„Bests”
VARRÓ GABRIELLA: MESTEREK ÁRNYÉKÁBAN
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Soha nem felejtem el már azt, amit e recenzió írása során megtanultam. Körülbelül három hónapja ígértem meg Gabinak, hogy írok a könyvérôl, amikor volt olyan kedves
és eljuttatott hozzám egy dedikált példányt. Nagyon örült annak, hogy foglalkozom a
könyvével, és hálás volt. Azóta többször félretettem a feladatot, tologattam, a szokásos
ógás-mógás, jajj, mindig van, ami fontosabb. Gabi soha nem sürgetett, nem jöttek a
„hogyan áll a recenció” kérdéssel kezdôdô levelek, üzenetek. Mígnem végre egy
szombat délután befejeztem, letisztáztam a szöveget; gondoltam pihentetem még egy
napot, majd hétfôn elküldöm a szerkesztônek és a szerzônek is. Vasárnap jött a hír:
Gabi és férje autóbalesetben elhunyt. A véleményemet a könyvérôl így már soha nem
fogja tudni elolvasni. Az alábbiakban tehát egy olyan recenzió következik, aminek
sokkal, de sokkal elôbb meg kellett volna jelennie.
Varró Gabriella Sam Shepard drámái és a hagyomány alcímû könyve hosszú kutatómunka eredményeként született, hiszen a szerzô már több mint egy évtizede jelentkezik fontos publikációkkal és konferencia-elôadásokkal a témában. Úgy vélem teljesen felesleges a mára már elcsépelt „hiánypótló” jelzôvel itt elôhozakodni, hiszen aki
csak kis mértékben is járatos a témában tudja: az amerikai drámaíróról nemhogy magyar nyelven nem jelent meg átfogó igényû elemzés eddig, de még a nemzetközi angol nyelvû recepció is csak nagy ritkán tud elôállni egy-egy ilyen témájú munkával. A
könyv bevezetôjében a szerzô erre fel is hívja a figyelmet, hiszen célként fogalmazza
meg, hogy a figyelmet újra ráirányítsa az egykor ünnepelt szerzôre.
Ezzel kapcsolatban persze felmerülhet a kérdés: mi értelme magyarul írni egy
olyan szerzôrôl, akinek a mûveit ezidáig nem fordították le? Hiszen azok, akik ismerik
Shepard életmûvét, angol nyelvû szakirodalmat olvasnak, így célszerûbb lett volna a
monográfiát az amerikanisztika anyanyelvén megírni, már csak azért is, hogy a szerzô
megteremtse a nemzetközi porondra való kilépés lehetôségét. A magyar nyelvûség
tehát kizárja a szakértô közönség egy részét, ugyanakkor olyanokat szólít meg, akik
nem rendelkeznek beható ismerettel Sam Shepard életmûvérôl. Hiba lenne azonban
mindezek miatt Varró Gabriella könyvét elmarasztalni, hiszen a hazai amerikanisztika
és színháztudomány feladatai közé tartozik az is, hogy a magyar kultúrnyilvánosságot
megismertesse a fontos, mégis a figyelem perifériájára szorult szerzôkkel. Egy sikeres
monográfia elérheti, hogy megszülessenek a régóta várt fordítások, s megindulhasson
egy élénkebb diskurzus az adott szerzôrôl.
Elôre hozva a munkáról alkotott ítéletem: Varró munkája ilyen monográfiának tekintendô. A szerzô éleslátó elemzései izgalmasak, a más szerzôkkel történô összehasonlítás során pedig helyesen jelöli ki az amerikai drámaíró életmûvének helyét a drámairodalmi kánonban. A pozitívumok kiemelése mellett azonban szólnom kell egy
szembetûnô problémáról is. Ez nem mással, mint a címmel (Mesterek árnyékában)
kapcsolatos, ami igencsak félrevezetô, hiszen az mintha a monográfia fôhôsét másodvonalbeli szerzôként kezelné: olyan íróként, aki nem tudott felnôni a „mesterek” szintjére, éppen ezért kénytelen a velük történô összehasonlításokból vesztesen kikerülve,

a hozzájuk való frusztráló hatásiszonyban létezni. Ez pedig indokolttá teheti a színházi
nyilvánosság „Shepard-vakságát”, hiszen ha a világirodalmi klasszikusok sem könnyen
eladhatóak, akkor miért kellene energiát fordítani a kisebb jelentôségû alkotókra?
Mivel tehát Varró könyve éppen a fentiekkel ellentétes koncepciót igyekszik követni,
a címet nem gondolom szerencsés választásnak.
A könyv három nagyobb fejezetre tagolható: az elsôben a kanonikus amerikai
szerzôkkel (O’Neill, Miller, Williams), a másodikban kortárs írókkal (Chaikin, van
Itallie, Memet és Albee), a harmadikban pedig Samuel Beckett drámáival veti össze
Shepard szövegeit az irodalomtörténész. Célja kettôs: egyfelôl tárgyalja az amerikai
drámaíró viszonyát elôdeihez és kortársaihoz, s ezzel kiemeli azokat a stílusjegyeket,
illetve problémafelvetéseket, melyek közös pontként jellemezhetôek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Varró rámutat a radikális váltásokra is, ezáltal hangsúlyozva Shepard munkásságának egyediségét.
Az elsô fejezetben Eugene O’Neill Vágy a szilfák alatt címû mûvét veti össze
Shepard Hazug képzeletével. A szerzô úgy véli, a két szöveget elsôsorban az a „borúlátás és cinizmus” köti össze, amellyel „Amerika pszichopatológiájához” viszonyulnak.
O’Neill az amerikai dicsôségrôl szóló mítosz kiüresedésérôl nyújt realisztikus képet,
Shepard ugyanakkor már konkrétabban a „macsóidentitás” lealjasodását elemzi. A fejezet ugyanakkor – bár úgy sejtem, ez nem tartozott a szerzô eredeti céljai közé – a
modern és posztmodern dráma horizontváltásának problémakörét is érinti. Varró
ugyanis idézi a jelentôs színháztörténészt, Stephen Bottomst, aki szerint Shepard mûvei a „külsô személyiség és a belsô, lényegi én” ellentétére fókuszálnak (35.). Ez a
megállapítás alapjában véve Sam Shepard életmûvét a modernizmus hagyományában
pozicionálja, hiszen a külsô szerep/belsô én konfliktus az ehhez a korszakhoz sorolt
mûvek fô problémafelvetéseihez tartozik. Lukács György például a modern drámát az
„individualitás drámájaként” jellemezte, ahol a tragikum legfôbb forrása, hogy az
egyén nem tudja megmutatni önmagát, a közösségben szerepet kell játszania (vö. A
modern dráma fejlôdésének története). Bottoms megállapítása szerint Shepard ugyanezt az utat követi, vagyis feltételezi a publikus szerepek mögött rejlô autonóm én létét.
Varró bár affirmatív módon citálja az amerikai történész elemzését, mégis felülbírálja
ezt a véleményt: ô ugyanis pontosan amellett érvel – s véleményem szerint ebben igaza is van –, hogy Shepard ezt a „valós ént” „romantizált”, illetve „utópisztikus entitásként” írja le (35.). Végül arra a következtetésre jut, hogy „[a] részekre szakadozott
egész újraegyesítése (és ennek lehetetlensége) Shepard drámáinak egyik központi témája” (uo.), ezzel pedig a drámaírót határozottan a posztmodern dráma horizontjában
helyezi el.
A modern és posztmodern hagyomány különbsége határozza meg a következô
fejezet koncepcióját is. Ebben a szerzô O’Neill egyik korai darabját, a Jones császárt
hasonlítja össze Shepard Csörgôkígyó hadmûvelet címû mûvével. Varró úgy véli, egy
felületes olvasat mindkét szerzôt megvádolhatja a modernizmusra jellemzô „romantikus rasszizmussal”, vagyis, hogy a fehér szerzô az ôsi, távoli világok idealizáló ábrázolásával „fûszerezi” mûvét. (A „fûszerezés” ige Bell Hooks találmánya, aki szerint a
rassz, a Másik, a modernizmus kezdetétôl fogva kerül bele „fûszerként” a szövegbe).
Varró ugyanakkor úgy véli: a két dráma fôhôsei elsôsorban nem e bizonyos Másikként
jelennek meg, hanem amerikai ikonokként: „olyan tipikusan naiv, de nem ártatlan,
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álmokat kergetô, de ugyanakkor korrupciótól korántsem mentes hôsök ôk, akik képtelenek szembenézni romlásuk okaival” (61–62.). Mindkét szerzô az amerikai mítoszok szétesését mutatja be hôsein keresztül, ugyanakkor O’Neill lehetôséget lát új mítoszok felépítésére, míg Shepard jóval pesszimistább végkövetkeztetésre jut.
A folytatásban Arthur Miller Alku címû mûvét hasonlítja össze Sam Shepard Hamisítatlan vadnyugatával. Ezt egy rövid tanulmány elôzi meg, amely az ügynök figurájával, elletve annak az amerikai kultúrában betöltött szerepével foglalkozik. Miként a
szerzô írja, az ügynök egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy „határsávokkal dolgozik”, illetve pozíciója tulajdonképp a határok közötti senkiföldjén lokalizálható. Része
is a fogyasztói közösségnek, ám kívül is reked azon, ôszinte, ugyanakkor manipulál is,
ingázik a nyilvános és privát zóna között. Az ügynöklét a folyamatos átmenet állapota,
ami könnyen az összeomláshoz vezet. Az érem másik oldalán persze hatalmas sikerhez is: Az ügynök halálában szó esik például a fôhôs idôs példaképérôl, akinek már a
sikerhez erôfeszítést sem kell tennie, hiszen az ügyfelek járulnak ôhozzá. A szerzô
bemutatja, hogy Sam Shepard mûvei annyiban módosítják az elôdök által megrajzolt
karaktereket, hogy nála (különösen a God of Hell címû drámában) az ügynök figurája
összekapcsolódik a politikuséval, így a sale, vagyis az adásvétel az ígéretek és mítoszok kiárusításának metaforájává válik.
Az Alku és a Hamisítatlan vadnyugat összehasonlítása nem az ügynök tematika
köré szervezôdik, itt Miller másik központi témája, nevezetesen a család kerül a fókuszpontba. Úgy vélem, ennek a résznek nem tett volna rosszat, ha a szerzô részletesen ismerteti az amerikai író családkoncepcióját, amely elsôsorban A család szerepe a
modern drámában címû mûben fogalmazódik meg. Elsôsorban ez is a nem szakértô
olvasóközönség miatt lett volna fontos, hiszen az amerikanisztika képviselôi számára
ez az alapismeretek közé tartozik. Érdemes lett volna tehát egy rövid bekezdésben
kitérni Miller és Shepard családról alkotott elméletének összehasonlítására, még akkor
is, ha maga az interpretáció nem ezen a vonalon halad. Varró ugyanis a Hamisítatlan
vadnyugat testvérpárjának küzdelmében az amerikai identitást meghatározó két pólus, vagyis a „genteel hagyomány és az agresszív vállalkozási forma […] vagy a Benjamin Franklin-féle naiv mentalitás és a Jonathan Edwards által képviselt öröklött mentalitás” (94.) harcát emeli ki. Varró konklúziója szerint ugyanakkor „[e]gyén és társadalom mint egymástól elválaszthatatlan entitások nem pusztán mint egy elcsépelt klisé
elemei bukkannak fel ezekben a drámaszövegekben, de egyben lényeges utalást és
kapcsot jelentenek ahhoz az ôsi modellhez, mely mind e szövegek témáit, mind kérdésfeltevéseit és kontextusát meghatározza és áthatja.” (95.)
A fejezet záró tanulmánya Tennessee Williams életmûvével veti össze Shepard drámáit. A szerzô két problémára fókuszál: egyfelôl mindkét író mûveiben vizsgálja a régi
mítoszok leértékelôdésének, eltûnésének tapasztalatát, másfelôl a kontaktzóna-elméletet hasznosítva vizsgálja a kiválasztott mûveket. Ez utóbbit Varró a drámakritika egészére kiterjeszthetônek véli, vagyis álláspontja szerint a teória alkalmas lehetne szélesebb körû használatra is. A Mary Luis Pratt Imperial Eyes címû könyvében megfogalmazott felvetés szerint egy adott társadalmi térben is megfigyelhetô, hogy különbözô
kultúrák alá-fölérendelt viszonyban találkoznak egymással. Williamsnél a szerzô szerint ez a kirekesztett fôszereplôk esetében figyelhetô meg, akik környezetüktôl látványosan eltérô kultúrát képviselnek. Ugyanez mondható el Shepard hôseirôl is, ám

Varró lényeges különbségként említi, hogy ez utóbbiak esetében reménytelennek bizonyul az új kódrendszerbe történô beilleszkedést megcélzó próbálkozás.
A könyv második nagyobb fejezete az amerikai kortársak mûveinek kontextusában
vizsgálja Shepard szövegeit. Varró Gabriella számára jól láthatóan a Hamisítatlan vadnyugat címû dráma bír kitüntetett jelentôséggel, hiszen ebben a részben két elemzés
is erre a szövegre fókuszál. Az elsôben Jean-Claude van Itallie The Serpent címû darabjával történik meg az összevetés. Az interpretációt egy hosszabb bevezetô elôzi meg,
amelyben a szerzô az elméleti hátteret vázolja fel. Ezt a fejtegetést ugyanakkor véleményem szerint érdemesebb lett volna korábban megtenni, hiszen az abban leírtak
tulajdonképpen az egész könyvre igazak. A szerzô többrétû elemzése, mely hárompólusú intertextuális hálót rajzol fel (Káin és Ábel története, valamint a két dráma),
ugyanakkor innovatívnak bizonyul.
A kötet legkiemelkedôbb tanulmánya a második fejezet második részét képzô szöveg, melyben a szerzô a Hamisítatlan vadnyugatot hasonlítja össze David Mamet
Segíts minket, Urunk címû drámájával. Az interpretáció a Hollywooddal való viszonyra
fókuszál, arra, hogy miként ábrázolják e mûvek a szórakoztatóipar fellegvárát, illetve a
transzgresszió milyen aktusait mutatják be. Varró Gabriella álláspontja szerint Hollywood ezekben a mûvekben nem a dichotómia egyik (pozitív vagy negatív) pontja,
nem az álmokat a hétköznapok kínja ellen felsorakoztató erôd, de nem is a színház
ellenpontjaként magasló hazugsággyár; Hollywood Shepardnál és Memetnél maga a
köztes állapot, ahol összekeveredik álom és ébredés, fikció és valóság.
A kortársakkal foglalkozó fejezetet Edward Albee Az amerikai álom és Shepard Az
elásott gyermek címû mûveinek összehasonlítása zárja. A szerzô azt vizsgálja, hogy a
drámaírók miként ábrázolják, illetve értelmezik újra az amerikai sikermítoszt. Harold
Bloom az amerikai álomról szerkesztett kötetének (The American Dream, Infabose
Publishing, New York, 2009) elôszavában két csoportot különböztet meg. Az „Emersoni Remény Pártba” tartoznak álláspontja szerint azok az írók és filozófusok, akik bár
tudatában vannak az amerikai társadalom égetô problémáinak, mégis hisznek a sikermítosz által felvázolt lehetôségben, vagyis abban, hogy az egyén tehetsége és munkája által meg tudja valósítani önmagát. Ez a csoport tehát kritikusan fordul az amerikai
álom felé, látja annak hibáit, ám mindezek ellenére hisz az értékek realizálódásában. A
másik „pártba” tartozóak szerint ugyanakkor a sikermítosz hazugságra épülô, manipulatív narratíva, amely elfedi a problémákat és hamis értékek felé kalauzolja az egyént.
Varró Gabriella elemzésébôl úgy tûnik, ô a két drámaírót az elsô csoportba illônek
tartja: mindketten súlyos kritikát fogalmaznak meg az amerikai családról, értékekrôl és
álmokról, végsô konklúziójuk mégis az, hogy „az embereknek és a nemzetnek szükségük van olyan egységformáló hiedelmekre, melyek túl- és továbbélésüket biztosíthatják” (172.).
A könyv harmadik fejezete Shepard életmûvébôl egy szöveget, a Kicking The Dead
Horse címû drámát vizsgálja. Az elsô tanulmány az európai drámatörténethez ível át,
azon belül is a Samuel Beckett által képviselt dramatikus hagyományra fókuszál. Az
összehasonlítás során a bohóc, azaz a „clown” figuráját emeli ki a szerzô a szövegek
közös pontjaként. Ez a karaktertípus a szerzô szerint mind az európai, mind az amerikai drámaírónál a „mûvész-kritikus alteregója”, aki szembesíti a nézôt azokkal a problémákkal, amelyekrôl az nem akar tudomást venni.
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A kötet zárótanulmánya bizonyos mértékig eltér az elôzôektôl, hiszen a Kicking a
Dead Horse elemzése nem összehasonlító stratégiával történik. Mindazonáltal a dráma
más szövegekkel, illetve a színházi hagyománnyal való kapcsolata itt is szerepet játszik
az értelmezésben; elôkerül Miller, Beckett, de különösen Shakespeare két drámájának,
a Lear királynak, illetve a Hamletnek a hatása. A kötet címe szintén ebben a záró részben kap értelmet, hiszen a szerzô többször is használja az „árny” szót úgy abban a jelentésben, hogy valamelyik nagy elôd mûve „árnyat vet” Shepard szövegére. A szerzô
mondatainak lehet olyan értelmezése is, mely szerint Varró a Shepard szövegek másodrendûségére gondol (értsd: Shakespeare árnya vetül a drámára, vagyis a szöveg
nem tud kibújni e hatás alól, elnyomja a nagy elôd súlya), ám az elemzésekbôl kitûnik,
hogy errôl szó sincs: az „árny” a „hatás” szinonimájaként értendô.
Az eredeti szövegben e ponton a szokásos összefoglalás, lezárás, értékelés állt
volna. Ennek a továbbiakban nem látom értelmét. Aki Gabi könyvét a kezébe veszi,
világosan láthatja: nagy, pótolhatatlan veszteség érte az amerikai drámairodalommal
foglalkozó szakmát. Nagyon kellett volna, hogy Gabi folytassa ezt a munkát, hogy jöjjenek még a kötetek/tanulmányok az általa kedvelt szerzôkrôl. Ellentétben sokakkal,
úgy vélem, a magyar színházi élet magas színvonalú volt és lesz. A Krétakör, a drámaíróként is kiváló Pintér Béla, Bodó Viktor, a Katona József Színház: kiváló és fogékony
közeg, amelyiknek szüksége van az olyan munkákra, mint amilyen Varró Gabrielláé.
Szüksége van, mert ebbôl nyer ötletet, inspirációt, ismerkedik meg újabb stílusokkal.
Éppen ezért fog nagyon, nagyon hiányozni.
Azonban minden szakmai veszteségnél nagyobb az emberi. Gabi barátságos, nyílt
és ôszinte ember volt, élô cáfolata annak a hiedelemnek, hogy aki kimondja a véleményét, annak nincsenek barátai. Sokan szerették, szerettük, segítôkészségéért, humoráért, kedvességéért, valamint azért, mert mindig tudta az ember, hogy hányadán
áll vele. Nem volt rejtett lap, hátsó szándék. Azzal a szóval búcsúzok tôle, amellyel ô
zárta a leveleit, s ami oly jellemzô volt Rá: „Bests”. (Debreceni Egyetemi Kiadó)
SERESS ÁKOS
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FARKAS ZSUZSANNA: „Testté lett táj – tájjá lett test” (Mészöly Miklós: Szenvtelen
följegyzések) 11/71
FRIED ISTVÁN: Tandori Dezsô másképpen van (Kísérlet a Tandori-életmû önértelmezésének leírására) 8/71
GINTLI TIBOR: Anekdotikus elbeszélésmód, mámor és kollektivitás összefüggései
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mûfajkritikai megközelítése) 12/91
VISY BEATRIX: A fénykép tere (Ekphraszisz, nézôpont és határátlépés) 12/99
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forradalom) 11/123
BÓDI KATALIN: Sikeranya (Kiss Noémi: Ikeranya) 8/115
DECZKI SAROLTA: Egy darabka tenger (Tóth Krisztina: Akvárium) 3/110; Távoli
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Zsuzsa: Tiltott nyelv) 12/109
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imádság és nemzeti önszemlélet) 2/121
POGRÁNYI PÉTER: Több regiszter (Lengyel Imre Zsolt: Beszélgetés fákról) 7/124
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