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1969 a világ színpadain

A színházi fővárosok tavalyi műsorait
lapozgatva úgy tetszik: érdekes, sokfajta
élményben és nem egy fontos tanulságban
gazdag év pergett le. Remekművek talán
nem születtek, annál több jó, izgalmas
alkotás; 1969-ben mindenképp érdemes
lett volna világ-körüli színházi utazásra
indulni.

Érdemes annál inkább, mert nem egy,
említésre feltétlenül méltó produkció
igazából csak a maga idején és helyén
hatott; idegen talajban aligha verne
gyökeret. Ám sajátos érdemeiken túl ezek
is illusztrálják az év egyik értékes leckéjét.
Divatok jönnek, divatok mennek, és bár
feltűnésük és kimúlásuk ha-tárpontjai
között sokkal nagyobb szenzációt
kavarnak, mint a hozzájuk képest
hagyományosabb műhelyek és alkotók
csendes-szorgos esztendei, a tartós je-
lentőségű és hatású művek mégis ez
utóbbiak összefogásából kovácsolódnak ki.
1969-ben, programja zsákutcába tor-
kollván, feloszlott a Living Theatre, s nagy
csodálkozásra első ízben buktak meg az
USA-ban olyan produkciók, melyek csak a
pornográfiára építettek; ám az
ősbemutatónak úgyszólván már más-
napján nemzetközi érdeklődést gerjesz-
tettek az olyan, formájukban többé-ke-

vésbé hagyományos, mondanivalójukban
annál izzóbban aktuális alkotások, mint
Art Buchwald, Donald Freed vagy Peter
Nichols drámái. És másfelől: ugyancsak a
mondandó közérdekűsége, a közönséggel
szembeni szenvedélyes felelősség-tudat
emelte élménnyé az olyan színházi
fogantatású, a totális színjáték lehetőségeit
próbálgató újtípusú produkciókat, mint a
Tagunkai Színház Anya-előadása, az
olaszok Orlando Furiosója vagy Roger
Planchon Cid-paródiája, miközben sorra
buktak az olyan totális színházi kísérletek,
amelyeknek a kollektív improvizáláson, a
színészi és színpadi technika csillogtatásán
kívül más létjogosultságuk nem volt.

Figyelemre méltó és minden egyéni
különbségükön túlmenően nagyjából
azonos típushoz tartozó drámák egész
csoportja került színre Angliában. Itt a
dühös fiatalok mozgalmának hajdani
Osborne-Wesker-féle ágából terebélyes
iskola sarjadt, jórészt a 'Royal Court
Theatre érdeméből, amely program-
szerűen ad otthont az ide tartozó mű-
veknek, és évek során kimunkálta azt a
színpadi stílust, amellyel hibáikat cl-
fedheti, erényeiket viszont maximálisan
kibonthatja. Az erények: az ábrázolt,
többnyire munkás és paraszti szereplők és
környezetük tökéletes ismerete, élet-
módjuk, problémáik humanista, szenve-
délyes, bíráló és együttérző ábrázolása és
nyelvük érzékeny, színpompás, élethű,
mégis irodalmi szintű tolmácsolása. A
szereplőkkel kapcsolatban annyiszor is-
mételt „inarticulate" jelző nem pusztán a
verbális kifejezésképtelenségre vonatkozik,
hanem szélesebb értelemben a jó-léti állam
kiegyensúlyozott létfeltételei között csak
annál kiáltóbb elidegenedettséget, a
kontaktusszegény, érzelmileg sivár,
kiüresedett vegetálást jelöli. Ezekkel az
erényekkel függ össze valamiképp az ilyen
típusú drámák legfőbb hibája, amely
kiváltképp akkor ötlik szembe, ha az
ember többükkel ismerkedik meg egymás
után: az ábrázolás zsánerképszerű
statikussága, amely a perspektíva
hiányából s még inkább e hiány
elfogadásából ered, hatásában pedig
szürkeséget, monotóniát, nemegyszer
enyhe unalmat szül. (Ezt ellensúlyozza
bravúrosan a Royal Court Theatre előadási
stílusa.) Az írói szemléletnek ez a
hátulütője legkevésbé a szatírát sújtja,
amely műfaji törvényeinél fogva leginkább
elviseli az egyértelműen és vigasztalanul
negatív ábrázolást. Ezért kaphatta meg
joggal „az év legjobb

darabja" címet Peter Nichols műve, A
nemzeti egészségügy (The National
Health) és arathatott kiugró sikert két
másik kitűnő szatíra, Clive Exton Van
valami szennyesed, anyuskám? (Have You
Any Dirty Washing, Mother Dear?) című
pokolian mulatságos játéka az angol
parlamenti rendszer groteszk konvencióit
pellengérezi ki. Egy parlamenti
különbizottság rendkívül fontos
törvényjavaslat tárgyalására gyűlik össze,
de egész napjukat felemésztik a meddő
civakodások az ósdi szokások értelmezése
körül (módosító indítványt csak fedett
fővel szabad tenni, a Ház nevének
említésekor fel kell állni stb.). Végül a
honatyák vitája tettlegességgé fajul, ám
mikor a miniszterelnök be akarja
számoltatni őket, ijedtükben
összeborulnak, és édesbús nosztalgiával
idézik fel egyetlen közös élményüket: a
világháborút. (Innen a cím: egy akkoriban
népszerű katonadal kezdő sora.) Ennél
sokkal keserűbb, maróbb és szilajabb
Peter Barnes Az uralkodó osztálya (The
Ruling Class) - a kritikusok szerint az év
legígéretesebb darabja
amely egyéni hangon, barokkosan gazdag
és szarkasztikus nyelvművészettel dolgoz
fel egy régi sémát: az őrült arisztokratát,
amíg a szeretet vallását, az emberséget
hirdeti, ki akarják rekeszteni a
társadalomból, de mikor rög-eszmét
cserél, kíméletlen, másokon taposó,
elnyomó zsarnok lesz, akkor nyitva előtte
az érvényesülés útja, és megtarthatja
szűzbeszédét a lordok házában.

Az új angol társadalmi dráma erényeit-
hibáit elemi tisztaságban lelhetjük fel
David Storey-nál, akitől a Royal Court
1969-ben két nagyon tisztességes és
feltétlen tehetségről tanúskodó drámát is
bemutatott. Az Ünnep-lés közben (In
Celebration) szabályszerű családi dráma.
Egy yorkshire-i bányász-otthonban
robban ki a konfliktus becsületes, dolgos,
de a társadalom érték-skáláját vakon
elfogadó szülők s az általuk úriemberré
nevelt fiuk között; a három fiú közül
kettőnek az élete tönkrement azon, hogy a
rájuk kényszerített életforma hazugságait
csak későn vették észre. A vállalkozó (The
Contractor) alighanem egyszeri szeren-
csével lelt rá egy életképes dramaturgiai
konvencióra, amellyel épp a hibából: a
drámaiatlan statikusságból kovácsolhatott
erényt. A három felvonás egy
munkafolyamatot ábrázol: néhány munkás
lakodalmi sátrat épít, dekorál,



majd bont le munkaadójuk, Mr. Ewbanks
kertjében. A két tábor találkozásaiból
hiányzik minden nyílt vagy hangos
összecsapás; de az állandó szín-padi
szituáció: szorgoskodó munkások,
sétálgató-kíváncsiskodó munkaadók, va-
lamint az éppen csak súrolt nézetkü-
lönbségek érdekes képet rajzolnak ki
kizsákmányolók és kizsákmányoltak bár
szordinós, civilizációs külsőségekkel
tompított, de nem kevésbé mély és lé-
nyegbeli ellentétéről. Az öt munkás nem
lázad, mind meg akarja keresni a maga
kenyerét, de csendesen és irgalmatlanul
megvan a véleményük a maguk Mr.
Ewbankjéről és valamennyi Mr.
Ewbankről.

Figyelemre méltó, hogy csupa pályája
elején álló íróról esett szó. Tévé- és
hangjátékaikat nem tekintve Nichols
második, Exton és Barnes első, Storey
harmadik drámájánál tart. Alighanem
sokat hallunk még róluk.

Míg az angol dráma elsősorban a
társadalom konstans, folyamatos ellent-
mondásait aknázza ki, az amerikai -
érthető társadalmi-politikai okokból - az
akut krízisekhez igyekszik kapcsolódni.
Hazájának távol-keleti és latin-amerikai
vállalkozásai ihlették szatírára az első
darabos, de annál népszerűbb szerzőt, Art
Buchwaldot. Birkák a le-szállópályán
(Sheep on the Runway) című műve az év
végének kirobbanó és pikáns szenzációja
volt. A mű gyilkos gúnnyal, játékos
ötletek garmadával mintegy modellszerűen
leplezi le az USA-nak az elmaradott
országokkal szemben vállalt „misszióját".
Egy békés, semleges Himalája-vidéki
államocskába egyszerre csak megérkezik
az amerikai nagykövet teljes gárdájával,
köztük a CIA és a Pentagon megbízottai-
val, és kommunista összeesküvés gyanú-
jának ürügyén véres káoszt kavarnak. A
szatíra paradox és jellemző hatást váltott
ki. Részben a szerző személyének
elfogadottsága, részben azonban a bíráló
és lázadó kísérletek manipulálásában,
méregtelenítésében járatos amerikai ha-
talmi körök gyors reagálása következtében
a premier Washington krémjének
jelenlétében és jóízű kacagásától kísérve
zajlott le, a legnagyobb vitát és vissz-
hangot pedig nem a mű politikai impli-
kációi keltették, hanem a z a kérdés, hogy
vajon a bajkeverő, erőszakos és ostoba
boszorkányüldöző újságíró alakjában
Buchwald neves kollégáját, Joseph Al-
sopot mintázta-e meg. (Buchwald, sűrű
tagadás közepette, szellemes, egyszerre

támadhatatlan és megsemmisítő „jóvá-
tételt" ajánlott fel: minden előadás előtt
kész volt bemondatni, hogy a figura és
Alsop nem azonosak. Alsop ügyvédje
érthető módon nem kért ebből a nagy-
lelkűségből.)

Az év másik három nagy sikere szintén
izzón aktuális politikai dráma. Donald
Freed Az Egyesült Államok Julius és Ethel
Rosenberg ellen (The United States Vs.
Julius and Ethel Rosenberg) című
törvényszéki drámája egykorú hír-adók és
hangszalagok szuggesztív fel-
használásával rekonstruálja, szenvedélyes
figyelmeztetésként, a hírhedt justiz-
mordot; a bemutató forró hangulatát csak
növelte, hogy a dráma a nézőtérre is
kiterjedt, ahol ott ült a per frissen
szabadult vádlottja, Morton Sobell. Csa-
ládi drámákat tágít a négerek helyzeté-nek
általános képévé két színes bőrű első
drámás író, Lonne Elder (Szertartások
sötét öregemberekről - Ceremonies in
Dark Old Men) és Charles Gordone, aki

már a címet is vádiratnak szánta: Itt az
emberből senki nem lehet (No Place to Be
Somebody). De ugyanez a gondolat
hangzik fel mottószerűen Eldernél is, aki
hagyományos, de erőteljes és hatásos
eszközökkel ábrázolja egy harlemi család
reménytelen vergődését, majd
összeomlását: „Ezt a negyedet azért
építették, hogy mi a falai között haljunk
meg." A dráma kapcsán egyéb-ként az
amerikai kritikusok azt fejtegették, hogy
úgy látszik: a halottnak ki-kiáltott zárt
családi dráma ma is élet-képes - ha
négerekről szól. Gordone Pulitzer-díjat
nyert művét a nagy tekintélyű Walter Kerr
a legizgalmasabb amerikai drámának
minősítette a Nem félünk a farkastól óta.
Míg Elder a passzív belenyugváson, a
semlegesség illúzióján épülő zárt családi
életforma útjával számol le, Gordone egy
másik alternatíva: a vak erőszak
meddőségét ábrázolja. Kocsmáros-hőse
ellenmaffiát akar szervezni a négerek
tömörítésére, de a maffia taktikájához a
fehérek jobban értenek; Johnny Williams
belebukik a csak gyűlölet sugallta
vállalkozásba.

E nagy hatású, izmos drámák fényé-ben
kettős csalódást kelt a legújabb Williams-
dráma, az Egy tokiói hotel bárjában (In
the Bar of a Tokyo Hotel), amelyről az író
személye miatt mégis meg kell
emlékeznünk. Az immár évek óta önmagát
plagizáló szerző sápadt variációt alkotott
régi témájára, mely szerint az érzékeny
lelkeket (ez esetben Blanche vérszegény
utódaként, egy csa

lódott festőt) törvényszerűen eltiporja a a
brutális és nyers életerő (Stanley Ko-
walski utóda itt a művész nimfomániás
felesége). Új író első műveként ígéretes
lenne, szólt a kritika verdiktje; Amerika
egyik vezető drámaírójának tollából
azonban a darab bukásnak számít.

Megvoltak a maga sikerei a könnyű
műfajnak is. Ismét telibe talált a Broad-
way koronázatlan királya, Neil Simon, aki
állítólag a drámatörténet legtöbbet kereső
írója, csak színdarabjai évi átlagban több,
mint kétmillió dollárt hoznak. Jött, látott
és győzött - és a felsorolt művek közül
alighanem a leghamarabb kél á t az

óceánon is - Az uto lsó vörösen izzó
szerelmes (The Last of the Red Hot
Lovers) melynek hőse, egy középkorú
amerikai férj botcsinálta Don Juanként
három ízben próbálja megcsalni hitvesét,
mind a háromszor sikertelenül. Bulvár a
javából, fordulatos, mulatságos, megfű-
szerezve egy csipetnyi szalonfilozófiával;
nem jobb és nem rosszabb a szerző eddigi
műveinél. A musicalek közül részben
témaválasztásánál, részben a kórus és a
tánc mellőzésénél fogva újszerűnek szá-
mított a Függetlenségi Nyilatkozat alá-
írásának körülményeit „musicalesítő"
1776, de az év végén, mint várható volt,
ezt felülmúlta a Coco rekordokat döngető
sikere. A bírálók ugyan megegyez-nek
benne, hogy a 900 00o dolláros musical
szövegkönyve csapnivaló (egy csípős
nyelvű francia kritikus szerint Chanel
kisasszony csak a nézőtéren volt jelen, ti.
az általa tervezett toalettek révén), és
érdektelen a zene is, ám a pazar kiállítás,
a fényűző divatrevük (a finálé
apoteózisszerűen vonultatja fel a legendás
Mademoiselle munkásságának 6o évét), és
Catherine Hepburn dinamikus alakítása
elsöpörte a fenntartásokat.

A francia dráma helyzete, mint már
hosszú évek óta sokkal lehangolóbb. A
társadalmi problémákat felvető realista
drámának a kritikusok előtt kevés a
becsülete, és igazából két színműtípust
hajlandók méltányolni: az egyik póluson
az ezoterikus, kiagyalt konfliktusokkal
dobálózó, minél kevésbé közérthető és
minél életidegenebb műveket - ilyen-kor a
leggyakoribb dicséret a „barokkul áradó
nyelvi szertelenség" és az „onirisme", az
álomszerűség; a másik póluson pedig a
korszerűsített bulvárjátékokat,
amelyekhez, igaz, sehol úgy nem értenek,
mint Párizsban, de azért a dráma-irodalom
fő sodrához aligha sorolhatók. Az utóbbi
egy-két év két legünnepeltebb



felfedezettje e két ág valamelyikéhez tar-
tozik. Az ismeretlenségből feltört Remo
Forlani 1969-ben két darabbal is komoly
kritikai sikert aratott. A versben írott
Háború és béke a Sneffle-kávéházban
(Guerre et paix au café Sneffle) reális
történelmi szituációból: a II. világhábo-
rúból indul ki, és erre szövi bizarr és
szimbolikus ötleteit, melyekben felvo-
nultatja a Harunal-Rasidként portyázó
Pétain marsallt csakúgy, mint Mussolini
tetemét. A mondanivaló: a kisem-berek a
háborúban is, a békében is csak
nyerészkedni akarnak, csak „jól akarnak
járni", és ezért jogosan válnak a sors-
szerűen egymást követő kataklizmák
martalékává. A másik felfedezett
Françoise Dorin, aki valóban ritka
sikerszériát mondhat magáénak: első
három darabja kritikát-közönséget
egyaránt meg-hódított. Sacha Guitry
legméltóbb utó-dának proklamálták, amely
dicséret a francia határokon túl
művészileg és politikailag egyként kétes
értékű, a hazai piacon azonban
változatlanul becses márkát jelöl. 1969-es
bombasikere, A számla (La Facture) egy
túlontúl is szerencsés szépasszonyról szól,
akinek egy szép napon a nagybetűs Élet
Dorin szerint törvényszerűen - benyújtja a
számlát szerelmi és anyagi sikereiért.

Megírták a maguk esedékes művét a
francia szórakoztató színház már régóta
fémjelzett képviselői is. Félicien Marceau
Babucija (Le Babour) laboratóriumban
előállított alapszituációra hímez
kétségkívül mulatságos gageket: mivel a
technizálódás a női munkatípusoknak
kedvez, az ábrázolt családban az
asszonyok járnak el dolgozni s a férfiak
végzik a házimunkát, egészen a „babuci"

ellátásáig, és a vásáron mindkét fél jól jár.
Jean Anouilh újabb pesszimista, de azért
könnyen emészthető művet írt, ezúttal
önéletrajzi jelleggel; Kedves Antoine-
jában (Cher Antoine) egy nagy sikerű
drámaíró halála után áll bosszút élete
szereplőgárdáján, szerelmeken és
barátokon. Végrendeletileg egybe gyűjti
őket, s mikor az összezárt emberek között
megindul önmaguk és egymás le-
leplezésének csúnya folyamata, Antoine
végakarata szerint hangfelvételről
felhangzik utolsó drámája, melyben mind-
ezen kicsinyes, gonosz összecsapásokat
előre megírta. Anouilh ezúttal is virtuózul
manipulál a „színház a színházban" mindig
hálás lehetőségeivel, újat azonban nem
nyújt; legfeljebb önmagának állít
emlékművet, amely azonban aligha lesz
maradandóbb, mint maga az oeuvre.

Sajnos, méltán maradt visszhangtalan
Arthur Adamovnak - mint azóta kitűnt -
utolsó drámája, az Off Limits. A nagy
becsvágyú szerzőnek ezúttal sem sikerült
rálelnie az annyira áhított szintézisre a
szocialista szemléletű epikus dráma és a
modernizmus egyes asszimilált törekvései
között. A vietnami háború által
demoralizált amerikai felsőbb rétegek
életét happening-sorozatban ábrázoló
dráma sivár, száraz absztrakcióban ragad
meg, és bár a mondanivaló egyértelműen
haladó, a drámaiatlan, zavarosan kusza
képsorból épp Adamov eszmény-képének,
Brechtnek kristályos luciditása hiányzik.
Az év legjelentősebb művészi eseménye
így alighanem Roger Planchon Cid-
paródiája (A Cid feldarabolása - La Mise
en piéces du Cid), Barrault 1968-as
Rabelais-jének több szempontból is utóda.
Sajnos ez a pompás, vérbő totális
színjáték, amely Planchon egész rendezői
zsenialitását és nem jelentéktelen írói
vénáját is illusztrálja, aligha exportképes;
Planchonék ugyanis a klasszikus dráma
ürügyén részben a divatos hazai színházi
irányzatokat persziflálják, részben és
főképpen a mai francia kultúrpolitika
legégetőbb kérdéseit vetik fel. A színpad
fórumáról kívánnak hozzászólni ahhoz a
válsághoz, amely a 68 májusi napok óta a
francia színházat emészti. A
kormányszervek, kimondva és
kimondatlanul, „büntetik" a színházat,
illetve, természetesen, a haladó szín-
házat; Michelet kultuszminiszter meg-
hirdette a „szegénység programját", az
egykor nagy reményű kultúrházak haladó
igazgatóit különféle módszerekkel elűzik,
s ugyanakkor a népi színház ve-
zéralakjaiban felmerül a kínzó kérdés:
nem volt-e eleve is illúzió állami szub-
venciót remélni olyan vállalkozásokhoz,
amelyek végső soron az állam bomlasz-
tására törnek? Planchon nyíltan bevallja,
hogy e kérdésekre csak egyetlen választ
tud: amíg megoldás nem születik, tovább
kell játszani - olyan igényesen, köz-
érthetően, játékosan, mégis halálos ko-
molyan, mint az ő lyoni színháza teszi,
többek között épp e Cid-paródiában.

Hasonlóképpen totális színjáték volt az
1969-es év legsikeresebb olaszországi
produkciója, Ariosto Orlando Furiosója,
Eduardo Sanguinetti adaptálásában, Luca
Ronconi rendezésében. A spoletói
fesztivál fénypontjának számító előadást
egy templom hajójában tartották, ülő-
helyek nélkül; a nézők szabadon sétál-
hattak a különböző játékterek között,
amelyeken szimultán zajlott a sokszínű

cselekmény. A gazdag pompájú lovagi
eposz kitűnő alkalmat nyújtott rá, hogy a
rendező számos játékstílus, a romantikus-
hősi dráma, a commedia dell 'arte, a
vásári komédia modern párlatát állítsa
elő. A produkciót a társulat a belgrádi
BITEF-fesztiválon is eljátszotta, ezúttal
egy sportpályán; a közönség itt is tetszés
szerint válogathatott a különféle
emelvények között , és a kritikák szerint
a nézőkben semmiféle hiányérzet nem
maradt, legfeljebb vágy, hogy egy másik
alkalommal a kényszerűen kihagyott
részleteket is megszemlélhesse.

A német nyelvterületen kevés igazán
jelentős esemény akadt. Dürrenmatt saj-
nálatosan rövid baseli színházvezetésé-
nek második írói terméke, a Strindberg
Haláltáncát átdolgozó Play Strindberg
ugyan nem éri el a János király színvo-
nalát, de mindenképp érdekes és az író
rangjához méltó vállalkozás. Persze a vi-
lágszerte épp mostanában feléledő
Strindberg-kultusznak és ezen belül épp
a Haláltánc reneszánszának fényében vi-
tázni lehet a svájci mesterrel. hogy
Strindberg valóban „a próza Richard
Wagneren"-e, egy elavult koncepció már-
már nevetségesen ható reprezentánsa:
mindenesetre a már-már parodisztikus
adaptáció szuggesztíven jelenti meg
Dürrenmatt álláspontját. A drámát nyolc
jelenetre, azaz „menetre" osztotta,
melyek egy boxringre emlékeztető
színpadon játszódnak. gongütéstől
bevezetve, a dialógusból kiirtott minden
hangulati-érzelmi elemet, száraz,
jéghideg monda-tokra csupaszította, és a
strindbergi tragédiát modern groteszkké
gyúrta, fel-használva mind az epikus,
mind az abszurd színház számos
eszközét.

Nyugat-Németországban Günter Grass
jelentkezett új drámával. Az Az-előtt
(Davor) a nyugati ifjúság egy részének
jószándékú, de vak, irányzék nélküli s
ezért könnyen leszerelhető lázadását
ábrázolja, gimnazista hősének bizarr
tervén át. Flip a vietnami háború elleni
tiltakozásul a dakszliját akarja benzinnel
leönteni és felgyújtani egy előkelő
nyugat-berlini cukrászda előtt, joggal úgy
vélve, hogy ezen a helyen egy kutyus
sorsa nagyobb figyelmet és szánalmat
kelt, mint egy emberé. A józan és
megalkuvó felnőttek végül lebeszélik
szándékáról; az anarchista cselekvés-nek
nincsenek perspektívái. De hogy a
kapituláción avagy a Flip kis barátnője
által képviselt maoista attitűdön kívül
létezik-e más alternatíva is, arra Grass
okos, képzeletgazdag, ironikus és az ab-



szurditást is plasztikusan ábrázoló drámája
nem tud választ adni.

A Szovjetunióban az 1969-es év már
ünnepi hangsúllyal, a Lenin-jubileumra
való felkészülés jegyében zajlott. Érthető,
hogy a műsor inkább visszafelé tekintett,
és a már maradandónak bizonyult szovjet
drámáknak (pl. Gorkij, Rahmanov,
Pagogyin, Zorin, Satrov műveinek)
korszerű felújításával valami-féle ünnepi
seregszemlére törekedett. A
legkiemelkedőbb eredeti bemutatók is
ismert anyagokat költöttek újjá. Nagy
sikert aratott pl. Goncsarov Oblomovjának
és Fagyejev Tizenkilencen című művének
színpadi változata. Az év egyik
csúcspontja a Tagankai Színház Gorkij: Az
anya-adaptációja volt. Ljubimov ebben
egyetlen átfogó gondolatot akart ki-
fejezni: a szabadság az ember egyetlen
normális létezési formája. Ezt hangsú-
lyozta az előadás állandó kerete, a húsz
katonából formált, monumentálisan kö-
zönyös „eleven" díszlet. A katonák hol
önmagukat alakították, mint a fennálló
rend sötét védelmezőit, akik ugyanakkor
maguk is elnyomott, kényszerűen arc
nélküli rabok, máskor börtönfalként zárták
körül a szereplőket, vagy masszív
hömpölygéssel tüntetést oszlattak fel.
Ljubimov koncepciója érdekében tu-
datosan feláldozta Gorkij színes, sok-
oldalú jellemábrázolását; alakjait - Vla-
szova kivételével - funkciójukra redukálta
(amit egyes kritikusok zokon is vettek
tőle), ám ez esetben éppen így érvényesült
a Gorkij ábrázolta történelmi forduló
könyörtelen logikája, feltartóztathatatlan
ereje. Ljubimov is totális színjátékot
alkotott, egyénien és mesterien aknázza ki
a zene, a mozgáskultúra, a pantomim, a
szín-, fény- és hang-hatások lehetőségeit,
merészen stilizál, de mint e színjátéktípus
minden sikerült alkotásában, a változatos
kifejezési esz-közöket szenvedélyes és
keményen végig-gondolt humanista
mondanivaló fogja egységbe.

A Szovjetunióban újabban kibontakozó
Dosztojevszkij-kultusz 1969-ben több
sikeres dramatizálást eredményezett.
Közülük is kiemelkedik a Moszszovjet
Színház Pétervári álmok (Peterburgszkije
sznovigyenyija) című Bűn és bűnhődés-
adaptációja. Sz. Radzinszkij nálunk is
játszott dramatizálását a színház kollek-
tívája dolgozta át, Zavadszkij rendező
irányításával. (A mélyreható módosítá-
sokat jelzi a címváltozás is; Zavadszkij az
író egy korábbi karcolatának címét vette
kölcsön.) A produkció egy új Dosz-
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Színházi úti jegyzetek (I.)

Viharos alkonyat - csöndes föltámadás

Délelőtti próba Tovsztonogovnál Le-
ningrádban.

A premiert két hét múlva tartják meg.
Minden készen van azonban. Jurszkij -
aki Polezsájevet játssza - megbetegszik,
félő, hogy elmarad a próba. Azután ma-
gyar barátai kedvéért mégis vállalja a
produkciót. A harmadik felvonás után van
a szünet, a születésnap végén eresz-tik le
a függönyt. Hosszú pauzát tartanak,
Jurszkij furunkulusát közben felvágják,
novocain-blokádot kap és folytatja a
próbát.

A Gorkij Színház budapesti vendég-
játékán Jurszkijtól láttunk egy elbűvölően
kópés grúz bácsikát (Iliko, Illarion, a
nagymama meg én), láttuk Robespierre-
ként (Csak az igazat, a tiszta igazat),
láttuk a koncertműsoron Csackij
szerepében (Az ész bajjal jár), láttuk,
hogyan játszik Shakespeare-t (IV. Hen-
rik). Most pedig öregemberként a
Tyimiejazev-modellű Polezsájev
szerepében lép föl. Nem a bogaras
professzort játsz-

tojevszkij-képhez kíván hozzájárulni,
amelynek értelmében a nagy író nem a
reménytelenségnek, az „orosz néplélek
misztikájának" filozófusa, hanem egy
sivár kor embertelen körülményei között
és azokat híven ábrázolva az emberben az
emberit kutatta, mint egy más jövő
zálogát. Igy lett a Pétervári álmok nem a
kiábrándult lemondás, hanem a remény
drámája, a középpontban széles epikus
freskó helyett Raszkolnyikovnak mesteri
pszichológiával feltárt, szív-szorító, de
mégsem lehangoló tragédiájával_

A lengyel színházi év
csücsteljesítményei javarészt a reprízek
köréből kerültek ki ; elsősorban a
Slowacki-kultusz gyümölcsözött újszerű,
izgalmas előadásokat. A
legvisszhangosabb újdonság a legfrissebb
Grotowski-bemutató volt, az Apocalypsis
cum figuris, melynek szce

sza el, a szenilitás apró jeleivel
fölékszerezetten, akinek fölfortyanásai és
merész váltásai annyi kedves mulatságot
szereztek húsz éven át Major

interpretálásában, és nem is a humanista
tudós helyretalálásának folyamatát
ábrázolja, amit Cserkaszovtól ismerünk.
Egy higgadt értelmiségi Jurszkij
Polezsájevje. Tekintete kétségekkel teli.
Egyáltalán nem biztos benne, hogy
helyesen választott, amikor a bolsevikok
mellé állt. Sohasem csat-tan föl. Nem
aranyoskodik, és nem játssza el
magakellető önsajnálattal a betegség
fázisait: épp ellenkezőleg, nagyon
finoman azt a küzdelmet ábrázolja, amit
annak érdekében folytat, hogy szerettei
előtt leplezni tudja rohamait, megújuló
rosszullétét. Kezeit néha ökölbe szorítja,
ekként markolgatja a levegőt, ahogy sú-
lyos szívbetegek tesznek, amikor cl akar-
ják kergetni a gyilkos görcsöt a mellkas
tájékáról.

Az öregség ábrázolása

Kísérletet sem tesz rá, hogy „meg-
játssza" az öregséget.

Isten tudja, miként hagyományozódott
színésznemzedékről. színésznemzedékre
az az álmegfigyelés, hogy az öreg ember-
nek színpadon okvetlenül reszketnie kell,
és nehezen forgó ízületekkel mozognia,
bő ruhákban csoszognia. Jurszkij Polc-
zsájevje - nem túl jól sikerült ősz paró-
kájával, ami azonban az előadás végére
már saját hajjá lesz, annyira igaz és
őszinte az alakítás - fiatalos mozgású

náriumát Grotowski a Biblia, Doszto-
jevszkij, Eliot és Simone Weil szöve-
geiből állította össze. A hat szereplő kö-
zül öt konkrét személyt testesít meg: Pé-
tert, Judást, Lázárt, Jánost és Mária
Magdolnát, míg a hatodik, a misztikus
Sötét, a szertartás vendégeként változó
funkciókat tölt be. Az apokalipszis, az
utolsó ítélet rémlátomásait felidéző képek
most is lenyűgöztek minden részletre
kiterjedő rafinált kidolgozottságukkal,
hátborzongató evokatív erejük-kel, de
ismét csak azt jelzik, hogy Grotowski
színháza valóban csak laboratórium:
eszközöket kísérletez ki, amelyek
rendeltetésüket és igazi közönséghatá-
sukat más alkotók kezében nyerik el -
olyan művészektől, akik nem érik be né-
hány tucat, a legszűkebb intellektuális
elithez tartozó néző alkalmi meghökken-
tésével és elkápráztatásával.


