
mált figuráknak olyannyira semmi közük
a háborúhoz, hogy mundérban való
megjelenésük már önmagában is komikus.
Sörös Sándor játékára a mackós
darabosság jellemző, messziről lerí róla,
hogy géppisztoly helyett inkább kasza
illene a kezébe. Kaszás Attila bámészan
naiv, virgoncabb karaktert formál, s
fergetegesen komikusan hat, akárhányszor
megszólal - teljes természetességgel -
nyelvjárásban.

Kovács Nóra kedves, üde, öntudatos
Szását formál. A tizedeshez fűződő kap-
csolata az előadás lírai szála, de szeren-
csére ebben is megmarad a komikus,
parodizáló alaphang. Egy perc alatt közös
hullámhosszra találnak, a lány hálás is a
tizedesnek, hogy megmentette életét,
„megoperálta", s hízeleg is neki a tizedes
közeledése, mégis, mielőtt túl-ságosan
érzelgőssé válhatna a kapcsolat,
megjelenik Szíjjártó, aki kommunista
együttérzését akarja lefordíttatni a tize-
dessel, vagy más efféle történik, s máris
elhárul a műfaji kicsorbulás veszélye.

A mellékszereplők is jól illeszkednek a
játék sodrásába, egy-egy vonással vil-
lantanak fel típuskarikatúrákat.

A játék lendülete azonban a második
részben kissé megtörik. Az éjszakai
éneklő-mulató jelenet túl hosszúra nyúlik.
Minden jelenlevő szereplő eldalolja
kedvenc nótáját, s ez vontatottá teszi a
darabot, dramaturgiai üresjárat. Az egész
hosszú jelenet talán csak a Csárdáskirálynő
kedvéért került a darabba: Szásának a
Csárdáskirálynő dallama a kedvenc nótája.
Emellett az előadás be-fejezése is kissé
erőltetett színpadilag, nehézkes, az utolsó
bujkálások, eltűnés-feltűnés, álszakáll-
játékok fölöslegesen elnyújtják a darabot.

A Fehér Miklós tervezte játéktér jól
kihasználható, biztosítja a gördülékeny-
séget, s az ódon kastély hangulatát is
érzékelteti. Jánoskúti Márta jelmezei a
komikum kifogyhatatlan forrásai, ötle-
tesek, változatosak.

Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek (Pesti
Színház)

Az azonos című regény, színmű és film
szövegének felhasználásával a változatot ké-
szítette: Horvai István. Rendező: Horvai
István. Díszlet: Fehér Miklós. jelmez:
Jánoskúti Márta. Dramaturg: Radnóti Zsu-
zsa.

Szereplők: Szombathy Gyula, Bács Ferenc,
Harkányi Endre, Szakácsi Sándor, Kovács
Nóra, Sörös Sándor, Kaszás Attila, Maszlay
István, Kovács János, Kenderesi Tibor,
Rácz Géza, Fonyó József, Bata János, Bajka
Pál, Koroknay Géza.

GYÖRGY PÉTER

A megszelídített fenevad

(Pécs 1686-1985)

1983 óta immáron negyedszer mutatják be
Weöres Sándor A kétfejű fenevadját , s
ezúttal végre Pécsett, abban a szín-házban,
mely már több mint tíz éve, hogy felkérte
az írót e műve megalkotására. Feltétlen
öröm, hogy Budapest és Kaposvár
színházai után a pécsiek is el-nyerték a
lehetőséget, hogy eljátszhassák a darabot,
melynek megszületésében részesek, s
mely így bizonyos fokig az övék. Am
lássak, miként éltek a lehetőséggel, s
Szőke István rendezése a mű milyen,
eddig ismeretlen rétegeit bontotta ki.

Szemben az eddigi -- bármily rövid -
gyakorlattal: Szőke valóban meghúzta a
művet, kemény dramaturgiai munkája a
„radikális műtét" fogalmát idézi fel.
Letagadhatatlan, hogy a legutóbbi ka-
posvári előadáson is érezhető volt, hogy a
darab nagyon hosszú, s hogy mindez
milyen terhet ró a színházra, nézőre
egyaránt. Igy érthető volt az igény a hú-
zásra, de nem volt szükség az amputá-
lásra.

A szimmetrikus szerkesztésű, ironikus
tükröztetéssel, párhuzammal, ismét-

lődéses variációval teli darabot jóval
bonyolultabb meghúzni, mint azt az első
pillanatra vélhetnénk, hiszen nem csupán a
színpadi cselekmény érthetősége a tét,
hanem épp a tükröződések, ismétlődések
révén feltáruló weöresi világ jelentésének,
a mű sajátosságának meg-őrzése, illetve
elvesztése. Hiszen itt nem fő- és
mellékszálak dramaturgiailag kon-
vencionálisabb rendszerével állunk
szemben, ahol egy-egy epizodista hiánya
senkinek sem 'tűnik fel. Weöres műve
szőnyegszerűen szőtt szerves ornamentika,
a minimális változtatások e pontosan
kiegyensúlyozott rendszerben - mint az
ezen az előadáson is kiderült - maximális
változásokkal járhatnak, egy-egy apró
repedés végigfutja saját pályáját, s
jóvátehetetlen károkat okozhat.

Úgy vélem, Szőke pergőbbé, üteme-
sebbé, feszültebbé kívánta tenni az elő-
adást, csakhogy a Weöres-dráma ebben
sem hasonlít Semmiféle hagyományos
szerkezethez, a cselekménybonyolításban
nincsenek nagy feszültségküszöbök,
hirtelen, váratlan meglepetések, kirobbanó
titkok, rejtelmes gyilkosságok. A kétfejű
fenevad szőnyegszerű szőttesé-nek egészét
kell látnunk ahhoz, hogy felizzon minden
színe, s a különböző jelentésinterferenciák
valóban elérjék egy-mást, s kirajzolódjék
sajátos ritmusú rajzolatuk a sík felületen.
Természetesen nem mondom, és nem
mondhatom, hogy egy sort sem lehet
húzni e műből, de kérdés, hogy ez a
mostani út járható-e.

Az egészében változatlan első rész
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után a második rész első jelenéséből
(VIII.) Szőke elhagyja a két osztrák
herceget, s így csak Lotaringiai Károly és
Miksa bajor király tűnhetnek fel a színen,
ahol eredetileg négyen voltak. (Mellesleg
kellemetlen és értelmetlen félreértésre is
vezethet, hogy ugyanaz a színész játssza
Miksát, mint aki a később feltűnő Badeni
Lajost is alakítja. I. Lipótkénti jelmezében
viszont alig is-merhető fel. A húzás
eredményeként a jelenet mindössze a
negyedéig tart, Miksa szövegéig. „Avagy
azt hiszed - kérdezi Lotaringiai Károlytól -
, mi a németek háborúját vívjuk? . . . Ez
nem Lipi papa inváziója, hanem a veres
hajú éjszaki askenáziké a déli setét
szefardok ellen. (Hosszú fület mutat)
Skajah! Smá Jiszróel. Két bal lábbal előre
..." A darab egészében ez a szöveg
mindössze az egyik színváltozás, s csak
egyik villanása volt e jelenetnek is. A
húzások eredményeképp mindez
fődallammá, értelmetlenül megnyomott
hangsúllyá lesz. Hiszen ha Szőke
komolyan végiggondolja, hogy mindez így
mit és mint aktualizálhat, akkor be kell
látnia, hogy e célzássá tett kiemelés így
semmit nem talál, semmire nem érvényes.
Vagyis mindez végiggondolatlan játék
csupán, elvarratlan szál a vágás mentén,
ahol felfeslik a szövet. Ennek
eredményeképp elmarad a „tábori kis
trakta" a katona nemi életéről, nyomoráról,
s nem lát-hatjuk a hercegek Lipót-
ellenességét sem.

Ambrus és Lea szerelmi válságjelene-
téből (IX.) Szőke megkurtítja Ambrus
álmát. Evelin még feltűnik a vízióban, de
Radonay Mátyást, s majd ugyanőt
Ibrahimként kaftánban már nem lát-

hatjuk. Így ismét hiányzik egy szín a
palettáról, amely épp a hitek között ver-
gődő és társát vállalni képtelen ember
drámájának iszonyú súlyát, a darab egé-
szének egyik centrális pontját semmisíti
meg, szegényíti el. Azzal, hogy Szőke az
álomból kihúzta Radonayt, már érthetően
száműzte a végről, a XIX. jelenetből is, a
menekülők már nem térnek be az apátság
szétvert épületébe. Am ha a darab végén
felesleges volt ez az epizóddá lett jelenet,
akkor ugyanígy szervetlenné lesz -
visszamenőleg is - az első részben.

Kihúzta Szőke Susanna és Ibrahim-
Mandelli szerelmét, majd elmarad Amb-
rus jelenete az imádkozó Dzserdzsis
agával is. Ez már súlyosabb buktatók-hoz
vezet. (XV. jelenés.) Emlékezzünk csak,
ebben a jelenetben pillantjuk meg a
kereszt előtt imádkozó vérszomjas
törököt, aki valójában katolikus magyar,
Bonyhádi György. Ennek a szálnak,
ennek a sorsnak az eltűnése, már felrob-
banthatja azt a vonatkoztatási rendszert,
amelyben az egész mű játszódik.

Az egymásra reflektáló jelentések, az
egymásra való utalások elvesztésével,
saját lényegüket is elveszíthetik.

2.

Szőke nyilvánvalóan túl cizelláltnak
érezte Weöres világát. Tömörség és
világosság iránti vágy fejeződik ki a ritka
összefogott színpadképből is. Ez már
megmutatja az előadás szellemét is,
hiszen dramaturgiai munka, látvány és
színészvezetés szervesen összetartoznak.
Kerényi József munkája megragadóan
nagyvonalú: szimmetrikus fehér

kapuk, boltívek, aláhulló függönyök,
jelzésszerű tárgyak a forgón. Lényeges
szerephez jut a zászlókkal való játék is.
Kellő ritmusban eresztik alá hol a csá-
szári, hol a török lobogót, attól függően,
hogy hol járunk.

Kétszer látjuk a mai Magyarország
zászlóját. Először a panoptikum kezdete
előtt, külön megvilágítva lóg az üres tér
felett. Feltűnik aztán e szimbólum az
előadás végén, Badeni Lajos monológja
után. „ . . . immár a történelem utáni békés
idő nyíljék" - halljuk, s íme meg-pillantjuk
a nemzeti lobogót. A színpad üres, nyoma
sincsen a szövegben jelzett
panoptikumnak, s elmarad a gúnyos,
groteszk mondat is. „Jé, még mindig így
állnak!" Íme tehát: végre a történelem
utáni békeidőben vagyunk, orrunk előtt a
zászló. A kritikus véleménye szerint
mindez meggondolatlan és feles-leges
villanás, keretezés. Úgy értsük mindezt,
hogy Magyarország - szemben a rút és
veszekedős világgal - már a történelem
utáni boldogság világa? Ez az örök béke
szigete? Tudjuk, hogy mire vezet, ha úgy
hisszük, extra Hungariam non est vitae.
Kissé hatásvadász meg-oldás ez, s épp az
igényes Szőke eddigi életműve követeli
meg, hogy felhívjuk figyelmét: ez távol áll
eddigi világától, színházától.

E keretek között zajlik az előadás: s a
kezdet a forgón végigvonuló élőképből
áll, a fehér ruhába öltözött szereplők
élőképszerűen elrendezett vonulatából,
szoborcsoportjából. A néma vonulás
akaratlan is a Feszty körképet idézi,
patetikus formuláival, hősi emlékműveket
idéző pózaival.

3.
Nehéz és sokszor megoldhatatlan prob-
lémához vezetett Szőke indulatit, biológiait
hangsúlyozó szellemi alapállása, amely oly
következetesnek bizonyult, hogy ezúttal
nem szelektált jelenet és jelenet között. Ott
és akkor is elöntötték a színt az indulatok,
amikor arra és abban a formában semmi ok
sem volt. Így aztán, mikor valóban feltörtek
az indulatok, akkor már hatástalanok, hi-
teltelenek maradtak.

Szőke az egyre rutinosabb színházi
zeneszerzővé váló Darvas Ferenccel ügyes,
roppant pontos stílparódiát, ál-operettet
íratott, a darab a darabban komédiáját, így
ennek nyomán éneklik végig. (Például a
„darf ich öffnen ?" [VII. jelenés] poénja, itt
mint áriai betét
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tűnik fel, ismételve.) Énekelnek is a
színészek, amennyire tőlük telik, s a zene
szolgálatkészen hajlik, terelgeti őket. Az
operettesítés egyébként kínos kö-
vetkezményekkel is jár. Az első rész végén
(VII. jelenés) a statikus helyzet közepében
ülő Szamuil pattan fel hirtelen: „
...elvesztettük Buda várát ..." Rejtelem,
hogy honnan tudja.

Igen különös lesz a mű nyitójelenet_ is.
Ambrus és Márton deákot mint Medzsnunt
és Leilát látjuk meg. A nyitány apró kis
vicc, kedves tréfa a néző számára: amint
lehull a lepel Leiláról, láthatjuk, hogy ő is
férfi. E tréfa nem több és nem kevesebb
önmagánál. Érdemes megnéznünk Szőke
jelenetét. Itt nincs titok, lepel, fátyol.
Márton fel-tűnően férfi, mindössze nőnek
öltözött, szőrös és melltartót visel. S lám: a
két férfi ölelkezése vad és viharos,
mondhat-ni felülmúlhatatlan, legalábbis
ezen az estén - hiába lenne rá alkalom
ellenkező neműek között is -, nem is múlja
felül senki. E látvány kedélyesnek - szá-
momra - nem mondható, legalábbis he-
teroszexuális vonzása nincsen. Am a
jelenet lendületes mozgása, agressziója
semmilyen összefüggésben sincs sem az
alatta folydogáló kellemes zenével, sem az
előadás egészével. Feltűnik Windeck
császári komisszárius, és fülsértően ordít,
minden indok nélkül. Úgy, ahogy színész
magától nem tenné, csak instrukciók
alapján. A lehetséges válasz ennek
miértjére: az indulatok szabadsága, az
érzelmek kiélése, a szenvedélyek igazsága
lehet. De Windeck nem szabad, érzelmei
nem derülnek ki, szenvedélye mindössze
ha felsejlik. A legmeg-hökkentőbb
azonban épp az, hogy Szőke ott nem vette
észre az erotikát, ahol az igazán áthatja e
darabot, például Báthory Susanna
alakjánál. A bi- és pán-szexuális
nagyasszony helyett mindössze egy
vonagló kéjenc tűnik fel, újabb egyensúlyi
veszteségre vezetvén. És csak a szöveg
szintjén volt hallható az ambrusi élet, a
nőktől nőkig menekedés; a látvány, a
rendezés itt érthetetlenül visszafogott
maradt,

Egészében véve az alapkérdés az
arányoké. Szőke mintha elvesztette volna
a közép, a mérték iránti érzékét; s ez
fegyelmezetlenséggel is jár. Hiszen, ha a
darabban nincsen piano, akkor miért lenne
fortissimo. Ha egyetlen mondatot sem
mondanak el higgadtan, akkor az indokolt
érzelemnek sem lesz hitele.

Így aztán nem emberek közötti vi-
szonyokat látunk, nem az ismert szőkei
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rényt, a színész iránti mély empátiát
apasztaljuk,, hanem a látvány szintjén
lrendezett, de a szituációk szintjén meg-
ldatlan előadást. A legjobb példa erre az
lőadás pár tömegjelenete. Figyelemre
éltó például a „harcos Pécs'" néma

lőképének e városban kiváltképp ízlés-
elen apoteózisa. A Hercsula-féle res-
ublikát látjuk ekkor vörös fényben állva
forgón, még egyszer a vég előtt. Ott áll
nép : égre nyújtott kézzel, ökölbe

zorított kézzel, népi hősök szobor-
soportja. Ez is a „közép elvesztéséből",
z irónia eltűnéséből ered, amint a cson-
ítások következtében a semmiből fel-
űnő hódító Badeni Lajos egész figurája
s túlzás. Hiszen a Pécset elnyerő katoná-
al és seregével nem is az a baj, hogy
züstbe öltözött mitológiai figurákként
elennek meg, hanem az, hogy Badeni
uhája igencsak felismerhetően

ehrmacht-egyenruha. (Pécsett legutóbb
ortinbras jött be Wehrmacht-tisztként,
ost Badeni tűnik fel ugyane korból!)
A. weöresi világ a kiismerhetetlen. tör-

énelem paródiája-tragédiája. Hiába tük-
öződik minden, hiába hisszük, hogy
rtjük, minden ok és okozat széthullik --
int a kaleidoszkópban -, nem tudjuk,
i. a való, mi az álom. Tükör által látunk -
int tudjuk -- homályosan. A történelem
égoly egyszerűnek tűnik a z é s z mintha

úl sok is lenne primitív árulásainak
egértéséhez,. mégis: csele kevés az

lviseléshez. Szőke morális alapállása,

indulatos igazságkeresése leegyszerűsí-
tette a weöresi világot: s ez lett a veszte-
ség oka.

4.

A bizonytalankodás egyre több ponton
érezhető, amint az előadás előre-halad.
Feltűnő például, hogy a zsidó leány fején
kapedlit hord, erre eddig nem nagyon volt
példa. Feltűnő volt, s ezzel már áttérünk a
színészi alakítások kérdésére, hogy
milyen egyértelmű sémákba merevedtek a
színészek: nyilván akaratuk ellenére.

Győry Emilé ő játssza Ibrahimot -
ziccerszerep, szinte lehetetlen kihagyni. S
mégsem őt kárhoztatjuk a túlzásért,
hiszen érdemes lett volna a huszadik
századi körúti zsidó figurájának kabaré-
szerű megidézése mellett az örök és
egyetemes emberit is eljátszani, elját-
szatni. A szenvedő és intellektuális szí-
n é s z így saját képességei ellen játszik.
Hiába alakítana embert, ha minduntalan a
nyers poénokat kell hangsúlyoznia.
Mindez azért felesleges, mert Weöresnél
nem érdemes célozni semmire.

Kulka János Ambrusa a színészi ké-
pesség autonómiájának Szküllája és a
rendezői erély, utasítás Kharübdisze kö-
zötti evezés példája. Kulka j ó é s pontos
színész, táncod, bohóckodik, amint kell.
Mégis lélektelen, évadvégien lehangolt,
mondhatnánk nem játszik, csak „le-
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jelzi" mozgásait. Ahhoz, hogy jelen
legyen, ez elég, de ahhoz, hogy mindez
teljesítmény is legyen: kevés. Szavunk sem
lehet, mindent végrehajt, amit rá-bíztak,
csak épp a lelkes jelenlét, az oda-adás
hiányzik.

Épp az ellenkezőjét látjuk Oláh Zsuzsa
Evelin-Leájánál. Ő igencsak erőlködik,
igyekszik, iszonyú energiákkal „hajtana",
de minduntalan magára marad, hiányzik a
dialógus helyzete, a színpadi
kommunikáció. A látványvilágban ma-
gányos színészek egy része, mint például
Győry, nagyobb tapasztalattal bírván, már
tudnak játszani egyedül is, Oláh - s ez nem
elmarasztalás - még nem.

Balikó Tamás Lipót-Badeni Lajos-
Miksájából leginkább Badeni Lajosról
kell megemlékeznünk : hiszen az ő mo-
nológja az előadás lényege, summája.
Úgy vélem, Balikó indulatos kudarca
megint csak nem az ő hibája. Hiányzott a
kihúzott jelenet, nem volt „honnan"
hoznia a figurát, emberi villanás csak az
utolsó jelenetben jutott neki.

Ferenczi Krisztina Evelinje megoldatlan
maradt, épp úgy az értelmezés, mint a
színészi alakítás szintjén. Ez az asszony
nem énekes hölgyike, hanem a weöresi
kettősségek megtestesítője. Mind-ebből itt
semmi nem derült s nem is derülhetett ki.

Sajnos csak jelzésként valósultak meg
az egyes szerepek, olyannyira kidolgo-
zatlanok maradtak a szituációk. Hiszen,
ha Safranek Károlyt elmarasztalhatnánk
érthetetlen ordibálásáért, Windeckként
való lehetetlenségéért, akkor nem lennénk
igazságosak. Ugyanis felesleges
felvetnünk, hogy a kabaréfigurává zül-
lesztett török pasák, bégek alakítói milyen
munkát végeztek.

Szőke elég erőteljes személyiség ah-
hoz, hogy figyelmetlensége épp úgy le-
hetetlenné tegye a színészt, mint ahogy
saját képességeiknél többet hozhat ki
belőlük - odaadó figyelme. Az általam
látott nyolcadik(!) előadáson ez utóbbira
nem került sor.

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (pécsi
Nemzeti Színház)
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CSÁKI JUDIT

Joyce a színpadon

A Számkivetettek Pécsett

James Joyce még prózaíróként is nehezen
verekedte be magát a huszadik század
irodalmi köztudatába - drámaíró-ként
pedig sehogyan sem. Igaz, egyet-len
drámakezdeménytől és egyetlen drámától
eltekintve ezzel a műnemmel nem is
próbálkozott, s a korabeli kritika cseppet
sem biztatta folytatásra.

A kézikönyvként használatos kötet, Az
angol irodalom története nemes (?)
egyszerűséggel úgy értékeli Joyce írói
pályáját, hogy utolsó regényével - Fin-
negan's Wake (1939) - „elérte a közlés-
képtelenség végső határát". Mi több, ezt a
regényt szükségszerű, logikus lépésnek
látja az Ulysses után. Mivel az ilyesfajta
minősítések természetüknél fogva
gyorsabban avulnak, mint maguk a
művek, ezzel ma már aligha érdemes
vitatkozni; könyvtárnyi irodalom kísér-
letezik azzal - nem eredménytelenül -,
hogy elemezze, értelmezze, szituálja
Joyce-nak ezt a regényét is, hasonlóan a
„révbe érkezett"

Ulyssesbez.
James Joyce élete és pályája érdekes

fáziseltolódást mutat. Ifjúkorában sok
mindent átélt ama személyes bonyodal-
mak közül, amelyek aztán - irodalmi
anyaggá nemesedve - feltűnnek az Ulysses
lapjain. Am éppen amikor magánélete
konfliktusokkal teli - jezsuita
környezetében előbb buzgó katolikus,
majd elfordul a vallástól; a nacionaliz-
mustól fűtött ír szabadságmozgalom len-
dülete elrettenti, s eleinte rövidebb idő-
szakokra, majd végképp elhagyja szülő-
hazáját -, éppen ebben az időszakban
teljesen hagyományos, „comme il faut"

módon kísérletezik az irodalommal. 19o7-
ben jelent meg a Kamarazene című
verseskötete (Chambermusic), amely
harminchat - egyetlen motívumra, a
szerelemre felfűzött - verset tartalmaz. A
versek kinek-kinek Shakespeare-t, esetleg
a francia századvéget vagy talán Poundot,
T. S. Eliotot juttatják eszébe.
Semmiképpen sem vallanak szuverén,
világot rengető alkotóra, s a felfokozott
zeneiségű lírában a meglepő szakmai ele-
gancián, biztonságon kívül más említésre
méltó nemigen akad.

A Dublini emberek csak 1914-ben je-

lent meg, noha a kötet legtöbb novelláját
Joyce még 19o5-ben írta. (Ettől kezdve
szigorúan ismétlődnek írói pályafutásában
a hat-nyolc éves kiadási késések.) Szintén
hagyományos és hagyománytisztelő íróra
vallanak az írások, bár szembetűnő az a
részletezés, kommentárnélküliség,
szerkesztési forma, amely majd az
Ulyssesben teljesedik ki. A Dubliners a
szűkebb környezet feltér-képezése, némi
önéletrajzi háttérrel.

Az önéletrajzi elemek erősödnek fel az
Ifjúkori önarcképben; a Dublini emberekkel
együtt tulajdonképpen párt alkot-nak: az
előbbiben a főhős - az író - környezete
jelenik meg, az utóbbiban ő maga,
gyermekéveiben. Az Ifjúkori önarckép
1916-ban jelent meg, s gyanúm szerint
inkább csak az Ulysses ismereté-ben
fedezhetők fel benne a majdani
regénytechnika töredékes elemei.

A verseskötetet és a két prózát Joyce
érdekes irodalmi vákuumban írta, annak
ellenére, hogy a megelőző korszak aktív
és agresszív irodalmi örökséget terem-tett.
A viktoriánus korszak hosszadalmas és
dicsőséges haldoklása idején

Galsworthy Forsyte Sagája például Joyce
Ulysseséhez közel jelent meg -
egyértelműen meghatározta ugyan a kor
irodalmi és általános ízlésvilágát, mi-
közben kitermelte önmaga művészeti
„ellenzékét" is. Joyce mellett, s vele közeli
szellemi rokonságban, létezik például a
Virginia Woolf vezette Bloomsbury-
csoport, amely élesen szembeszáll a
társadalmi meghatározottságok irodalmi
„túlburjánzásával", s az egyént, min-
denekfelett az individuumot helyezi
előtérbe. Akár zászlójukra tűzhették volna
- talán meg is tették - az Ulyssest.

A színházban a könnyű szórakozásra
vágyók Wilde darabjain nevetnek, a
mélységet pedig Shaw „kegyetlen
szarkazmusában" vélik felfedezni. Nem
sokkal később - a húszas években -
megkezdődik a tizenhetedik századi res-
taurációs dráma restaurációja (Földényi F.
László terminusa). Joyce Számkivetettekje
(Exiles) 1918-ban jelent meg
nyomtatásban - természetesen sokkal
korábban íródott.

Éppen az átmeneti korszak kellős
közepén. Csend fogadta és fanyalgás.
Akkora, hogy nemcsak a korabeli kritika,
hanem a későbbi kutatók, irodalom-
történészek is csak csekély jelentőséget
tulajdonítanak neki. Czímer József, a
darab fordítója említi Pinter előadását
1970/71-ből - feltehetően ez adta meg
először a dráma színpadi rangját.


