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Új külföldi bemutatók
az évad első felében

Érdekes új drámákról olvashatunk az évad első
felének külföldi bemutatói között.

A legtartalmasabb évadkezdés - hosszú évek
szünete után - minden bizonnyal Franciaor-
szágban zajlott. Míg másutt az élvonalbeli drá-
maírók 1968 második felében egyáltalán nem
vagy csak egyesével hallattak magukról, Párizs-
ban új darabbal jelentkezett Arthur Adamov,
Marguerite Duras és az adaptálói munkássága
révén is világhírű Jean-Louis Barrault.

A legizgalmasabb színházi élményt éppen
Barrault nyújtotta, aki a Théátre de France-ból
való visszás-botrányos kipenderítése után a leg-
meggyőzőbb érvvel: alkotói munkájával igazolta,
hogy „él még Barrault!" Az Elysée-Montmartre
nevű egykori ökölvívócsarnokban mutatta be a
totális színházzal folytatott több évtizedes
kísérletsorozatának legújabb gyümölcsét, a
Rabelais-t, amelyet a Gargantua és a Pantagruel
nyomán maga adaptált. Az előadás egyfelől
kitűnő stílusérzékkel rekonstruálja Rabelais sa-
játos világát, amely a francia átlagnéző számára is
szerves és meghitt része a nemzeti örökség-nek;
másfelől, hűtlen hűséggel, a mához is közelíti.
Nemcsak a ritmus idézi a modern musicalek
világát, nemcsak a pantomimikus-táncos részek
merítenek Maurice Béjart ízig-vérig mai
művészetéből, nemcsak a jelmezek egy része
emlékeztet a blue-jeansekre és a fekete ingpulló-
verekre - Barrault tudatosan utal a mára egy sereg
hiteles rabelais-i gondolattal. Amikor el-hangzik a
klasszikus szatirikus elemzés a mindenható
pénzügyi adminisztrációról avagy a tréfás bírálat
a párizsi egyetemi állapotokról - kirobbanó
tapsvihar jelzi, hogy a nézőtér meg-értette, mire
utal Rabelais közvetítésével Barrault és a színpad.
A falon Rabelais portréja mellett ott láthatók
Rotterdami Erasmus, Übü tata és Kafka óriási
képei is, az utóbbi kettő mintegy utalásként
zűrzavaros világunkra, melyben a rabelais-i
látomás nem egy eleme valósággá változott.
Szilaj, szenvedélyesen felfokozott reneszánsz
életöröm és ugyanakkor, az

anyagból kiindulva, szembenézés a mai kor
problémáival - ez a lényege Barrault színjáté-
kának, amelyet színpadi szempontból a művész
legjobb rendezéseinek közös vonása jellemez: a
látszólagos túlburjánzó, buja kavargás mögött
hajszálpontosan kiszámított felépítés, biztos
szerkezeti egyensúly.

A Théátre des Mathurins-ben mutatták be
Arthur Adamov legújabb színművét. A Mérsékelt
úr (M. le Modéré) vidám parabola az úgy-
nevezett arany középútról, amely Adamov szerint
egyértelmű a langyossággal, a választástól, az
állásfoglalástól való tartózkodással. A rend-kívül
mulatságos darab azt ábrázolja, hogyan vezet ez
az arany középút a legelvtelenebb és legsötétebb
tettekhez; a hős, a látszólag derék, józan
kispolgár, mivel a környezeti hatásokkal
semmiféle ellenállást nem tud szembeszegezni,
lassan átalakul egy „mérsékelten" kétes hírű
garniszálló tulajdonosává, „enyhén" vérfertőző
hajlamú apává, „viszonylag" hűtlen férjjé, „félig-
meddig" vérszomjas üzletemberré és
„mértékletes" alkoholistává - az arany középút
jegyében.

Irodalmi színvonala és nagyszerű előadása
emeli ki Marguerite Duras-nak a Théátre National
Populaire kamaratermében bemutatott új
drámáját, a félrevezető című Angol szeretőt
(L'Amante anglaise), amelyben „angol szere-tő"
éppoly kevéssé szerepel, mint kopasz énekesnő
Ionesco ilyen című játékában; a francia cím itt
egy kis betűjátékot rejt. Az anyagot, amelyet az
írónő már egy korábbi színművében (Les viaducs
de Seine et Oise) is feldolgozott, egy napihír
szolgáltatta: egy eldugott vidéken élő békés
nyugdíjas házaspár elképesztő kegyet-lenséggel
látszólag merőben értelmetlen gyilkosságot
követett el. A háromszemélyes drámában csak az
asszony gyilkol. Először férjét, majd őt vallatja
életükről és a szörnyű tettről a harmadik szereplő,
aki az ügy rejtett indítékaira kíváncsi. Az
indítékokra nem derül fény, de fel-tárul a
kispolgári életmód egész pokla, az aszszony üres,
értelmetlen házhoz kötöttsége, ösztönös
féltékenysége a háztartásukat ellátó naiv,
életvidám s a maga módján boldog süketnéma
rokonra - a gyilkosság áldozatára -, az az eltom-
pult, élőhalotti lelkiállapot, amely klinikai érte-
lemben elmebajnak nem nevezhető, de egy adott
pillanatban, amikor a feszültség elviselhetetlenné
válik, a tébolyig hajszolhat. És lelepleződik a férj
is, aki nem gyilkolt, mégis bűnösebb az
asszonynál: a maga tökéletes közönyében és
önzésében egyszerűen tudomást sem vett fele-
ségéről, és ezzel zárta be végleg az értelmetlenül



egymást követő hétköznapok őrjítő körforgásába,
miközben mindvégig a felhőtlen lelkiismeret, a
törvényt betartó polgári tisztesség dics-fényében
sütkérezik. A házaspár egyébként a színpadon
nem találkozik; kapcsolatuk a férj és a vallató,
illetve a feleség és a vallató párbeszédéből
bontakozik ki. Duras látomásos és ugyan-akkor
riasztóan pontos dialógusa, valamint Madeleine
Renaud-nak, Barrault feleségének alakítása avatta
az estet a párizsi évad egyik csúcspontjává.

Új alkotással jelentkezett a szovjet dráma első
gárdájának egyik képviselője, Alekszej Arbuzov
is; a leningrádi Gorkij Színház mutatta be Egy
boldogtalan ember boldog napjai (Szcsásztlívüje
dnyi nyeszcsasztlívava cselavjéka) című mű-vét.
A nálunk már játszott Arbuzov-darabokhoz
hasonlóan a középpontban itt is egyetlen ember
erkölcsi-magatartásbeli problémája áll, kitekintést
nyújtva egy társadalmi érvényű mondanivalóra.
Ez a mondanivaló így summázható: a mesterkélt
keménység, a rideg és bizalmatlan aszkézis
óhatatlanul áldozatokat követel, boldogtalanná
tesz másokat és végső soron magát a ke-
ménységébe beledermedt embert is. A hős, egy
nagy tehetségű orvos-tanár halálos ágyán visz-
szapillantva életére maga is felméri sorsa kiet-
lerségét; a sok csalódott, boldogtalan napból
kettőt tart boldognak, s e két nap története idé-
ződik fel, paradox módon azért, hogy kiderül-jön:
e két „boldog" napban sűrűsödtek össze azok a
tényezők, amelyek Kresztovnyikov éle-tét
boldogtalanná tették.

Az első napon a 24 éves hős „csalódik" any-
jában, aki több éves elhagyatottság után egy késői
szerelemtől remél vigaszt; Kresztovnyikov egy
életre szakít az anyával és még ugyanezen a
napon legjobb barátjával is, annak egy könnyel-
mű, de alapjában nem jellemtelen gesztusa miatt;
elhagyja egész környezetét, mindazokat, akik
őszintén szerették és becsülték. A lépés elvinek
látszik, a hős halálos ágyán is annak tartja, de
valójában saját életét szegényítette el vele,
merőben értelmetlenül. A másik „boldog" napon,
immár 42 évesen a „becsület" kedvéért el-taszít
magától egy tündéri lényű fiatal nőt, akit ő is
szeret, és aki mellett végre meleg, emberi életet
élhetne; hű marad becsületes, de unalmas
élettársához, akihez soha nem fűzte igazi
szenvedély, és aki saját érdekében szítja benne a
másokkal szembeni bizalmatlanságot. És eb-ben
az elszigeteltségben végül tudományos
munkássága is épp oly elavult lesz, mint azok az
elvek, amelyeknek életét áldozta. A dráma finom
közvetettséggel egy egyéni tragédia hiteles
felidézése révén tulajdonképpen egyértelmű és
mélyen humánus bírálata a személyi kultusz által
meghonosított és ma sem ismeretlen maga-
tartásbeli normáknak.

A szovjet évad másik kiemelkedő sikerét, P.
Pavlovszkij Elégiáját Moszkvában, a Szovjet
Hadsereg Központi Színházában mutatták be. A
Turgenyev születésének 150. évfordulójára
bemutatott kétszemélyes dráma azt az irányt
követi, amely Jerome Kilty Kedves hazugja óta
világszerte népszerű lett. Turgenyev és Marija
Szavina színésznő levelezésének s naplójegyze-
teinek felhasználásával mutatja be azt a fájdal-
mas, visszafojtott s beteljesületlen szerelmet,
amely a két embert egymáshoz fűzte. A szerel-mi
történet mögött, azzal szoros összefüggésben
feltárul Turgenyev egész életének tragikuma:
Párizsban, önkéntes száműzetésének színhelyén
idegennek, talajtalannak érzi magát, Oroszor-
szágban viszont a szabadság hiánya fojtogatja, s
ez egyik oka annak, hogy nem tudja magát le-
kötni Szavinához, az egyetlen nőhöz, aki mellett
boldog lehetett volna.

A két Németországban az évadkezdés két ki-
ugró sikere két politikai jellegű drámához fűző-
dik. A hallei (NDK) Landestheater saját fel-
dolgozásában mutatta be az utóbbi évek legna-
gyobb könyvsikerének, Hermann Kant Aulájának
színpadi változatát, és a produkcióval nagy hatást
keltett a berlini Ünnepi Heteken is. A dráma a
szocialista építés hőskorát idézi fel egyik
jellegzetes, nálunk is ismert intézményének, a
szakérettségis tanfolyamoknak a kapcsán; éppen
abból az alkalomból, hogy a tanfolyamot, mint
amely immár betöltötte történelmi szerepét,
megszüntetik és az egyik régi növendéket, a mű
egyik hősét szólítják fel az emlékbeszéd meg-
tartására. Robert Iswall a beszédre készülve
visszaemlékezik a hajdani diákévek legforróbb,
legjellemzőbb epizódjaira, és meglátogatja az
egykori társakat, a mai NDK-értelmiség színe-
javát. Az emlékezésben keveredik a jogos meg-
hatódottság és nosztalgia az egykori naiv lelke-
sedés kritikájával, és noha a magyar néző e kor-
szakkal kapcsolatosan mélyebb és bátrabb bírá-
lathoz szokott, kétségtelen, hogy a hangnem ro-
konszenves, egészséges keveréke a pátosznak és
a józan, korszerű szemléletnek.

Az új évad első felében a nyugatnémet szín-ház
nagy eseménye is egy politikai színjáték volt:
Tankred Dorst Stuttgartban bemutatott Toller
című politikai revüje. Ernst Toller, a későbbi
világhírű drámaíró 1919-ben a rövid életű Bajor
Tanácsköztársaság végrehajtó bizottságának
elnöke volt, és bizonyos értelemben jelké-



pes figura: tipikus képviselője a politikailag
meghatározatlan humanizmustól fűtött rajongó
kispolgári ifjúnak, akit a következetes kommu-
nistáknak akkor szükségképp félre kellett álli-
taniok. Az írót egyaránt érdekelte a Toller alak-
jában megtestesülő ellentmondás az esztétizálás és
a valóság, az önstilizálás és a politikai magatartás
között, valamint a Toller képviselte eszmei vonal
szembekerülése a Bajor Tanácsköz-társaság többi
áramlatával, elsősorban a Levinéféle radikális
forradalmisággal. A Toller latba veti a modern
dokumentumszínház számos esz-közét;
tömegjelenetek váltják egymást kamara-jellegű
vitákkal, songok és kabarészkeccsek ön-álló
funkciót betöltő, tehát „nem dramatizált"
idézetekkel és dokumentumokkal. Az alakok a
műfaj szabályainak megfelelően a főhősöktől a tíz
mondatos epizodistákig társadalmi helyzetük s
világnézetük által meghatározott, éles körvonalú
típusok. Az előadás úgyszólván kollektív alkotása
Dorstnak, a rendezőnek, az egykori Brecht-
munkatárs Peter Palitzschnak és a díszlettervező
Traugott Müllernek, aki Toller Hopp-lá, élünk-
jének színháztörténeti jelentőségű Piscator-féle
rendezéséből merítette ihletét. E közös munka
egyik csúcspontja a rendkívül hatásos befejezés:
egy tiszt névsort olvas, a nevek nyomán
munkások vonulnak felemelt karral a színpad
hátterébe, majd eltűnnek egy „Müncheni vágóhíd"
feliratú fal mögött, s a sorozatos ki-végzéseket
villámként felcsapó fények jelzik; ezenközben az
oldalsó emelvényen csipketerítős pamlagon egy
polgári házaspár örvend a vissza-tért
nyugalomnak, míg a magasban egy vásznon René
Clair egy dadaista filmjének képei pereg-nek
egyéb groteszk felvételekkel keverve. A
produkció mondanivalója egyértelmű: a világ e
szögletén 1919 logikusan vezetett 1933-ban, 1933
pedig - 1968-hoz.

A svájci színháznak is megvolt a maga egye-
temes jelentőségű eseménye: Dürrenmatt János
király-adaptációjának bemutatója a baseli Stadt-
theaterben. Mivel a SZÍNHÁZ egy előbbi száma e
produkciót már méltatta, itt csak egy szempontra
utalok, a kép kikerekítése céljából. Brecht
Coriolanusához hasonlatosan a dürrenmatti János
király is, bár más eszközökkel, arra törekszik,
hogy a Shakespeare-nél fellelhető politikai szálat
kiemelje, sűrűbbre fonja, s a dráma anyagából
egyfajta tandrámát szerkesszen a politikai
küzdelmek mechanizmusáról. Brecht
célkitűzésével rokon Dürrenmattnak az a szándéka
is, hogy a nép szerepét és jelentőségét az
eredetinél hangsúlyosabbá tegye, és bemutassa
egyfelől a néppel való könyörtelen manipulá-

ciót, másfelől azonban azt a meghatározó sze-
repet, amelyet a nép, öntudatlanul is, a hatal-
masok marakodásában betölt. A János király
egyaránt jelentős állomása Dürrenmatt alkotói
pályájának és az újabb kori Shakespeare-
adaptációk történetének.

A legkevesebb valóban figyelemre méltó új-
donságot az angol nyelvterületről jelenthetjük.
Az összkép legjellegzetesebb vonása az a gátta-
lanul tobzódó szexuális és szexuálpatologikus
tematika, amely Angliában a cenzúra eltörlésé-
vel, az USA-ban pedig az e téren eddig is meg-
levő szabadság úgyszólván korlátlanná válásával
indokolható. Az Off-Broadway, ahol az el-múlt
években értékes és közérdekű avantgarde-
produkciók is feltűntek, most szinte kizárólag a
nemi perverzitások és rekordhosszúságukban
egymásra licitáló akt-jelenetek piacává vált; em-
lítésre méltó, hogy a nézők egyébként rekord-
rövidségű idő alatt telnek be ezekkel a művészi-
leg meglehetősen érdektelen, csak egyoldalú in-
gerhatásokra építő darabocskákkal. A Broad-
way-n magán kasszasikert egyre inkább csak
egy-egy musical tud hozni. Megvan már a maga
„hit"-je, vagyis bombasikere az idei évadnak is,
az ígéretek, ígéretek (Promises, Promises), ame-
lyet a My Fair Lady utódaként emlegetnek. A
produkcióban együtt van egy világsikerű musi-
calnek mind az öt tényezője: ismert és népszerű
sztori-vázra épülő szellemes szövegkőnyv (a jó
szimatú Neil Simon írta, a nálunk is sikert ara-
tott Legénylakás című film nyomán), sodró ira-
mú, dallamos, merész újításoktól tartózkodó ze-
ne (Burt Bacharach szerezte); ötletes, kellemes
dalszövegek (Hal Davidéi); biztosan kiszárasí-
tott, nagyvonalú rendezés és pazar koreográfia.

Az angol színiévadból csak Peter Tersonnak a
National Youth Theatre-ben bemutatott új da-
rabja, az Átképzősök (The Apprentices) érdemel
említést. Elődjével, a tavalyi szezonban be-
mutatott Zigger-Zaggerrel együtt az Osborne
vezette új angol drámai mozgalom csendes el-
sorvadása óta első ízben ábrázolja igényes szen-
vedéllyel és magas művészi szinten az angol
munkásság életét. A gyárudvaron játszódó dráma
központjában egy Bagley nevű ifjúmunkás
lázadása, majd beletörődése áll. Bagley egész
életformájával, beszédstílusával, viselkedésével
tiltakozik a konformizmus, a nyájba terelés el-
len; fenegyerek, huligán, szoknyavadász, egy-
ként réme gyengébb társainak, jámbor idősebb
kollégáinak és főnökeinek. Végül azonban az
életforma kényszere bizonyul erősebbnek: egy
gondtalannak szánt kiruccanáskor teherbe esik az
alkalmi partnernő, létrejön a házasság és en-



nek nyomán a beilleszkedés. A következő víken-
den Bagley is az addig megvetett társaságban, a
megállapodott idősebb szaktársakkal űzi majd az
addig megvetett kötelező hétvégi szórakozást: a
horgászatot, a feleség pedig nem táncol többé,
hanem odahaza főz. A huligánból csak nyárs-
polgár lehet; a Bagley-k lehiggadása egyben le-
mondás a sorsuk aktív formálásával kapcsolatos
illúziókról, beletörés egy olyan életbe, mely-nek
hétköznapjait az odahaza gondosan meg-töltött
legújabb típusú termosz jelképezi, ünnepnapjait
pedig a horgászbot.

HAMLET „OIDIPUSZ-KOMPLEXUSA"

A Hamlet III. felvonásában a dán királyfi
súlyos szemrehányásokkal illeti anyját, majd
felindulásában megöli a függöny mögött
hallgatózó Poloniust, azt hivén, hogy a ki-
rályon áll bosszút. A dramaturgok ebből a
jelenetből Shakespeare pszichológiai zseni-
alitására következtettek, a rendezők pedig
sokat sejtetően helyezték a színhelyet Gert-
rudis hálószobájába. Az Oidipusz-komp-
lexumra utaló rendezői beállítás azonban
súlyos tévedés - mint azt a Shakespeare
Társaság 1968-as évkönyvéből megtudjuk.
Ernst Leisi, a zürichi egyetem filológusa
bebizonyította, hogy Shakespeare, ha háló-
szobára gondolt volna, akkor a „chamber"

szót használja, ezzel szemben az anya-fiú
jelenet színhelyét a „closet" azaz kamra, szo-
bácska, kis dolgozószoba szóval jelölte meg.
„Closet"-ben angol filológusok szerint nincs
helye ágynak. Ez a példa is azt mutatja,
hogy a filológiai pontatlanság milyen lénye-
ges pszichológiai félreértéseknek lehet a
forrása. Különösen érvényes ez napjaink-
ban, amikor a nemzetközi színpadokon és a
filmművészetben egyaránt, a rendezők saját
elképzeléseik megvalósítása érdekében
önkényesen feláldozzák a shakespeare-i
koncepciót.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
1969. I. 21.

EÖRSI ISTVÁN

Rézvásár

Brecht meg nem írt darabja Berlinben

Amikor felmegy a függöny, Fortinbras éppen
utolsó szónoklatát tartja a szanaszét heverésző
holtak között. Megindult, pátoszteljes hangja csak
úgy hömpölyög, gurgulázik. Szavai súlyát
ironikusan sokszorozzák a romantikusan zsúfolt
díszletek, csillogó-villogó kellékek és a sok pom-
pázatos jelmez. A függöny dörgő magnótapsvihar
kíséretében méltóságteljesen legördül, ugyanez az
embertelen, gunyorosan felfokozott gépi taps
hívja a színészeket a függöny elé, mesterkélt,
színházi mosollyal bókolnak, hajlonganak; a
feléledt hullák vértjét reflektorok fénye becézi.
Majd egycsapásra véget ér az ünneplés, a
színészeknek még távozni sincs idejük, máris
díszletező munkások lepik el a színt, bontani
kezdik a színpadot, a mesterséges világ iszonyú
recsegések és ropogások közepette omlik össze,
falak dőlnek le, gépezetek válnak láthatóvá. Eb-
ben a sürgés-forgásban bukkan fel a sildes sapkás
Filozófus, elveszetten botorkál az akadályok közt,
majdnem elsüllyed az egyik süllyesztőben, a
zsinórpadlás ármányos titkai záporoznak kö-
rülötte, megindul alatta a föld - a színpadba fu-
tószalagszerű szerkezet van építve -, elesik, fel-
kel, de csak azért, hogy közben a cipekedő mun-
kások elgázolják, így araszol állandó életveszély-
ben a színpad elejére, ahol már várja a Drama-
turg, aki a Színész és Színésznő bevonásával be-
szélgetést akar vele folytatni a színművészet cél-
járól és feladatairól.

A Filozófusban természetesen mély nyomot
hagytak a kiállott viszontagságok: „Sajnos ki kell
tartanom amellett, hogy engem a valóságos élet
eseményei érdekelnek. Ezért még egyszer
hangsúlyoznom kell, hogy betolakodónak és kí-
vülállónak érzem magam ebben a házban, amely
tele van alkalmatos és félelmetes szerkezetekkel;
olyan valakinek, aki nem azért jött be ide, hogy
kellemes érzelmeket érezzen, sőt attól sem riadna
vissza, hogy kellemetlen érzelmek támadjanak
benne, mivelhogy egészen speciális érdeklődéssel
jött ... Érdeklődésem speciális voltát annyira át-
érzem, hogy olyan embernek tűnök föl magam




