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AZ OLEANNA A YALE-EN

Az amerikai színházi csoportok
parateátrális módszerének lényege

a kegyetlenség, ami áthatol a bőrön:
inkantáció, transz, rituális orgia és agymosás.

Antonin Artaud: A színház és hasonmása

vekkel ezelőtt, még a Kádár-rendszerben,
többek között Bécsy Tamás is felvetette
azt a közhelyesnek tűnő kérdést, hogy
lehet-e napjainkban valódi drámát írni.
„Lehet-e drámát írni - kérdezi -, amikor

az emberek sorsa s a velük történtek nem
autonóm egyéniségből fakadó dinamizmusoktól
függenek, s viszonyaik nem ilyen erővonalak
következtében változnak? Akkor, amikor még
egyetlenegy adott embernek sincs minden
helyzetben és minden helyzetre érvényes
értékrendje?"

Ez jutott eszembe, amikor megnéztem a Puli-
tzer-díjas David Mamet legújabb, nagysikerű
darabját, az Oleannát (a cím huncutul egy 19.
Századi norvég népdalra utal, és semmi, de
semmi köze a műhöz) a Yale Egyetem
Repertory Szín-házában. (Ugyanakkor
megnézhettem volna vagy tizenöt más amerikai
és legalább ugyanennyi európai színpadon is.)
Mametnek ezt a művét régebben alighanem
„relevánsnak" titulálták volna, ma - különösen
itt, a Yale-en - a politikai korrektség
terminusaival írják le. Visszautalva
töprengésemre az igazi dráma lehetőségeiről,
arra a következtetésre jutottam, hogy lehet
ugyan dinamikus, izgalmas, konfliktusokban és
drámai összecsapásokban gazdag sorspillana-
tokat rögzíteni, de lehet, hogy nem ez az „igazi"
dráma. Oximoron? Lehetséges.

Az Oleanna alapkonfliktusa - számtalan
egyéb mellett -, az úgynevezett szexuális zak-
latás a botrányos szenátusi kihallgatás óta eltelt
két év legdivatosabb problémája az USA-ban.
Ekkor történt, hogy a legfelsőbb bíró posztjára je-
lölt Clarence Thomast egy volt alkalmazottja,
Anita Hill ügyvédnő megvádolta a bizottságnál,
hogy évekkel korábban, amikor Thomas még a
főnöke volt, szexuálisan sorozatosan zaklatta. A
szaftos részleteket heteken át döbbenten és un-
dorral hallgatta az ország, ez folyt minden tévé-
csatornán. Ezen felbuzdulva azután ezrével je-
lentették (és jelentik ma is) fel hasonló vádakkal
jelenlegi és volt főnökeiket, tanáraikat a női alkal-
mazottak, illetve diákok. Elég egyetlen meré-
szebb bók vagy ártatlan arculpaskolás, s a
„macho" (férfisoviniszta) legott a bíróságon köt
ki. Alig akad példa rá, hogy a feministák vádjai
alól a „bűnöst" felmentsék. A Yale Egyetemen is
több hasonló botrány zajlott, a „kéjenc"
professzoro-
kat, osztályvezetőket azonnali hatállyal elbocsá-
tották.

Érthető tehát, hogy az Oleannát az Egyesült
Államokban különösen felfokozott várakozás
előzte meg. A New York-i előadásról idejutott hí-
rek szerint a darab „rázós, és végre felfedi az

igazságot arról, hogyan üldözik a felvilágosult női
hallgatókat az egyetemeken". További izgalmat
ígért, hogy a mű rendezését a drámatanszék ve-
zetője, a mindig vitákat provokáló Stan Woje-
wodski vállalta. Izzott a hangulat a premieren.

Az előadás elején Carol, az egyetemista této-
ván érdeklődik professzorától, hogy miért áll bu-
kásra. Megpendíti, hogy miért nem tanította őt a
tanár, hiszen ez a kötelessége volna. John, a
professzor hűvösen válaszolgat, de mondatait
minduntalan félbeszakítják különféle telefonhí-
vások, amelyekből kiderül, hogy pár napon belül
megkapja végleges egyetemi tanári kinevezé-
sét, és házvételi tárgyalásokkal bajlódik. Hol az
ingatlanügynök, hol a felesége, hol pedig előlép-
tetését ajánló kollégái hívják föl: Csak félig-
meddig odafigyelve, felületesen és kissé
nagyképűen próbálja megmagyarázni a lánynak
az osztályzásra vonatkozó hivatalos szabályokat
és a javítás lehetőségeit. Mametnél ebből a
látszólag hétköznapi párbeszédből szinte
észrevétlenül hatalmi játszma lesz, férfi-nő,
cselekvés-passzi-vitás, középkor-ifjúság,
műveltség-műveletlenség, racionalizmus-
irracionalizmus, cinizmus-szenvedély véres
összecsapása. A tanári szoba csatatérré
változik.

Gyorsan eltűnni látszik a kapcsolat hierarchi-
kus jellege is; a kezdetben gunyoros, gőgös, le-
kezelően leckéztető férfi kénytelen fokozatosan
valódi ellenfélként kezelni a lányt. Hamarosan rá
kell jönnie, hogy jó oka van erre: a diák
célozgatni kezd rá, hogy köztük valójában
szexuális zaklatásról van szó - mármint a férfi
részéről.

A második felvonás az első inverze, kissé
olyan, mint Ionesco A leckéjében. A ritualizálódó,
üvöltözéses szóorgia során egyértelműen a lány
kerül fölénybe: nyíltan vádol. (Az egyetem femi-
nista szervezete láthatóan jól felkészítette Ca-
rolt, aki legalábbis e vonatkozásban kiművelt,
öntudatos figurává vált.) A dialógus egyre gyor-
sul, s a végén a pinteri végkifejletekhez hasonló,
már-már kegyetlen színház bontakozik ki előt-
tünk. John nekiront a lánynak, s megüti, az sikol-
tozva visszaüt. Valósággal „lemészárolják" egy-
mást: két élet visszafordíthatatlanul zátonyra fu-
tott. (Hiszen az nyilvánvaló, hogy Carol úgyis
megbukik - egy másik férfi professzornál!) Az
előre sejtetett zárójelenet ékes igazolása Botho
Strauss ismert mondásának: „A verekedés is
nyelv, egy ismeretlen nyelv szava, ha valaki
»kimondja«."

Hogy ki a valódi vesztes? Kinek van igaza? Ki
manipulált kit? Erről óriási viták folynak a szünet-
ben, még inkább az előadás végén. A yale-i ren-
dezés szerencsére nyitva hagyja az értelmezést
- New Yorkban ugyanis felváltva kínálnak John-
, illetve Carol-párti interpretációkat. Wojewodski
elsősorban a bürokratikus felsőoktatást vádolja,
amelyben a tanárok is, a diákok is a régi
rendszer foglyai. Továbbá kiválóan emeli ki a

nyelvnek minta manipuláció eszközének, napja-
ink e leghatásosabb fegyverének hatalmát.

Mamet színdarabjában a sztereotip férfi-nő
küzdelem új dimenziót ölt: ha hihetünk a sajtó-
nak, s behatóan tanulmányozzuk a legújabb
egyetemi rendeleteket, manapság Amerikában
ebben a harcban csaknem kizárólag a nő győz-
het. A szexuális zaklatás vádjától (meg az AIDS-
től) való rettegés máris észrevehetően megbéní-
totta a férfitársadalmat, lehűtötte a normális ér-
zéki kommunikációt, és néhány konzervatív(!)
kritika szerint, egyre bővíti a homoszexuálisok
táborát. Sűrű Mamet darabja: teli van sejtetett
viharokkal, trükkös buktatókkal, ugyanakkor az
író ambivalens és kissé homályos témakezelése
miatt politikailag mégis „korrekt". Mindenesetre
a szezon legellentmondásosabb darabjának
ígérkezik.

El tudom képzelni, hogy amikor majd ez az ér-
tékrend, ez az új „sikk" ismét szaltót ugrik, Ma-
met is újra jelentkezik, és hullámosra változtatva
az egyenes erővonalakat, megírja a „valódi" drá-
mát.

Végezetül álljon itt az Artaud-mottó folytatása:
„Hogy az igazi színház hasonlít a pestishez, az
nem azért van, mert ragályos, hanem azért,
mert a pestis a titokközlés, a jelenés, a szunnya-
dó kegyetlenség felszínre juttatása, melyben az
egyéni és közösségi szellem minden fellelhető
fortélya felgyülemlik. És még egyszer: a pestis-
hez hasonlóan, a színház a rossz, a sötét erők
diadala, melyeket náluknál hatalmasabb erők
hívnak életre, mielőtt kialszanak... A színház,
minta pestis, a mészárlás képletére teremtetett."
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