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HOLDFÉNY ÁRKÁDIÁBAN
ÖT MAI ANGOL DRÁMA

eljesen valószínűtlennek hat, hogy ez a
kötet egyáltalán megjelent: öt új angol
dráma. A négy szó mindegyike külön
hangsúlyt érdemel: 1. egyszerre öt, s ez a
mégoly tekintélyes drámaterméssel bíró
kultúrából is komoly merítés; 2. új,

méghozzá a szónak nem abban a kifacsart, de
közkeletű értelmében, miszerint az alig
húszéves is újnak mondható, ha „amonnan"
érkezik (tessék emlékezni az „új" amerikai
drámaírók, vagy akár a hajdani „dühös fiatalok"
hazai térhódításának fájdalmas késésére); 3.
angol, fontos ez is, mert onnan valahogyan
nehéznek látszik ilyesmit importálni, manapság
Amerika az „in"; 4. dráma, ma? itt? kötetben?
ugyan!

Tehát öt új angol dráma - az Európa Könyvki-
adónál Holdfény címmel. A válogatás - váloga-
tás, ezúttal a szó eredeti értelmében. Válogatás
abból, ami van; amihez a kötet ötletadója, szer-
vezője, szerkesztője (utóbbi minőségében Giles
Crofttal együtt), Upor László hozzájutott (gondo-
lom, ismerősei, barátai, segítői, no meg talpalás
révén); ami ebből elnyerte a kiadó tetszését.
Szerepel benne „nagyágyú", „alternatív", itthon
ismeretlen. Van hagyományos, van újító; van,
aki a fősodorba tör („mainstream"), van, aki hátat
fordít annak („fringe"). Tartalmat, formát tekintve
egyaránt vegyes kötet ez; így aztán bízvást
mondható: ilyen a mai angol dráma. Mint ez az
öt.

A mérlegeléshez számos szempont kínálko-
zik. Én elsősorban a drámát igyekszem szem-
ügyre venni (ilyenformán a szerzők eddigi művei,
nemzedéki hovatartozásuk, a brit drámatörté-
netben elfoglalt, illetve megcélzott helyük,
továbbá az adott dráma szempontjából nem
releváns elméleti, illetve stílustörekvéseik és
még sok egyéb legfeljebb utalás formájában
szerepelnek majd), és - mint alább kiderül - azt
sem mindig ugyanúgy, illetve ugyanonnan. Van,
amelyiknél a dramaturgia, a mű szerkesztése-
szerkezete kínálkozik kiindulópontul, van, ahol
a figurák - és kapcsolataik - tűnnek a
legérdekesebbnek, van, ahol a nyelv, másutt
egyetlen gondolat.

A szerzők közül négyen nagyjából ugyanazon
nemzedék tagjai - bár ez nemigen jutna
eszünkbe róluk. Harold Pinter, Caryl Churchill,
Tom Stoppard és Nicholas Wright, mindannyian
hatvan körül járnak. Pinter az angol drámaírók
legkiválóbbjainak egyike, indulását rendesen a
„dühös fiatalokéhoz" tesszük, emlegetjük ab-
szurdként, sűrűn játsszák szerte a világon, alap-
szócikk minden lexikonban. Churchillról még tán
a színházba járók sem sokat tudnak nálunk, pe-
dig jó néhány drámája ment eseményszámba a
szigetországban és Amerikában is. Öt a legegy-
szerűbb abba a skatulyába gyömöszölni, mely-
ben a politikától erősen érintett, a feminizmus
mélyebb gondolatait drámává sűrítő szerzőket
tartjuk - ámbár nekünk nincs is ilyen skatulyánk,
de erről majd alább lesz szó. Stoppard szakmá-
jának igazi mestere, ő „tudja", hogyan kell drá-
mát írni, saját kútfőből és hozott anyagból egya-
ránt. Wright a hagyományos drámai formát lát-
szik preferálni, tán a hagyományosnál explici-

tebb lélektani aspektusból. Az ötödik, Gregory
Motton fiatal szerző; s ha van értelme a „fiatal"
dráma kifejezésnek - amely egyébként nem
egészen hagyománytalan -, hát az övé valóban
az.

Árkádia

Tom Stoppard Magyarországon egydrámás író
(bár több művét is játszották már); a Rosen-
crantz és Guildenstern halott jelenleg is remek
előadásban megy a Kamrában, s e sajátos mű
kapcsán az ember méltán ragadtatja magát bi-
zonyos általánosításokra. Shakespeare alulné-
zetben - s ha ehhez hozzávesszük a Dogg's
Hamlet, illetve a Cahoot's Macbeth című rendha-
gyó műveket is, és a könyvtárban esetleg rábuk-
kanunk a Rough Crossing című drámára, amely
Molnár Ferenc Játéka kastélyban című remek-
művének adaptációja, akkor feltétlenül a „má-
sodlagos színműírás", illetve a „dráma mint drá-
mai alapanyag" kérdéskörében közelítünk a
szerzőhöz, pedig Mrożek - vagy Schnitzler -
átiratairól esetleg még nemis hallottunk. Ez a kö-
zelítés nem is inadekvát, bár a teljes körű
mérlegeléshez nem elégséges. Nemcsak azért
nem, mert Stoppardnak „eredeti" drámái,
hangjátékai is szép számmal vannak, hanem
azért sem, mert az eredetiség mint olyan nem
mutat közvetlen összefüggést sem az esztétikai,
sem a praktikus színházi értékkel.
Következésképp a másodlagosság Stoppard
életművének egyik fontos, de nem értékjelölő
jellegzetessége; azaz mindössze annyit jelent,
hogy Stoppardnak egy másik műről jutott
eszébe az övé. Mint tudjuk, a brit drá-
mairodalomban ennek komoly hagyománya, és
például Shakespeare személyében „súlyos"
képviselője is van. Stoppardnál ráadásul -
mondjuk, Shakespeare-rel ellentétben - a „sa-
ját" mű hangsúlyozottan korrelál a megidézettel;
éppen a Shakespeare által ihletettek esetében
például dekonstruálja azokat. Több mint ironikus
gesztus ez: politikus, mondhatni, ha a Cahoot
névnél Pavel Kohoutra és Stoppard cseh gyöke-
reire egyszerre gondolunk.

Tom Stoppardról tudhatni azt is, hogy finom,
érzékeny, szellemes intellektus, valamint úgyne-
vezett „all-round" színházi ember. Ír és átdolgoz,
de rendezett is már, szívesen dolgozik a rádiónak,
a tévének, kritikusként indult, ismeri a szakmát
szűkebb és tágabb berkeiben, nem kitalálja vagy
felfedezi, hanem alkalmazza a mesterfogásokat.
Nem újítja meg, hanem használja a dramaturgiát
- és mégsem mondanám konvencionálisnak,
hagyománytisztelőnek még kevésbé: egyes is-
mert dramaturgiai fogások-eszközök merész
kombinációja, magabiztos, már-már szemtelen
„mutogatása" a szóban forgó kötetben közölt
darabját, az Árkádiát is jellemzi. Martin Esslin
nagy erőfeszítéssel passzírozta be őt a
„posztabszurd" kategóriájába - én ezzel
(különösen az Árkádia kapcsán) nemigen tudok
mit kezdeni, hacsak nem a szó időbeli
értelmében; ennyiben mindenki posztabszurd,
aki az abszurd klasszikusa után ír drámát, lásd
modern-posztmodern.

Az Árkádia eredeti opusz: a sztori, a figurák,
mind Stoppard leleményei. A dramaturgia nem -
de mégis ez a mű legszembeötlőbb jellegze-
tessége: a párhuzamos szerkesztés, a két idő-
síkban váltakozó jelenetezés, s e váltakozás
egyre lüktetőbb, bár mindvégig szabályos ritmu-
sú. A cím sűrű tartalommal bíró szimbólum, és
adott esetben a helyszín neve: a földi paradi-
csom, az ártatlanság, az egyszerűség, a tiszta
erkölcsök otthona ezúttal egy angol kúria, a hoz-
zá tartozó kerttel. A két idősík pedig a XIX. szá-
zad eleje és a jelen. A szerzői utasítás értelmé-
ben a díszlet ugyanaz; az idősíkok váltakozásá-
val halmozódnak benne a kellékek, mindkét kor-
ból. Ennek a körülménynek fontos szerepe van:
optimális esetben lassan, alig észrevehetően,
mintegy mellékesen betölti a játékteret egy fur-
csa anakronizmus s a belőle fakadó feszültség.
Mire az idősíkok váltakozása annyira felgyorsul,
hogy a kettő teljesen összemosódik - már sem-
mi és senki nem hiteles.

A XIX. századi szálnak van története - bár
körvonalai némileg elmosódnak -, a jelen idő-
síkjának szereplői pedig ennek rekonstrukciójá-
val vannak elfoglalva. Ha „Árkádiát" a kertre ért-
hetnénk (Stoppard ezt legalábbis lehetővé te-
szi), úgy elsősorban a hanyatlás története a drá-
ma: hogyan lesz egy klasszikus angol kertből
(angolkertből) romantikus rémálom, puszta rom-
bolás útján. A XIX. századi történet egyébként
egy arisztokrata család életébe enged bepillan-
tást. Stoppard látszólag tetszőlegesen választja
ki az idő egy darabját, valójában - szintén korje-
lenség? divat? - bizonyos „non fiction" adatok-
kal kimetszi a történelemből.

Ezra Center költőt hiába keresnénk a lexiko-
nokban; ez a közepes versfaragó az ő hatalmas
ambíciójával Stoppard találmánya - riválisa, el-
lenfele és tán felszarvazója egy bizonyos Byron,
aki szintén arisztokrata családból származik, de
meghatározott körülmények okán váratlanul el
kell hagynia hazáját, majd hosszú vándorlás és
nagy, romantikus életmű után a görög szabad-
ságharc vonzza magára figyelmét. Byron létező
kritikai-irodalmi munkája és néhány költői alko-
tása fontos körülmény Stoppard drámájában. Az
Árkádia-béli család feje egyébként az anya (az
apa létére csak a másik idősíkban sűrűn tanul-
mányozott vadászati lőjegyzék enged következ-
tetni), aki a kert átalakításával foglalatoskodván
inkább tehetetlen tanúja, semmint irányítója a
család és a személyzet zűrös ügyeinek. Tudálé-
kos kamaszlánya, Thomasina zsenigyanús esz-
mefuttatásokat és felfedezéseket közöl, elsősor-
ban házitanítójával, bizonyos Septimus Hodge
úrral, miközben főleg a „hús gyönyöre" foglal-
koztatja, melynek titkát matematikai levezeté-
sekkel véli megfejthetőnek. Septimus egyébként
a nők és az irodalom áldozata - és ő a homályból
lassan kitisztuló történet másik főszereplője.
Szerepel a már említett dilettáns költő, Chater is,
aki „másodállásban" álbotanikus - akként is
végzi majd, tudjuk meg a második idősíkból -,
továbbá az ő kikapós felesége, aki Septimus-
szal, talán Byronnal is, de lehet, hogy még a
kert-
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Tom Stoppard

építő művész Noakesszal is...; ez utóbbi keze
nyomán a tóból mocsár, a pavilonból remetelak
(remete kerestetik), a vízesésből sártenger lesz.

Mire a két idősík váltakozása annyira felgyor-
sul, hogy a szereplők szinte összeütköznek a
színpadon, markáns körvonalat nyer az utókor
előtt egy régi tragédia: Thomasina azon az éj-
szakán, amikor éppen keringőzni akart tanulni
nevelőjétől, Septimustól (és ekként áttáncolni a
felnőttkorba), tűzhalált hal, a megmenekülő és
mindennek hátat fordító Septimus Hodge sze-
mélyében pedig a remetelaknak lakója lesz. Mire
mindez kiderül, a második idősík figuráinak kap-
csolata végképp szétzilálódik - csak a kert a
régi.

Stoppard darabja olvasva is rendkívül teátrá-
lis, figurái érzékletesen és finoman „meg vannak
teremtve", szinte csak a színészek nevét kellene
melléjük diktálni. Nem kétlem, hogy a mű bemu-
tatására akad majd vállalkozó színház; és ha az
alkotók nem tévesztenek arányt a mű mélységei-
nek tekintetében, és igyekeznek „horizontáli-
san", valamint szakmában, technikában, prakti-
kus megoldásokban gondolkodni, remek elő-
adás születhet belőle.

Várady Szabolcs fordítása ezúttal nem bővel-
kedik a tőle megszokott nyelvi leleményekben,
igaz, szükség sincs, mód sincs ilyesmire. Síma,
szellemes, a kétértelműségeket megjelenítő,
ugyanakkor világos fordítás illik Stoppardhoz -
ezt megkapjuk.

Mrs. Klein

Nicholas Wright háromszereplős drámája, a
Mrs. Klein 1934-ben játszódik Londonban. Az
időpont leginkább azért látszik fontosnak, mert
mintha maga a mű is akkor született volna.
Wright az európai drámaírás egyik legerősebb
hagyományához, a lélektani drámához kötődik;

mi több, a Mrs. Kleinnek nemcsak a hagyomá-
nya, hanem a témája is a lélektan, nevezetesen a
freudizmus, illetve a pszichoanalízis - Mrs. Kle-
in nevét bizonyára sokan ismerik a szakmában.
Mármint a pszichológiában.

A különböző komplexusok tárgyában a drá-
matörténet legősibb, klasszikus vonulata a lege-
rősebb; a görögökhöz képest Wright drámája
erőtlen vázlat csupán. S bár az összehasonlítás
némileg erőltetett (Wrightnál az anyához, apá-
hoz fűződő szenvedély, a gyűlölet-szeretet ref-
lektált formában jelenik meg), azért mégsem tel-
jesen indokolatlan, hiszen - történet híján -
ebből a talajból fakad a dráma.

A három nő - pszichoanalitikus. Mrs. Klein ki-
vált a praxisban mutatkozik erősnek, lánya, Me-
litta - azaz dr. Schmideberg - a teóriában, Pau-
la - Melitta kortársa - ingadozik a kettő közt. A
két fiatalabb nő egyszersmind analízisbe is jár,
vándorol az analitikusok között - ez is, ponto-
sabban az erről való beszéd is a konfliktus egyik
fontos motívuma. Mrs. Kleinnek van, illetve volt
egy másik gyermeke is, egy fiú, Hans, és az ő né-
miképp rejtélyes halála - pontosabban az erről
való beszéd - a konfliktus másik fontos motívu-
ma. Hans alighanem öngyilkos lett - illetve nem
is lett öngyilkos, hanem valószínűleg baleset ér-
te; de az anyja felől éppen lehetett volna öngyil-
kos is, az anya ugyanis megérdemelné a bűntu-
datot, legalábbis így vélekedik erről a lánya,
Melitta. Aki ezt egy indulatos, durva levélben az
anyja tudomására is hozza - a konfliktus
harmadik fontos motívuma éppen ez a levél,
meg az, hogy ezt a levelet soha senki nem
olvassa el.

Mrs. Klein ugyanis elkövette a szakmailag
megengedhetetlent: éveken át analizálta kisko-
rú gyermekeit, saját szorongásait, fantazmagó-
riáit táplálva beléjük. Ez a közhelyszámba menő
„bűn" a tragikus vétség Wright drámájában; mi-
közben a három asszony zavaros magyaráza-
tokban nyilvánít véleményt a freudizmusról, illet-
ve az analízisről általában - itt kell sejtenünk a
konfliktus gyökerét. Es ezalatt a három asszony
mintegy „körbeanalizálja" egymást; szövegeik
mögöttes rétege szüntelenül a kapcsolatok „állá-
sára" utal, akár egy mérkőzésen.

Wright egyébként jártas a dramaturgiában; jól
tudja például, hogy a szülő-gyerek alapkonfliktus-
ban érintetlen harmadik nőnek is kell juttatni egy
saját drámát, valamint bizonyos kapcsolódási
pontokat. Paula, aki nemrégiben, gyerekét hátra-
hagyva menekült el Németországból, amolyan tit-
kárnőfélének szegődne Mrs. Klein mellé, amíg az
fia halála ügyében Magyarországra utazna.
Amúgy szegénynegyedben él, ott is praktizál, mi-
közben maga is kezelésre vágyik - tehát páci-
ensnek is beállna Mrs. Kleinhez. Wright ugyanak-
kor túl sokat beszél - tán hogy az analízisben és
drámaolvasásban járatlan „ügyfeleket" se hagyja
homályban: megintcsak közhelyes a fejtegetés,
melyből megtudjuk, hogy Paula természetesen a
megüresedett gyermeki hely(ek)re tör: szeretetre
vágyik. Különösen hétvégén, mert rendesen
ilyenkor manifesztálódik a depresszió - egyedül,
férj és gyerek nélkül kiváltképp.

Nicholas Wright

A három asszony - zsidó. Ennek a darabban
partikuláris jelentősége van; kisebb, mint annak,
hogy egyik sem angol, bár persze ezt hivatott
magyarázni. Az évszámból következően világos,
minta nap, hogy miért kell Angliában élni - távol
Németországtól, a hazától, a gyerekkortól, az
emlékektől; ami persze szintén tetemes anali-
zálandó nyersanyagot kínál.

Minta fentiekből kiderül, a Mrs. Kleint nem so-
rolom a kötet legjobbjai közé. A „beszélgetős"
drámában történni is csak a beszélgetés történik
- valamint annyi, hogy az anya mégsem utazik
el Magyarországra. Ugyanakkor látni lehet, hogy
Wright jól ír dialógust, jól szerkeszt jelenetet, tud-
ja a dramaturgiát - annak is az 1934-ben legin-
kább divatos, hagyományos, lineáris fajtáját. Ez
nem baj; az ilyen-olyan kísérletek divatját látva
egyáltalán nem az. A baj az igazi drámai erő hiá-
nya, hiszen ezt a pszichológia megannyi patoló-
giai problémája mégsem helyettesíti.

A darabot Gecsényi Györgyi fordította; a fel-
adat valószínűleg nem állította különösebb ne-
hézség elé. Ezzel együtt érdemes és tisztessé-
ges munkát végzett, gördülékeny, síma nyelven
szól a magyar verzió.

Az Iglic

Az itthon alighanem teljesen ismeretlen Caryl
Churchillről szólván mindenek elébe nyomakszik
az a két, teljességgel szubjektív és tán meg-
engedhetetlen minősítés, miszerint a kötetből
engem az ő darabja ragadott meg leginkább, va-
lamint az, hogy az esetleges színrevitel sikeres-
ségében erősen kételkedem, majdhogynem
képtelenségnek, tartom.

A szerzőről bármely lexikonból azt tudhatni
meg elsőként, hogy művei erőteljesen átpoliti-
záltak, ő maga pedig feminista. Mielőtt ez utóbbi-
ról bárkinek a század eleji szüfrazsett-feminiz-
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mus vagy a nemrégiben divatossá vált - és az
igen veszélyes PC-mozgalomba torkolló - felü-
leti, látványos nőpártiság (s egyben férfigyűlölet)
jutna eszébe: Churchillnek egyikhez sincs sem-
mi köze. De még ahhoz a kevésbé agresszív,
mondjuk, domesztikált változathoz sem, mely
szerint a társadalmi egyenlőtlenségek a konyhá-
ban kihirdetett egyenlősdivel orvosolhatók. Alig-
ha véletlen, hogy az úgynevezett „női" kötetek, a
modern feminizmus illusztrációjának szánt ta-
nulmánygyűjtemények, reprezentatív felsorolá-
sok nemigen veszik fel a listára Churchillt - nem
alkalmas rá, hogy bármely demagógia a zászla-
jára tűzze.

Darabjai - miközben cseppet sem hagyomá-
nyosak - arról árulkodnak, hogy Churchill ottho-
nosan mozog a hagyományos dramaturgiában,
a lineáris építkezésben, a figurateremtésben, a
konfliktus megszerkesztésében. Legjobb művé-
nek én a Cloud Nine-t (Kilences felhő) tartom,
amely ezt a bizonyos feminizmust és társadalmi
érzékenységet igen ironikusan, ugyanakkor
szinte tragikus drámai erővel teszi főszereplővé,
anélkül, hogy az átpolitizált opuszok didakszisa
áradna belőle. A kétfelvonásos „szexuálpatoló-
giai" dráma első része a múlt század végén ját-
szódik egy afrikai brit gyarmaton, a boldog vikto-
riánus korban; egy klasszikus angol család élde-
gél ott az obligát tartozékokkal (nevelőnő, benn-
szülött szolga, vendégek stb.). A nemi és társa-
dalmi modellek szigorúan és teljes körűen ábrá-
zoltatnak: a feleség odaadó, rajongó, érzékeny,
melegszívű; mialatt a férjét hazavárja, olvasgat,
a gyerekekkel foglalkozik. A férj férfias és csa-
ládcentrikus, határozott és erőskezű, oltalmazó
és csapodár. A fekete szolga a fehérekhez húz,
elárulja övéit stb., stb. Csak éppen: Churchill ki-
osztja a szerepeket - a férfit nő, a nőt férfi, a fe-
ketét fehér játssza. Es a vendégségbe toppanó,
végletesen „macho" férfiról kiderül, hogy homo-

szexuális, egy másik asszonyról pedig az, hogy
leszbikus - de kettőjüknek össze „kell" kerülni,
mert „az ember nem él egyedül arrafelé".

A második rész a jelenben és nemileg korrekt
szereposztásban játszódik. Néven neveztetik a
szexualitás megannyi kínja, mindenkiről lefoszlik
a maszk. A „pucér" embert pedig szereti az író -
és nem tud számára megoldást.

Churchill a többi művében is rendszerint kér-
dez, leír, megállapít. Nem ítélkezik, még amúgy
drámaíró módjára sem: nem sejtet, hőseivel sem
mondat ki semmit. Tán egyedül a Mad Forest
(Őrült erdő) kivétel. Ezt a drámát az írónő a
romániai forradalomról írta, és két család életébe
pillantva a forradalom előtti és utáni állapotot
rögzíti, a köztes második felvonásban pedig
magukat az „eseményeket"; és ebben a műben
azért csak megképződik az a felismerés, hogy -
utána sem lett jobb. Mármint a hétköznapi
ember élete. E dráma hátterében ott van egy
romániai látogatás, „kiruccanás a terepre", s az
ember mégis hajlamos azt hinni: az írónő ezúttal
egy hamis politikai közhelyből próbált drámai
igazságot kicsikarni.

Ebben a kötetben Az Iglic című drámája sze-
repel. Nem annyira drámai, mint inkább monu-
mentális költői alkotás, melyben a Churchillre jel-
lemző szabálytalan, mondhatni, szeszélyes dra-
maturgia mellett az eruptív nyelv hívja fel magára
a figyelmet. Maga a cím ismerős, érteni véljük,
mit jelent, noha a szó, ebben a formájában, nem
létezik. Van „igric", és van „iglice", és ha keresz-
tezzük a kettő hangalakját, valamint jelentését,
akkor lesz belőle „iglic". Akárcsak az angol ere-
deti: a „skriker" sincs benne semmilyen szótár-
ban, viszont hangalaki környezetében rengeteg
szó lelhető fel.

És ha mára címnél tartok, mindjárt a fordítás-
ról van szó. Churchill műve teli van bonyolult mo-
nológokkal, melyek számtalan „értelmetlen" szót
vagy szóösszefüggést tartalmaznak, miközben
mind a szövegegész jelentése, mind pedig
akusztikus hatása nagyon is markáns. Joyce
Finnegan's Wake című műve jutott eszembe,
amely szintén fordítási lehetetlenségnek mutatta
magát - hasonló okokból.

Ezúttal Hamvai Kornél bírkózott meg a fel-
adattal - és parádés győzelmet aratott felette.
Fordítása nemcsak ihletett, ötletes és fantázia-
dús, hanem - az eredeti iránt - alázatos munka.
Elegáns könnyedség, végtelen játékosság árad
a szövegből - nem utolsósorban ezért érdemes
mégiscsak megpróbálkozni a színpadra
állítással, ha ugyan akad színész, aki nekigyür-
kőzik a tanulásnak.

Iglic a darab vége felé beszámol Lily - az
egyik szereplő - gyermekének megszületésé-
ről. Igy: „Akkor az Iglic világhíres világhirtelen
egy jövőt fújt, bűvölt és lenyűgött, porhinta-palin-
ta kabarék habarék, színpadra vonták, trambulin
bambulin kanbulin csodaszámba menten, té-
vésztár pénztár gázsi a csillagokig, le vagytok ej-
nye, és tökéletesen elfelekezet Lilyről és Josie-
ról. Bili és Nózi, horribili és takarózi éltek szendén
és szandolin, Klózi még mindig a spongyát bo

londját járta, és Lila nemsokára világra hozott
egy eszemadta csecsemőt egy csecsebecsét
egy csereberét egy bébi bibe bibi babát. Hurrá
lett rajta az öröm. Kis vasgyúró, odasüsü."

A darabnak - vagy inkább erőteljes költői lá-
tomásnak - van két „normális" szereplője: Lily
és Josie, a két tizennyolc év körüli lány. Ennyi
biztos. Hogy hol élnek, kik ők valójában, valamint
hogy az elbeszélt történetekből-képzelgésekből
mi valóságos és mi nem - homályos, a nyelv és
a képek költészetébe süpped. Ha igaz, Josie egy
elmegyógyintézet lakója (legalábbis a darab ele-
jén); ha igaz, volt neki egy gyereke, akit megölt;
ha igaz, később Lilyvel együtt élnek a... valahol,
de Josie azért ki-kirándul az Alvilágba (időtlen
időre, de ezt csak ő hiszi így). Köröttük mászkál-
nak mindenféle furcsa nevű és kétes
halmazállapotú lények - lássunk példákat:
teleszkópos kislány, kőmorzsoló, marmelák,
Rőfkarú Nelli, vascsontú vérmumus, s
mindenekelőtt maga az Iglic, aki hol kisgyerek,
hol középkorú férfi, hol öregasszony.
Alapvetően afféle jó tündér, aki semmi jót nem
tesz végül, csak szeretné megérteni, hogyan
működik a televízió. De lehet, hogy tud
földrengést is csinálni.

Két semmibe vetett kislány, majd Lily kisbabá-
ja. Mögöttük szürkévé olvad minden, a környe-
zet, a világ, bármely társadalom. Érzékeny, sé-
rült, sérülékeny lények - tényleg nincs kiben bíz-
niuk, ha ugyan nem lglicben... Ez líra; Hamvai
fordításának minden köznyelvi, sőt argóból vett
fordulata, szubkultúrákból átemelt kifejezése,
irodalmi allúziója fölött ez a darab domináns ka-
raktere. Látomásos, végtelenül ruganyos fantá-
ziájú, ihletett rendező kerestetik - keménykezű,
józan, földönjáró dramaturg társaságában.

Voltaképpen sajnálom, hogy Caryl Churchill
számos remek, de régebben írott drámája túl ré-
ginek bizonyult ahhoz, hogy bekerüljön a kötet-
be. A remek női szerepekkel teli Top Girls, a Soft-
cops, a Fen (a címek fordításáért tessék Hamvai
Kornélhoz fordulni, cím a kiadóban), de legin-
kább is a Cloud Nine nem kuriózum, hanem bom-
basiker lehetett volna. De ki merészel itt egy
önálló Churchill-kötetről álmodozni?

A Sátán förtelmes hangja

Motton fiatal író, bár nem kezdő. Lehet, hogy lesz
még bajunk vele, sok. Ez a darabja ebben a kö-
tetben voltaképpen nincsen otthon. Nem azért,
mert elüt az összes többitől - nemis üt el, hiszen
mindegyik vonása rokon valamelyik másikkal -;
nem is azért, mert ennek a legnehezebb nevet-
cimkét találni, és nem is azért, mert fogyatékos
ismereteimmel képtelen vagyok elhelyezni a
bontakozó életműben. Hanem azért, mert - nem
kínál fogódzót. Bármerről próbál hozzányúl-ni az
ember, a mű kicsúszik a kezéből.

Elemezhetném ezt is költészetként. Drámai
költészetként - hiszen bizonyos nézőpontból
szabályos ballada. Elindul a fiú nagy vándorútjára
- még vannak szülei. Elér egy bizonyos pont-ra
- szülei már nincsenek, de van egy Nellie-je,
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vannak barátai. Továbbmegy - felbukkan az ő
„aszott emberkéje". Ez utóbbi igen problemati-
kus figura - tán maga az isten, de a főhős, Tom
Doheny számára mindenesetre a vezércsillag,
az irányító szellem. Akiből egy tenger alatti uta-
zás idejére a Tengermély Császára, egy fizikai
al(só)világ ura lesz. Tommal sok kaland esik
meg, majd rengeteg viszontagság után Nellie -
akiből alkalmanként igazi bűvész válik - egy
mutatvány keretében eltünteti, ha ugyan enge-
delmeskedik egyáltalán Tom utolsó kérésének.
Es van végig egy Pap is.

Dráma mintha nem lenne. De hát a Peer
Gyntben sincsen; erre a kínálkozó párhuzamra
egyébként Upor László hívta fel a figyelmemet. S
igaza van. Innen nézve viszont lehetséges „fo-
gásnak" látszik a sikamlós opuszon ez a megkö-
zelítés: a sorsdrámáé vagy inkább sorsköltésze-
té. Hiszen ez a Tom is önmagát és az Élet értel-
mét keresi, miközben elmegy bizonyos életek
mellett, másik életek kedvéért, és egészében
véve a halál felé masírozik. Aszott emberke
innen nézve lehetne az ő házibölcse - még ez
látszik a leginkább stimmelni. De Tom
túlságosan céltudatlan, inkább tárgya, semmint
alanya hányódásainak. Végül is ez sem baj.

A mű mutat bizonyos rokonságot Beckett
szellemével is. A talicska például, melyben Tom
hol az anyját, hol a feleségét tolja (és később per-
sze őt is tolják majd benne), becketti kellék, de
van itt más is. Néhány ponton a dialógus az ó,
azok a szép napok!-ra emlékeztet, máskor a mű
statikája a Godot-t idézi (a felbukkanó figurák
közt mintha Tom ülne-állna egyhelyben).

Vannak szép motívumok. Nem beleszőve a
mű szövetébe, hanem amolyan kidudorodás-
ként. Tomnak állítólag van egy főnixmadara.
Vannak neki felfedezései. Tom ír. Viszonya van
az angolokhoz. Egy féloldalnyi jelenet erejéig há-
rom fekete dzsekis IRÁ-s közé áll. Forradalmat
akar. Sokan meghalnak. Elege lesz.

Tán a feleségéhez, Nellie-hez fűződő viszo-
nya a legdrámaibb. Gyilkos, szenvedélyes, so-
sem nyugvó, elementáris és persze végzetes.
Mottonban tehát erő van - erő az erő ábrázolá-
sához. És dinamizmus is van benne - a műben
meg tempó, vágta, rohanás.

Es líra ide, ballada oda, mégiscsak idetolak-
szik az abszurd; bele a valóságos, realisztikus
cselekedetek sorába. Ez a drámai hagyomány,
amely mára a maga egészében irodalomtörté-
netté nemesült, mégiscsak beszüremkedik a
legújabb alkotásokba is. Ez pedig Harold Pintert
juttatja eszünkbe; legalábbis annyiban,
amennyiben a puzzle egészében abszurd, de
minden darabkája a valóságból vétetett.

Tom Doheny nélkülözi például Peer Gynt sze-
mélyiségének formátumát. Amennyivel távolabb
van tőle, annyival kerül messzebb az ő balladisz-
tikus története is Peer Gynt sorsdrámájától. És
- mert az ügy persze nem reménytelen - annyival
van közelebb ami hétköznapi léptékű, mérsékel-
ten tudatos életútjainkhoz. Motton költői képek-
kel, szimbolikus alakokkal telitűzdelt darabjának
részleteiben ki-ki ismerős hangulatra, fordulatra,

figurára bukkanhat. És talán ezekbe lehet bele-
kapaszkodni, fogódzót keresvén.

Upor László nehéz feladatra vállalkozott a for-
dítással. Nemcsak azért, mert a költői képek itt-
ott költőien zavarosak, hanem mert Motton nyel-
ve egymástól elütő rétegekből áll. Upor fordítása
tehát szintén hol akkurátusan pontos, szinte de-
finitív, hol szárnyaló, hol súlyos, Angolul vagy
magyarul: A Sátân...-nal sok dolga lehetne még
egy dramaturgnak vagy szerkesztőnek.

Holdfény

Úgy képzelem, a színpad három részre oszlik.
Ahol a játék éppen folyik, ott van világos. Vagy ha
Pinter úgy rendeli, sötét. Illetve holdfény. A tér két
oldalán egy-egy szoba (más-más lakásban). A
szülőké és a két fiúé. Középen az a bizonyos
szabad tér, ahol megjelenik a lány, illetve egyszer
az apa, illetve egyszer a két fiú is.

Van tehát egy ötvenes házaspár. Andy és Bel.
Van két fiúk és egy lányuk. Jake, Fred és Bridget.
Van - volt - a férfinak egy barátja, Ralph; vala-
mint az asszonynak egy barátnője, Maria.

Andy, az apa, a férj haldoklik. Nem látványo-
san, nem különös szenvedések közepette; fek-
szik az ágyban és beszélget a feleségével. Az
életükről, a gyerekekről, a múltról, a halálról.
Többnyire „normálisan" beszélgetnek, csak né-
ha horgad fel bennük az indulat vagy a hév. Néha
a derű. Sokat megtudunk róluk. Ez szokatlan
Pintertől. Megtudjuk, hogy Andy köztisztviselő
volt, tisztelték és félték - de nem szerették. Tud-
juk, hogy nem nagyon szegények: nem Pinter
szokásos társadalmi rétegébe, a legalsóba vagy
az alsóközéposztályba, inkább a kicsivel fölötte
lévőbe tartoznak: a haldoklás helyszíne, mint
Pinter utasít, „jól van berendezve". A szülők jele-
netsora voltaképpen naturalisztikusan valósá-
gos. Párbeszédeiknek nyelve grammatikailag,
szemantikailag feltűnően ép, sőt, teli van klisék-
kel, témája konvencionális, és egészében véve a
nyelv ezúttal nem valamiféle hatalmi harc eszkö-
ze, mint Pinternél oly sokszor. Azt mondja Andy:
„Most elmondok neked valamit magamról. Forró
asztalok fölött izzadtam egész munkás életem-
ben, de soha senki nem talált kivetnivalót abban,
ahogyan a munkámat végeztem. Soha senki
nem fedte föl a hanyagságra vagy bármi vétség-
re utaló leghalványabb jelet sem. Soha. Lelkesítő
példa voltam. Példaképe a mindenünnen össze-
sereglett fiatal férfiaknak és nőknek. Példa,
amely arra ösztönözte őket, hogy fogják meg a
munka végét, gürcöljenek inuk szakadtáig, és
szolgálják mindenáron a struktúrát, mely végső-
soron egész életünk szilárd kereteit biztosítja,
amely tökéletesen gondunkat viseli, mely,
mondhatni, dajkál bennünket. Elsőosztályú köz-
tisztviselő voltam. Csodáltak és tiszteltek. Azt
nem mondom, hogy szerettek. Nem is akartam,
hogy szeressenek. A szeretet nem olyasféle at-
tributum, mely előtt egy magára valamit is adó
köztisztviselő sarkig tárná az ajtaját. Redundáns
valami. Egy daganat. Nem, nem, megmondjam

Gregory Motton

neked, mi voltam? Irigyelt és rettegett erő az
igazak templomában."

Az akkurátus hivatalnoki stílus szarkazmusa,
iróniája a mű ezen szálának egészét jellemzi, af-
féle pars pro toto. Amikor a házaspár az asszony
barátnőjéről beszélget - aki egyébként a pár
mindkét tagjának a szeretője is volt, valamint a
barát, Ralph felesége -, akkora szexuális élmé-
nyek felidézését jellemzi ugyanez az irónia. Itt ér-
demes kitérni arra, hogy Forgách András fordítá-
sa igazán kitűnő: a magyarban fölösleges sze-
mélyes névmások kitétele ezúttal teljesen indo-
kolt; másutt viszont - a halál közelében például -
éppen a tömörség, az „alulbeszéltség" jellemzi a
szöveget. A két fiú dialógusának iróniája dur-
vább, inkább gúny; Bridget szövege pedig légies
és finom, akárcsak maga a lány.

A két fiú együtt van. Fred hálószobájában be-
szélgetnek - e2 a szoba viszont lerobbant. A be-
szélgetés is az: töredékes, szaggatott; bizonyos
részleteiben alighanem régebbi dialógusaikból
refrénné száradt mondatokból áll, máshol vilá-
gosabb, konkrétabb. Ez utóbbi főleg akkor lesz
jellemző, amikor a szülőkről esik szó. A fiuk
egyébként Pinter megszokott figuráira emlékez-
tetnek: keveset tudunk róluk, múltjukról a
töredékek nem állnak össze egésszé,
érzelmeiket voltaképpen homály fedi - és nem-
cselekvések árulkodnak róluk. Beszéd mások
cselekvéséről.

A szülők beszélgetésének visszatérő témája a
fiuk távolléte; Andy mindegyre számon kéri
Beltől, hogy miért nem hívja haza őket. Amikor
Bel végül felhívja őket telefonon - klasszikus ab-
szurd jelenet „kínai mosoda", felelik a fiuk, Bel
egyre csak ismétli, „apátok nagyon beteg", „kínai
mosoda", mondják ők, „vegytisztítást vállal-
nak?", kérdi végül Bel.

Bridget a mű rejtélyes alakja - és másként az,
mint Pinter többi figurája. Nem a szó szoros értel-
mében vett információhiány, hanem a sejtetés
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Harold Pinter

vastag tüllfüggönye burkolja körül. Bridget -
egyetlen, a gyerekkorból felderengő emlékképet
leszámítva - mindig egyedül jelenik meg a
színen, és rendszerint a természet keretezi őt
abban a bizonyos sivár harmadik játéktérben.
Bridget valószínűleg halott. Ezt némi számtani
művelet révén lehet gyanítani: tizenhat éves,
miközben a fiúk huszonhét-huszonnyolc évesek.
Az emlékkép idején viszont mindössze három év
korkülönbség van köztük. A többi - bújtatott
utalás, mely elvész a mű szövetében.

A fiuk jeleneteiben sok a szerepjátszás, ez
helyettesíti a cselekvést; tanácsadó testületet,
afféle hivatalnokkompániát imitálnak; már-már
túl sokszor, látszólag céltalanul. Ismétlések,
közhelyes fordulatok, jelentésüket vesztett frá-
zisok a jelenetek építőkövei - a legutolsóé is,
melyben valakinek a haláláról, pontosabban a
temetéséről számolnak be ugyanezen a „tört",
kiüresedett nyelven. Csak éppen: „apaként
szerettem", mondja Fred hirtelen.

Andy tehát - csak meghal a végére. Pedig a
felesége, Bel már igazán kételkedni látszott a
haldoklás hitelességében. De azért elfogadta,
mint együttlétük új formáját, és ennek megfele-
lően viselkedett. Ez a végletes élethelyzet lehe-
tőséget nyújt számukra ahhoz, hogy kockázat
nélkül, mérlegelés nélkül, nyíltan beszéljenek
egymásról, önmagukról, az életükről. A kitárul-
kozás, a viselkedési, társalgási tabuk eltűnése
voltaképpen semmi gyalázatra, szörnyű titokra
nem derít fényt. Árulásra sem, hitszegésre sem.
Még csak azt sem mondhatjuk, hogy Andynek
végtelenül sivár élete lett volna. Nem. Átlagos
élete volt. Amibe beletorkollik, az sivár.

És az ő nézőpontja, mely voltaképpen csak
egy a hét szereplőé közül, mintha fokozatosan
szétterpeszkedne, ráülne a mű egészére. Es
ebből a nézőpontból az apró események, egy
család életének hétköznapi, voltaképpen
csöppet sem tragikus cserepei hihetetlenül
nyomasztó kudarccá tömbösülnek. Ennek ré-
sze ez a vontatott, egyáltalán nem haldoklás-
szerű haldoklás is: Andynek ez sem sikerül
gyorsan és frappánsan, hiszen még él, amikor a
felesége már szinte megbékélt a halálával, a fiai
meg már tudomást sem vesznek róla, csak az
emlékéről.

A legutolsó jelenetben megint felüti fejét az
ismerős pinteri vég - líra, nyugalom, fájdalom
és szépség.

Pinternek az 1978-ban írott Árulása óta ez
az első egész estét betöltő színműve. Komoly
tanulmányokban tettek közzé olyan vélemé-
nyeket, melyek szerint Pinter drámaírói pályája
 az abszurd rövidke korszakának elmúltával
 lehanyatlott, s bár méltatói közül számosan

egyfajta „mély", illetve „más" realizmust emle-
gettek vele kapcsolatban, mégiscsak az abszurd
nagyjai közé számítva mintegy leírták. A
Holdfény bonyolult válasz mindenféle szkep-
szisre. Miközben ismét remek darab került ki
Pinter kezéből - nyugodtan sorolható a közis-
mert nagyok, A gondnok, A hazatérés, A régi
időkés az Árulás mellé -, megítélésem szerint új
korszakot is jelöl. Egy szelíd, rezignált Pintert
mutat, aki könyörtelen és szigorú dramaturgiá-
ját költészettel házasítja össze. Mert a Hold-fény
Bridget emlékezésével ér véget, így: „Egyszer
valaki azt mondta nekem - azt hiszem, az apám
volt vagy az anyám -, mind-egy, szóval azt
mondták nekem: Meghívtak minket egy partira.
Téged is. De neked külön kell jönnöd, egyedül.
Nem kell kiöltöznöd sem. Csak várd meg, amíg
lemegy a hold. (Szünet.) Megmondták, hol lesz.
Egy házban, egy ösvény végén. De azt is
mondták, hogy nem kezdődik el, amíg le nem
megy a hold. (Szünet.) Fölvettem valami régi
holmit és vártam, hogy lemenjen a hold. Sokáig
vártam. Aztán elindultam a ház felé. A hold
ragyogott, némán, mozdulatlanul. (Szünet.)
Amikor odaértem, a ház fürdött a holdfényben.
Holdfényben fürdött a ház, a tisztás, az ösvény.
De bent a házban sötét volt, sötét volt minden
ablak. Hang nem hallatszott. (Szünet.) Álltam a
holdfényben és vártam, hogy lemenjen a hold."

Magyar drámák angolul

Minden jel arra mutat, hogy jövőre megjelenik
egy mai magyar drámákat tartalmazó kötet
Angliában. Angolul is olvasható - tehát játsz-
ható lesz - Németh Ákos Müller táncosai, Szi-
lágyi Andor El nem küldöttlevelek, Nagy András
A csábító naplója és Kárpáti Péter Akárki című
darabja. Ehhez a vállalkozáshoz - mely szin-
tén Upor László ötlete és mániája - a művelő-
dési minisztérium szép summával járult hozzá.

Akárcsak egy másik szervezet, a British
Council - amely egyébként jelentős
összeggel járult hozzá a Holdfénycímű
kötethez is -, amelynek kulturális főnökét,
Viveca Abrahamset ismerheti mindenki, aki jár
színházba - ő ugyanis sokat jár. És valamiért
„ügy" neki a fiatal magyar dráma sorsa -
érthetetlen.

A British Council írókat utaztat Angliába
felolvasni, dramaturgokat körülnézni - de
először fordul elő, hogy magyar drámakötetet
finanszírozzon odakint. Ezt is Upor László
szerkesztet-te, valamint neki köszönhető, hogy
a fordítások úgy készültek, ahogy.
Nevezetesen: angol drámaírók kaptak egy-egy
nyersfordítást, átül-tették angolra, majd Uporral
- A csábító naplója esetében magával a
szerzővel, Nagy Andrással - mondatról
mondatra végigszántották a szöveget,
tisztázva azokat a rétegeket is, amelyek a
szótár fölött, alatt, illetve azon kívül van-nak. A
munkamódszer azért példaszerű, mert
elfogadja: a fordítás anyanyelvi kérdés (azaz a
célnyelvet kell anyanyelvi szinten bírni) -, de
kettősen anyanyelvi, ugyanis az idegen szöveg
teljes megértéséhez annak nyelvét is ajánlatos
anyanyelvi szinten ismerni.

Kárpáti Péter Akárki című darabja angolul
Everywoman - Jack Bradley fordította, nyelvi,
stiláris és hangulati szempontból is korrekten; a
versbetétek Tony Curtis munkái. Szilágyi Andor
El nem küldött levelek című műve angolul is őrzi
a szöveg játékosságát, „füstbe burkolt", kissé
fedett jellegét - ezt a darabot egyébként az erre
a világra, stílusra fogékony Gregory Motton, a
Holdfény-kötetben szereplő, A Sátán förtelmes
hangja című darab írója fordította. Németh Ákos
Müller táncosai című művét Daniel Mornin tol-
mácsolja angolul; a szöveg mindkét nyelven a
leginkább agyonhasznált rétegen belül szólal
meg.

Nagy András darabjából Julian Garner
készítette az angol változatot. Olvasása
közben fokozatosan volt alkalmam
meggyőződni arról, hogy az író sajátos
drámaírói nyelvi világa, melyben a köznyelvi
réteg nem annyira váltakozik, mint inkább
vegyül az értekező próza nyelvével, hogyan
mosódik homogén színpadi beszéddé, és
hogyan találja meg benne minden figura a
saját nyelvét. Szerencsémre a példányon rajta
volt Nagy András néhány ceruzás javítási
ötlete is, melyekből - mintegy bepillantva a
munka folyamatába - következtethettem e
sajátos angol nyelv kialakulásának fázisaira.

Tanulságos volt.
Befejezésül. Az új angol drámákkal való

foglalkozás legnagyobb tanulsága, hogy kul-
turális lemaradásunk ténye változatlan, mér-
téke alig csökkenő. Évtizedek hiányoznak itt-
hon - nyilván nemcsak a brit és nemcsak a
dráma-, hanem a legkülönbözőbb nemzetek
mindenféle irodalmából. Könyvkiadásunk kur-
rens koncepcióit tekintve csak a „junk" (lásd
szemét) terén vagyunk szinkronban. Hát ezért
is várja az ember némi szorongással az ilyen
köteteket. Hiszem, ha látom, és ha a kezem-
ben tartom.


