancia erejében hisz. Másfelől, ha
kizárólag homokos vagy AIDS-drámát akart
volna írni, számos minta állt volna
rendelkezésé-re, kezdve Gore Vidal vagy James
Baldwin korai regényein, amelyekben a rettegő
homokos hosszú pályát fut be az
öngyilkosságig, egészen a Fiúka csapatból
önmarcangolásáig, az As If romantikus
mélabújáig avagy a The Normal Heartnak az
opportunista buzik és rejtőzködő politikusok
elleni dühéig - egyszóval írhatott volna olyan
darabot, amely úttörő klisékből és publicisztikai
agitációból meríti azonosságát.

Az Ezredforduló azonban önmagának szolgál
modellül, még akkor is, ha a Peresztrojka - és
Wolfe - ismerősebb tájak felé taszigálja vissza.
Kushner - ha szabad a magam lerövidítési me-
tódusához folyamodnom - nagyvadat cserkész
be olyan erdőben, amelyet már feltérképezett két
olyan egyértelműen nem amerikai jelenség, mint
Genet és Foucault. Nagyon is tisztában van a va-
dászat szertelenül varázslatos, már-már szexu-
ális jellegű csáberejével, a szenvedélyes
vággyal, amely az embert arra készteti, hogy
feltöltekezzék daccal és kísérletező szellemmel.
Igaz, Louis csak kezdő, aki legföljebb hármast
kaphat Foucault tanfolyamán, de szüntelen azzal
kacérkodik, hogy kipróbálja az elgondolhatatlant,
mert akár tetszik, akár nem, ez az egyetlen
módja, hogy a homokosok értelmet csiholjanak
ki egy olyan világrendből, amely nem teszi
lehetővé számukra a választást. A Central
Parkban meg-kapja a pillanatnyi kalandot egy
pszeudo-hímbuzitól, aki nem viheti haza, mert a
szüleivel lakik. Kushner gyorsan elszáguld az
ellenállhatatlanul mulatságos fordulat mellett,
beérve a lehető legrövidebb erotikus
találkozással (szerzői utasítás: „Baszni
kezdenek".) Louis egyszerre akart szexet és
megaláztatást, vállalva még azt

a lehetőséget is, hogy a gumióvszer elszakad.
De a végső megaláztatás akkor éri, amikor a férfi
abbahagyja az aktust, és felpofozza Louist,
amiért az üdvözletét küldte „a mamának és a pa-
pának."

„Csak vicceltem" - mondja, és ott marad ma

gában a csöppet sem boldogító igazsággal.
Kushner mesteri drámaírói készsége itt éri el te-
tőfokát; aligha lehetne sűrítettebb az idő, lihe-
gőbb a feszültség, aligha kapcsolódhatna össze
szorosabban a veszély magával a szexszel. És
talán még ennél is lényegesebb, hogy Kushner
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Méhes László (Prior Walter) és Kálid Artúr (Mr.
Lies) a Kushner-darabban (Koncz Zsuzsa
felvételei)

ezen a ponton szembesül minden elképzelhető
határral, beleértve azt is, hogy mi az, amit a
színpadon még meg lehet mutatni, nem utolsó
sorban egy heteroszexuális férfiközönség előtt,
amelynek tagjai azt sem nézik szívesen, ha fér-
fiak a nyilvánosság előtt megfogják egymás ke-
zét. De bármekkora a kihívás, Wolfe puha meg-
közelítését ez sem ússza meg. Mig Donnellan
megadta a nemi aktusnak a maga könyörtele-
nül konkrét időbeli kiterjedését, Wolfe fejgéppel
világítja meg az első lökés nyomán fájdalmasan
megvonagló Louis elgyötört arcát. Louis beis-
meri, hogy nem tud enyhülést találni; Wolfe azt
ismeri be, hogy muszáj enyhülést nyújtania a
nézőtéren ülő savanyú, előítéletes alakoknak,
akik úgy szeretnek utálkozni attól, amit tudomá-
sul venni nem hajlandóak. A reflektorfény való-
jában a homokos klisékre irányul, s leleplezi,
hogyan bomlasztanak ezek szét egy olyan drá-
mát, amely a régi homo- vagy heteroszexuális
teológiáktól merőben idegen módon küzdi ki a
„buzi darab" fogalmának eddig soha nem látott
értelmezését.

A jelek azonban arra mutatnak, hogy Kushner
legizgalmasabb, legveszedelmesebb ösztönei
csatát vesztenek. Mostanra már tudjuk, hogy
Louis, éppúgy, mint mi valamennyien, erősen el-
túlozta Prior halálát. Kushner végül Ethel Rosen-
berg szellemét állítja oda Louis mellé, hogy el-

mondják a kaddisht Roy Cohn holtteste fölött, de
mindketten hoppon maradnak, mivelhogy Cohn
sem hajlandó meghalni, legalábbis egyelőre
nem hajlandó rá. Akár az Ezredfordulóban, itt is
szüntelen ütköznek egymással a cselekmény-
szálak: Roy Cohn védence, Joe, a mormon, aki
elhagyta feleségét, Louis szeretője lesz, és egy-
szersmind elszánt buziverő; a mamája elhagyja
Salt Lake Cityt, és egy-kettőre extatikus orgaz-
musra lel az Angyal mellett, Louis pedig (vagy
mondjuk inkább, a Louist játszó színész) átválto-
zik a saját elhunyt nagymamájává és kártyázik
fenn a derűs mennyországban. És ha még tud-
nak követni, és el is hiszik, amit itt összehordok: a
szenvedő túlélők végül a Central Park egyik pad-
ján kötnek ki, és megegyeznek benne, hogy a
Remény, ha nem is mint kézzelfogható szárnyas
lény, de legalábbis pisla fényként ott dereng az
amúgy vérbe borult láthatáron. Egy szó mint
száz, bármilyen őrjöngő, pompás düh fűti is,
Kushnert, végül mégiscsak élvezetet talál hétó-
rányi elsőrangú mesemondásban, amely végül
egy kurta kommerciális üzenet pezsgésébe ful-
lad: hadd hallják a társasbuszokon érkező jó-
emberek azt, amit állításuk szerint mindig is tud-
tak.

Van-e okom rá, hogy csalódottnak érezzem
magam? De még mennyire, hogy van. Nemcsak
azért, mert Kushner vérbeli színpadi költő, aki
végül megalkuszik, és kevesebbel is beéri, ha-
nem azért, mert meggátolta, hogy Louis minde-
nestől kiélje a maga tragikus és komikus törté-
nelmi fantáziáját. Ehelyett megbünteti egy kiáb

rándító viszonnyal, Cohnt pedig jutalmul meg-
ajándékozza egy végső, szardonikus nevetéssel
(amely egyébként roppant mulatságos;
Kushnernek itt kellett volna abbahagynia), és
utána egy olyan méltóságteljes halállal, amilyen
az AIDS egyetlen áldozatának sem jut
osztályrészül. De bármilyen természetes, hogy
az embert, akár-csak Miltont, rabul ejtse egy
mindenevő ördög el-lenállhatatlan csábereje,
mégsem szükségszerű, hogy ez legyen
egyetlen célja egy életerős drámaírónak, kivált
ha - amint azt D'Amico megmutatta - már
sikerült olyan hőst találnia, aki képes kibírni
saját, világítótoronyszerű intellektusának vakító,
mély jelentőséggel teli sugárzását.

Egyszer csak úgy fest a dolog, mintha Louist, a
sorssal való versenyfutása közben, a drámaíró
tőrbe csalta volna, hogy ehelyett a trivialitással
való versenyfutásba kényszerítse. Gondoljuk
meg, mi történt volna, ha Peer Gynt sorsa bele-
ömlik a dráma valamelyik látványos epizódjába,
a hagymát soha nem hámozzák meg, Peer pedig
átolvad a Kísértetek Oswaldjába, miáltal min-
denki azt a következtetést vonja le, miszerint a
darab valójában egy vakmerőn megnevezett -
vagy meg nem nevezett - betegségről szól.
Kushner éppoly kevéssé akart erről a nyilvánvaló
abszurditásról drámát írni, mint ahogy Ibsennek
sem a szifilisz volta témája. Ám miközben Wolfe
éppen az epizodisztikus látványosságokat ko-
torta elő a darabból - és ki ítélhetné el maradék-
talanul, amiért ráharapott a csalira? -,
Kushnernek és a sztratoszféra isteneinek sötét
találkája bolondos rivaldajátékokba billen át.

Mire idáig érnek, már jogosan feltételezik,
hogy hovatovább a felsorolt élményeket mind
egyetlen hatalmas kushneri pároló edénybe
gyömöszöltem, összekeverve Donnellan finom
fűszerezését Wolfe émelyítő cukor- és mézada-
gaival, és végül nem tudtam az Ezredforduló ha-
misítatlan csodáit kimenteni a Peresztrojka -
még átrajzolható - vargabetűi közül. Természe-
tesen Louis az, aki makacskodik, a maga dina-
mószájával és bűntudatos szintaxisával: to-
vábbra is kitart amellett, hogy joga volna egy sa-
ját drámához. Az élet, amely itt kockán forog, va-
lójában egy egész nemzet zsugorodó, önmagá-
ba visszahúzódó tudata. Nem egyszerűen egy
homokos férfi követel magának teret, nemcsak ő
kiabál a háztetőn, hogy ennek most aztán már
legfőbb ideje - egy egész élet birkózik a teljes
értékvesztéssel, még mielőtt az valóban bekö-
vetkeznék, mert az élet birtokosa nem képes rá,
hogy ügyesen elevickéljen a szívében zúgolódó
bírák mellett. Isten oltalmazza Louist azoktól,
akik, mint jómagam is, túl kritikátlanul és felelőt-
lenül szeretjük - jobban, mint azt ő valaha is
sejtheti.
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