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Vannak örök történetek. Állítólag. Hogy mi válik
azzá, abban többet számít „az utókor" ítélete, mint
az ítészeké. Hogy kicsoda-micsoda is „az utókor",
azt nem tudjuk pontosan. De hogy e
meghatározhatatlan valaki-valami gyakran a
fölkentek és avatottak által ócskaságnak bélyegzett
giccset ülteti trónra, hal-hatatlanságot és utóéletet
ajándékozván neki, azt elegendő példa bizonyítja
ahhoz, hogy a fölkentek és avatottak legalábbis
elbizonytalanodjanak.

Az utókor ezúttal Jonathan Larson zeneszerző-
szövegírót kérte fel, hogy Rent című alkotásával
folytassa Puccini Bohéméletét. A sors pedig
olyan kíméletlenül giccses adalékkal járult hozzá
a Rentben folytatódó Bohémélet megújuló dia-
dalútjához, hogy az ember már-már lesüti a sze-
mét ilyen szégyentelen hatásvadászat láttán.

Jonathan Larson az élete céljává lett, hét éven
át mániákusan újra- és újraírt darab utolsó fő-
próbájának napján, harmincöt évesen meghalt.

A századfordulón Párizs volta világ fővárosa.
Aki művészetet akart csinálni, odagyűlt a világ
négy tájáról, Barcelonából, Vityebszkből vagy
Hódmezővásárhelyről, és együttes erővel világ-
hírre ajnároztak egy olcsó, általuk is megfizethető
városnegyedet, a Montmartre-ot. A Párizs fűtetlen
padlásszobáiban nyomorgó, háziurakkal
huzakodó bohémek olyan mítoszt teremtettek,
amelyet akkor is és azóta is ezerféleképpen ak-
náznak ki méltók és méltatlanok. Puccini zenéje,
a Bohémélet Rodolfójának és Mimijének a szá-
zadforduló „divatos" halálnemével, a tüdőbajjal
tetézett története kerek száz éve ríkatja az operá-
ba járókat.

Az új századfordulón New York vette át Párizs
valahai szerepét. Aki művészetet akar csinálni,
oda törekszik, a világhír felé vezető legszélesebb
út manapság a Broadway mentén fut. Kezdetben
a Greenwich Village volt a művészek lakó- és
találkahelye, ám az általuk híressé tett negyed
kikupálódott, meggazdagodott és megfizethetet-
lenné vált. Aztán következett a Soho, majd a
Tribeca - korábban mindegyik lerobbant kör-nyék,
elhanyagolt gyárnegyed; a félig romos épületek
és a dermesztő bűnözési statisztikák olcsó
lakbért eredményeztek - de a művészek ezeket a
negyedeket is divatossá tették, követke-
zésképpen kiszorultak belőlük, pontosabban csak
az igen befutottak engedhetik meg maguk-nak a
Soho vagy a Tribeca árait.

Most az East Village van soron, annak is egy
szöglete, a dudor Manhattan téglalap forma tér-
képén, ahol a számozott sugárutak egy rövid
szakaszon betűjelzetűekkel bűvülnek, az A-B-C-D
Avenue-kkel - a vidéket ezért Alphabet City-nek is
nevezik. Jelenleg itt próbálják megvetni a lábukat
azok, akik a semmiből akarják meghódítani a
bűnös várost. Manhattanen belül ma Alphabet
Citynek a legmagasabbak a bűnözési és az AIDS-
statisztikái, lerobbant házai közt narkó-

sok, alkoholisták, prostituáltak, leszbikusok, ho-
moszexuálisok, transzvesztiták keverednek kez-
dő színészekkel, írókkal, rockzenészekkel - az
átfedések a különböző státusok között nem ki-
zártak.

A Rent a Keleti 11. utca és a B sugárút sarkán
játszódik. Ilyen pontosan informál bennünket
Mark, a darab narrátora, a kezdő filmes. És ebben
az esetben az átlagnál is fontosabb a városföld-
rajz. Hiszen a darabot életre dajkáló Off-
Broadway színház, a New York Theatre Workshop
igen közel fekszik ehhez a vidékhez, vagyis ha a
be-mutatóra igyekvő nézők kissé körülnéztek az
utcán, mielőtt beléptek a színházépületbe, ponto-
san ugyanazokat a figurákat láthatták a járdán
ácsorogni, akiket néhány perccel később a szín-
padon.

A darab egyik első jelenetében a filmes narrá-
tort, Markot és lakótársát, Rogert, az AIDS-es
rockzenészt telefonon értesíti a háziúr, hogy
másnapra várja az elmaradt lakbért (lakbér =
rent), és nyomban ezután felhívja őket volt egye-
temi társuk, Benny - aki időközben ingatlanügy-
nökké lett, és megvette a környező háztömböket -,
hogy távozásra szólítsa fel volt iskolatársait,
mivel szeretne beruházni, „felhozni a környéket".

Az alaphelyzet hétköznapi realizmusára mi
sem jellemzőbb, mint a darabot bemutató New
York Theatre Workshop vidékén, a Keleti 4. utcán
(igazi színházutca, többek között itt található a
legendás, bár az utóbbi időben saját legendáját
megcsúfoló La Mama is) virító undokzöld rajzos
plakátok:

MELYIK FÉRGET SZERETED JOBBAN?
1. (a rajzon hosszú kukac)

A KÖZÖNSÉGES FÖLDIGILISZTÁT
vagy

2. (a rajzon mobiltelefonos ficsúr)
AZ INGATLANÜGYNÖKÖT?

Az apró betűs továbbiakból kiderül, hogy a 4.
utca környékét fel akarják vásárolni: bevásárló-
központot terveznek.

A bemutató idején a színpadi világ és a szín-
házépületet környező világ egymás tükrében bá-
multák egymást. Az előadás minden létező szín-
házi elismerést elnyert, beleértve a Pulitzer-díjat.

Három hónap múltán a siker viharszele elfújta a
Rentet a Keleti 4. utcából, át a Nederlander
Theatre Nyugati 41. utcai épületébe, a Broadway
szívébe, mely mindössze fél óra séta vagy tíz perc
metróút az A-B-C-D-től - de egy másik planéta.

Az irreális, hetvenöt dolláros helyárakat Al-
phabet City lakói, akik ennek kevesebb, mint
feléért már több napra való cracket vehetnek,
nemigen fogják lepengetni. A nagy múltú Ne-
derlander Theatre - ápolandó a kapcsolatot a ke-
vésbé tehetős közönséggel - fenntart két tucatnyi
húszdolláros állóhelyet is; ezeket esténként
invenciózus reklámfogással lottósorsolás
formájában értékesítik a tolongó jelentkezők
közt.

És mégis, a darab az új környezetben is őrzi
eredeti erényeinék - és persze hibáinak - több-
ségét. Őrülten kavargó, időnként zavaros, szer-
kesztetlen, fésületlen, vad és szelídíthetetlen.
Olyan kaotikus érzelmi energiák sűrűsödnek da-
laiban, amelyek javarészt nem idomíthatók a jó-
módú középosztályra szabott Broadway-hagyo-
mányokhoz.

Három pár (művészek, AIDS-esek, leszbikusok
keresztbe-kasba) életét követi a történet egy éven
át karácsonytól karácsonyig, azt, ahogyan a
folytonos szeretések és szakítások, betegségek,
felgyógyulások és halálok, beteljesíthetetlen
vágyak és töretlen ambíciók káoszában, elvonó-
kúrák, kábítószer-kísértések, érzelmi viharok,
hatóságilag leplombált gáz- és villanyórák között
küzdenek mindennapi megélhetésükért - szó
szerint a túlélésért - és az emberi méltóság
megőrzéséért.

A szereposztás is megújulási kísérletről ta-
núskodik: a színészek között egyetlen ismert
sztár sincs, jószerivel csak két olyan, aki már
szerepelt Broadway-produkcióban, a többi tizen-öt
vadonatúj; az ország négy sarkából toborozták
őket.

Jonathan Larson rockoperának szánta művét,
az előadók musicalnek tekintik, de a műfaji
kérdőjelekről talán az is tanúskodik, hogy a New
York Times a Metropolitan előadásain edzett
operakritikusával íratott az előadásról.

Az előadást és a darab pályafutását nézve az
embernek óhatatlanul eszébe jut a Hair. A kere-
ken harminc évvel ezelőtt bemutatott mű végig-
söpört a világon, és az akkori peremvidéket, a
virágnemzedéket, az ő zenéjüket és világukat
állította a színpad és a figyelem középpontjába:
Berger - ahogyan Milos Forman filmjében végig-
táncol az asztalon, szétrúgván a dúsgazdag terí-
téket - ma már klasszikus. Ma ez a nemzedék
uralja a művészeti és a politikai életet. Ez Clinto-
nék nemzedéke.

A Rentben is végigtáncol egy asztalon Mark -
az idézet egyértelmű -, csak az asztalon nincsen
semmi. Üres. Nincs mit szétrúgni. A vietnami hábo-
rú ellen lehetett tüntetni, az AIDS-vírus ellen bajos.

Jonathan Larson műve révén újra a peremvi-
dék küzdötte be magát a középpontba, és az ilyen
ritka események általában nem maradnak hosz-
szabb távú hatás nélkül.

A Rent Hair-típusú karrierje különösebb koc-
kázat nélkül megjósolható. A filmjogokért már
zajlik a küzdelem. A színpadon húszdolláros té-
telekért verekszenek, a producerirodában húsz-
milliósakért.

Egyszer majd a Rent korosztályából kerül ki az
amerikai elnök, az akkor már nyugdíjas virág-
nemzedék helyébe az AIDS-nemzedék lép - már
aki megéri -, és akkor talán majd azt várja tőlük
a világ, hogy beteljesítsék azt, amivel a Rent
szereplői küzdenek: hogy közösséggé gyúrják
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magukat, és ne adják fel a művészetbe vetett
hitüket Alphabet City patkányokkal és svábboga-
rakkal zsúfolt senkiföldjén.

De háta virágnemzedék tagjaitól is azt várta a
világ, hogy hatalomra kerülvén beteljesítsenek
valamit Woodstock ideáljaiból.

A darab zenei szövetének szálai közt a tegnapi
és mai popzene valamennyi műfaja megtalálható,
szól a rhythm and blues, a rock and roll, a rap, a
soul, a salsa, néha túl hosszan, néha pedig
ellenállhatatlanul, de mindig célratörőn; nem kí-
ván elidegeníteni, magyarázni és intellektualizál-
ni, csak érzelmileg magával sodorni, két kézzel
szívbe markolni. Mindezt harsányan vállalt, szé-
gyentelen szentimentalizmussal. Mert háta Rent
giccs. Csak nagy kaliberű. Olyan nagy kaliberű,
hogy az már túlmutat önmagán, s ezáltal némi-
képp a giccsen is. Épp mint a Bohémélet.

Bár a kor diktálta részletek eltérnek, a Pucci-
ni-szüzsé legfontosabb és legemlékezetesebb
vonulata, a Rodolfo-Mimi-szerelem pontosan
ismétlődik a darab Roger-Mimi-kapcsolatában. A
Rent Mimije (amiként százéves őse) egy gyer-
tyával nyit be Rogerhez; tüzet kér. A második
felvonás végén Roger a Bohémélet Rodolfójának
rockosított áriáját sikoltva borul a haldokló lány-
r a - ez a darab, ha nem is egyetlen, de legtisztább
zenei idézete.

Egyvalamiben nem követi Puccinit Larson. A
tüdőbajos Mimi meghal, az AIDS-es nem. Jobban
lesz. Hogy a fináléra felgyógyulva már együtt
énekelhessen a többiekkel. Álljon meg a menet!
Mindent azért nem lehet: a Broadway az Broad-

„A Mester!" - árad szét Maia arcán a mosoly,
miközben kétszer földig hajol a szobor előtt.
Aztán cinkos vigyorral rám néz, látom-e, amit
nekem, vendégnek látnom talán nem illene: a
köpcös, nagy bajuszú bácsi szobrán a lábak közé
valami csibész oda-rajzolt egy jókora fütyköst.
Nevetünk, rendben van ez így, és azt gondolom, a
„Mester", illetve annak szobra is elnéző derűvel
tűrhette, amikor a tréfás kedvű illető
felkapaszkodott rá, és gondosan odapingálta az
égnek meredő falloszt. A Mester: Ion Luca
Caragiale román drámaíró, és mint látjuk, élő
klasszikus, aki őt meghajolva köszöntötte: Maia
Morgenstern román színész-nő, a város: Bukarest.
Itt időzöm néhány napja, jobbára Maiával
császkálok, és bámulom az elő-adásokat,
kigúvadó szemmel teljesítem a penzumot,
versenyprogram vagy off, mindegy. (Az „off" nem
valamiféle alternativitást jelent, csupán azt, hogy
az off-programban játszott produkciók kevésbé
feleltek meg a válogatók ízlésének, s nem kerültek
be a „legjobb nyolc" közé - ennek

azonban engem, messziről jött idegent nem kell
befolyásolnia.) Ez itt a Caragiale-fesztivál, más-
képpen: a novemberben szokásos romániai
Országos Színházi Találkozó. Számításaim
szerint ez lehet a hetedik (bár ezt sem a plakát,
sem a műsorfüzet nem jelzi, sőt, Caragiale nevét
is csak mondják, mondja mindenki - leírva nem
látom sehol). 1990-ben jártam először (és
legutóbb) Bukarestben, az lehetett az első
Caragiale-fesztivál, hiszen 1989 adventje tájékán
nem ilyen fesztiválra készült Bukarest.

A várost járva újra és újra beúsznak hét évvel
ezelőtti emlékképek: a Nemzeti Színház hihetet-
lenül nagy színpada; a nézőtéren télikabátban
gubbasztó, boldog nézők; a kolozsváriak díjnyer-
tes előadása, a Rendőrség; Pintilie dobozból ki-
vett, hát persze hogy Caragiale-filmje (Miért
húzzák a harangot, Mitica?), a mozi bejáratánál
kígyózó kilométeres sor; az utcai szeméthegyek-
be temetett kukák közt bóklászó patkányok;
Andrei Serban két pompás rendezése (Kinek kell
a színház?; Meghallgatás); a jéghideg szállodai

Jelenet az előadásból

way, a szabály az szabály. Szimpatikus fősze-
replőt nem ölünk.

A történtek ismeretében óhatatlanul eszébe
jut az embernek: ha már a szerző Mimit nem
merte-tudta megölni, akkor talán a saját szív-
érgörcs-halálával igyekezett feledtetni a drama-
turgiai döccenőt. Nem volt sem AIDS-es, sem
homoszexuális - halálra dolgozta és szorongta
magát. Önmagáról írta a közönséget minden este
könnyekre fakasztó és New Yorkban szokatlan
tapsviharra késztető fájdalmas fináléslágert -
hozzávetőleges fordításban: „Nincs múltam,
nincs jövőm, minden szavam végszó, / Mindig
minden percem talán az utolsó."

Jonathan Larson az élő legendának számító
Stephen Sondheim híve és rajongója, egyszer-
smind tanítványa és pártfogoltja volt. Hét éven át
dolgozott a darabján, szó szerint mindhalálig.
Sikert akart - legalább olyat, mint amilyenekben
mesterének volt része -, óriási, visszhangos vi-
lágsikert. Akart. Görcsösen. Mindenáron. Már
nincs mód megkérdezni, vajon úgy gondolta-e:
akár az élete árán is.

BÉRCZES LÁSZLÓ

MEGÁLLT AZ IDŐ
FESZTIVÁL BUKARESTBEN


