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Antonio Buero Vallejo
színháza

Buero Vallejo 1949-ben robbant be a spa-
nyol színházi világba Historia de una es-
calera (A lépcsőház története) című szín-
darabjával, amely a madridi Spanyol
Színházban egy évadban 1 8 7 előadást ért
meg. A spanyol színpad Franco dik-
tatúrájának a győzelme óta súlyos vál-
ságba került, a cenzúrával és megtorlással
megfélemlített színdarabírók a rend-
szernek hízelgő színművekkel kísér-
leteztek. Így ugyanebben az évben mu-
tatták be a Spanyolország problémák nélkül
című színművet, sőt később a fasizmus
szellemidézésével is foglalkoztak. eres
csepűrágásnak nevezik ezt a színházi
korszakot; leromlott társulatok és a
sötétben tapogatózó szerzők jelentkeztek,
kongó nézőterek közönye mellett.

Buero Vallejo 1916-ban született, 1934-
ben iratkozott be a madridi képző-
művészeti főiskolára. A polgárháború ki-
törése után évfolyamát mozgósították,
majd egységét - egy spanyol brigádot -
erősítésnek küldték a jaramai frontra, ahol
a 15. nemzetközi hadosztály véres
csatákban visszaverte a fasiszta előre-
törést. A nemzetközi hadosztály mindkét
parancsnoka magyar volt; Goryán Oszkár
őrnagy, (dr. Beer Imre) a hadosztály
magyar egészségügyi parancsnoka emelte
ki a spanyol katonák közül a fiatal grafi-
kust, és megbízta a stáb sajtó- és propa-
gandarészlegének vezetésével. Frontúj-
ságot szerkesztett, cikkeket írt, plakátokat
rajzolt. Ismerte a hadosztály parancsnokát
is, Gáll János szovjet-magyar tábornokot,
a jaramai csata hősét, akivel kétszer-
háromszor találkozott Goryán őrnagy
irodájában, mindkettőjüknek jelentést tett
sajtó- és propagandaügyek-ben. A két
magyar antifasiszta hős koncepciós perek
áldozata lett. Buero Vallejo Goryán
portréját meg is rajzolta, és ma is őrzi.

A köztársasági hadsereg katasztrófája
Valenciában érte; a fasiszta koncentrációs
táborhól 1939-ben sikerült kikerülnie, de
Madridban feljelentésre letartóztatták, és
Franco vésztörvényszéke Buero Vallejót a
„lázadáshoz való csatlakozás" címén
halálra ítélte. Egy öreg kolostorból
átalakított börtön cellájában hóna-

pokig várta, mikor jönnek érte az íté-
letvégrehajtók. Ekkor találkozott Miguel
Hernández költővel, akivel még 1938-ban
barátságot kötött. Buero Vallejo megjárta
a hírhedt ocanai fegyházat is, amelynek
nyirkos börtöneiben sok köz-társasági
fogoly pusztult el. Büntetését először
harmincévi fegyházra változtatták, majd a
német és az olasz fasizmus veresége után,
1945-ben beadott perújrafelvételi kérelmét
elfogadták, és ítéletét húsz évre
szállították le; végül hat és fél évi
raboskodás után, 1946-ban került fel-
tételesen szabadlábra.

Kiszabadulása után a megélhetésért
küszködve, folyóiratoknak rajzolt, szín-
darabokat kezdett írni. Népe tragédiája és
saját meghurcoltatása kétségtelenül
hozzájárult Buero drámaírói ambíciója
kibontakozásához. A Historia de una es-
calera című színművével 1949-ben meg-
nyerte a madridi városháza Lope de Vega-
díját, amelyet tizenöt év óta először adtak
ki. Buero, a felfüggesztett büntetéssel a
feje fölött, drámák egész sorát írta meg, és
ezek többségét rövidebb-hosszabb idő
után elő is adták Madrid legjobb
színházaiban.

A Franco-rendszer első évtizedeiben
kétségkívül minden valamirevaló szín-
darabíró nehéz helyzetben volt. Az ural-
kodó eszmeáramlattal sodródtak, vagy
pedig a társadalmat szorító problémák
művészi megfogalmazásával próbálkoz-
tak. A szerzőnek nemcsak a közönség
érdeklődését s a kritika jóindulatát kel-lett
megnyernie, hanem színdarabjának még a
cenzúra rostáján is át kellett préselődnie.
Buero a nehezebb utat választotta. Hangja
eleinte óvatosan, majd egy-re
határozottabban és érthetőbben emelkedett
fel az emberi méltóság védelmére, az
embert ért inzultusok leleplezésére, a
láthatáron egy jobb világ reményét
megcsillantva. Látszólag távol tartotta
magát a napi sérelmektől és a politizá-
lástól, hiszen ez egy halálbüntetés alól
éppen szabadult elítéltnek túlságosan
veszélyes lett volna. Drámai világának a
középpontjába az embert helyezte. Ag-
gódva figyeli az ember mozgását fenye-
gető korlátokat, a lelki és testi fogyaté-
kosok nyomorúságát, a hatalmasok go-
noszságát. Kritikusai Brecht és Sartre
hatását vélték nála felfedezni, de véle-
ményem szerint Buero döntően spanyol
drámaíró, aki nem annyira a XX. század
második felében élő ember problémáit,
mint inkább a különlegesen nyomorúsá-
gos körülmények között vergődő spanyol
ember lelkivilágát ábrázolta. A z ál

tala érintett problémák egy közösségre,
társadalmi helyzetre vonatkoznak. A
szolidaritás hiánya A lépcsőház története
című színműben, a háború brutalitása a
La tejedora de suenos (Az álmodozó) című
drámában, a diktatúra az Aventura en lo gris
című színdarabban, a hatalom cenzúra
által gyakorolt művészetelnyomó
gyakorlatának a leleplezése a Las Meninas
(A tragikus zsenialitás Velázquez
festészetében), az El sueno de la ragon (Az
értelem álmai) és a La detonación (A
pisztolylövés) című drámákban jutott
kifejezésre. Még a politikai rendőrség
nyomasztó problémáját is érintette; a La
dob/e historia de/ doctor Valmy (Doktor
Valmy kettős története) és a Llegada de los

dioses (Az istenek érkezése) a rendőrségi
vallatásokon használt kínzást leplezik le.
Buero Vallejo gondolatait, mon-
danivalóját mindig a drámán keresztül
fejezte ki, kinyilatkoztatások és szónok-
latok nélkül tudott beszélni országa fe-
kélyeiről, elfajzott téveszméiről. Meg le-
het állapítani, hogy példája nyomán a
negyvenes-ötvenes években a színház
vitte egyedül az ideológiai ellenzék sze-
repét.

Honnét jött és hova tart Buero, aki ma
már harmincöt éve színpadi szerző? Ezt
sokszor megkérdezték kritikusai és bí-
rálói. Buerónál három alkotói periódus
különíthető el, s mindegyik fejlődési
szakasz az előbbi lényegét fejleszti to-
vább. Működésének első szakaszában
nem tartozott az avantgardistákhoz, de a
konzervatívokhoz sem. Lényegében ha-
gyományos színházat hozott létre, he-
lyesebben folytatott, de közben óriási
energiát fordított ennek megújítására. Ezt
az első korszakot úgy is tekinthetjük,
mint kapcsolatkeresést a hagyománnyal,
a polgárháború előtti színházi világgal,
amelyet gyökereiben akartak elvágni a
polgárháború győztes szellemi
haszonélvezői. Ez a folyamat párhuzamos
azzal, amit a negyvenes években és az
ötvenes évek elején a spanyol regény-írók
végeztek. Nem arról volt szó, hogy
realista módon vagy szimbolista módra
hogyan kell színdarabot írni: a spanyol
drámát kellett újraéleszteni. A kilencven-
nyolcas generáció századfordulói írói,
költői és dramaturgjai, Unamuno, Anto-
nio Machado és Azorin nagy hatást
gyakoroltak Buero Vallejóra. A külföl-
diek közül lbsenig vezethetők vissza a
gyökerei. Az eszmék színháza iránt
vonzódott, amelybe etika, filozófia és
némi szociológia és belefért. Színházában
az első korszakban a szimbolista realiz-



mus befolyása lett a döntő, de néhány
műve később beleillett a „társadalmi rea-
lizmus" fogalmába. A szimbolista realiz-
mus hatását tükrözik: Historia de una es-
calera, La senal que se espera, Madrugada,
Hoy es fiesta (Ma ünnep van), Las cartas
boca abajo. E hagyományos keretbe a
szerző igyekezett új elemeket bevezetni.
Először a helyszínt választotta e célra. Első
bemutatója így játszódik a lépcső-házban,
majd a Haj es ,fiesta című szín-műve egy
ház tetőteraszán. Az Égető sötétség című
drámában, amelyet nálunk 1972-ben az
Egyetemi Színpadon még formális
szerződés nélkül vittek színpad-ra, az
abszolút sötétség átélésére, amit a vakság
kényszerít a szereplőkre, a szín-ház összes
lámpáját el kellett oltani, még a terem
biztonsági körtéit is. Buero a monológot
alkalmazza a Historia de una escaleraban, a
kórust a La tejedora de suenos című
színművében és a narrátor több
drámájában fontos szerepet tölt be. Az
álmok, sőt a rémálmok fontos kellékei
Buero Vallejo drámai világának. Tíz be-
mutatója volt tíz év alatt. Közen a Franco-
rendszer belső ellenzéke megerősödött. A
társadalmi nyugtalanság fokozódott.

Második korszakát 1958-ban az Un
sonador para un pueblo (A nép javáról ál-
modozó) című színműve vezette be. Ezt
folytatta a Las Meninas (1960) és az El
concierto de San Ovidia (1962), amely a
vakok drámájával érezteti a kizsákmá-
nyolást. Ide tartozik még az alagsorban
játszódó El tragalug (Pinceablak, 1967),
amely fordított történelmi színmű, a jövő
század kutatói próbálják megérteni a je-
lent. Buero második fejlődési szakasza
történelmi színház, amely elszigetelt ké-
peken nyugszik, egyszerre több szinten
játszódik, mégsem absztrakt, s nem is
realista. Az Un sonador para un pueblo több
szinten szimultán jeleneteket mutat be.
Egyszerre látjuk - forgószínpad segít-
ségével - a XVIII. századbeli madridi ut-
cát, Esquilache és III. Károly dolgozó-
szobáját. Az utóbbi és a Las Meninas (A
tragikus zsenialitás Velázquez fes-
tészetében) színművek Spanyolország
történelmét hívták tanúnak az ekkor már
országszerte folyó heves vitában; Esqui-
lache márki a haladást, az ország fejlődését
szolgáló reformokat akart megvalósítani,
amelyeket Ensenada márki csoportja
kiváltságai védelmében elgáncsolt. A
történelmi múltba merülést Buero Vallejo
arra használta fel, hogy olyan témát
tárgyaljon, amelynek más úton való
felvetése a Franco-rendszet idején nem
volt lehetséges: a nép sorsa

egy igazságtalan társadalomban. Lazán az
El concierto de San Ovidio is ide tartozik:
David, a vak muzsikus megöli Valin-dint,
a gazdáját, mert kizsákmányolja és
kigúnyolja társaival együtt. A dráma epi-
lógusa világosan utal a francia forrada-
lomra, s ezzel olyan utat mutat, amelyre
egy reményét vesztett nép ráléphet, hogy
véget vessen a kizsákmányolásnak és a
megszégyenítésnek.

Buero második korszaka már sok rokon
vonást mutat Bertolt Brecht német
antifasiszta drámaíróval, főleg a célokat
illetően. Buero azonban az epikus szín-ház
brechti elméletét nem tette magáévá, de -
az eltérő eszközök ellenére - ő is föl akarja
rázni a nézőt, véleményt és kritikát
provokál a látottakkal. Nem akarja viszont
az előadást iskolai leckévé változtatni, a
drámai színház eszközeivel akar hatni a
megfontolásra, a történelmi lelkiismeretre,
amit Brecht az epikus szín-ház céljának
javasolt. A La doble historia de/ doctor Valmy
és az El tragalug Buero Vallejo leginkább
epikus színművei; ezek alkotják az
átmenetet a harmadik csoport drámái felé.

A Doctor Valmy már fölvetette a tár-
sadalmi felelősség problémáját. A szerep-
lők egy része, a nagymama, Mary, egy
optimista házaspár azt sugalmazzák, hogy
a világ, amelyben élnek, tökéletes, és
konzerválnák a fennálló rendet. De a
dráma levegőjében egy másik kiáltás is
erősödik: meg kell változtatni ezt a ma-
gatartást, mert a rossz nem egyéni, ha-nem
társadalmi. „Az egész társadalom bűnös" -
hangoztatják az első felvonás utolsó
jelenetében. A dráma szereplői bonyolult
karakterek összetett lelki élet-tel. Buero
érdeklődik az emberi érzékenység iránt,
színműve az erkölcsi kompromisszumot és
a társadalmi szörnyűségeket leplezi le. Azt
sugalmazza, hogy el kell kerülni minden
megtorlást, minden igazságtalanságot,
minden despotizmust. Ez a mű vitairat a
kínzás borzalmai ellen, a brutális
kegyetlenség minden formája ellen,
anélkül hogy megnevezné az országot,
amelyben a rendőrségen kínzással
vallatják a gyanúsítottat. Buero Vallejo
szerint a kínzást végre-hajtó pribékek is
szenvednek, amikor szétverik áldozatukat.
Rendőr hőse meghasonlik önmagával,
családjával. A rendőrfőnök számára
viszont az egyet-len lényeges
követelmény, hogy úgy tudja: az ő oldalán
van az igazság. Buero szerint ezt minden
fanatikus elérheti. Az áldozat és hóhér
dialektikájára egy másik drámájában, a
Llegada de los dioses című

színműben Felipe és Veronica adják meg
a választ. „A te forradalmad szintén
megkínoz, amikor elfoglalja a hatalmat" -
támad Veronica. - „Ez nem az én for-
radalmam. Az enyém föl fogja ébreszteni
az emberben a magasztost, vagy nem lesz
forradalom" - felelte Felipe. A La dob/e
historia de/ doctor Valmy drámáját a cenzúra
tizenkét évig nem engedte elő-adni, s már
csak a fordulat után került színre, 1976-
ban.

Buero Vallejo drámaírói tevékenysége
harmadik korszakát öt színműve jelzi,
ezek közül hármat a Franco-uralom utolsó
korszakában adtak elő, a másik kettőt a
fordulat után. Ezek közül a két
legsikerültebb történelmi drámája már az
önkényuralom és a spanyol értelmiség
súlyos konfliktusaira tapint rá. Az El sueno
de la ragon című drámát a budapesti
Vígszínház 1974 májusában nagy sikerrel
mutatta be. Ebben a színdarabban is új
eszközöket használt a szerző a drámai
feszültség fokozására. A süket Goya rém-
álmait disszonáns hangokkal is kifejezés-
re juttatta, a feszültség növekedését a szív
ritmikus verésének a gyorsulása is jelezte.
A Goya életével foglalkozó szín-darab
VII. Ferdinánd király abszolutista
rémuralmát leplezi le, miközben feléb-
reszti a történelmi lelkiismeretet, és ön-
kéntelenül párhuzamot von Franco fa-
siszta diktatúrájával. Legújabb történelmi
drámája az 1977-ben színre vitt La
detonación, amely Mariano J. de Larra író
és újságíró vergődését érzékelteti a XIX.
század esztelen rémuralma és elvetélt for-
radalmai között. Hősei maszkot viselnek.
A dráma kezdetén Larra azt állítja, hogy
az igazságról csak félszavakkal lehet be-
szélni: „A félszavak is hatalmasak. És
mindig is használták, mivel mindig léte-
zett a szájkosár." Ez a színműve már a
Franco-rendszer után került színpadra, de
pesszimizmusa hasonló intenzitású, mint
a diktatúra alatt színre került művei.
Személyes találkozásunk alkalmával,
1982-ben meg is említettem neki ezt a
pesszimizmust, amelyet a Bírák az éjsza-
kában című drámájában is megfigyelhet-
tem. (A Nagyvilág 1980-ban közölte.)
Buero ezt cáfolta, figyelmesebb tanul-
mányozásra intett, a pesszimizmusa sok-
szor csak irónia, mögötte mindig felcsil-
lan a remény valamilyen halvány sugara.
Larra és újságíró társai ismerték a börtönt
és a száműzetést, a megtorlást és a
cenzúrát, a rágalmat, a vádaskodást és a
denunciálást. Sokan féltek a XIX. század
abszolutista és liberális diktatúrái idején.
Larra sem kivételes hős; Buero éppen ar-



ra törekedett, hogy ember legyen és ne
mítosz. A szabadságot lépésről lépésre
vívják ki, és tudják: könnyek és vér jelzik
az utat. A mű elbeszélő jellege nem fojtja
el a szövegben rejlő drámaiságot. Buero
tökéletesen használja az időt és a teret.
Larra világát hőse eredeti szövegeiből
kiszedett idézetekkel teremtette meg,
hitelesen. A La detonaciónban is szerepel egy
elrejtett narrátor, Pedro szolga szerepében.
Buero Vallejo azonosítja ma-gát Larra
magatartásával, mindenekelőtt az igazság
kifejezésére irányuló törekvésével.
Színpadán a politikusok cserélődnek, csak
Homobono, a különböző minisztériumokat
átélő cenzor marad, aki a cikkeket
nyesegeti, vagy esetleg száj kosarat húz fel
az írókra. Néhány jelenetben a politikát a
kávéházak Spanyolországa képviseli, a
könnyelmű forradalmárt száműzik, a
liberális a körülményekhez alkalmazkodik,
az irodalmár ironizál, a karrierista
elfoglalja a pozíciókat, és az egyházfi
szabadkőművesnek kiáltja ki mindazokat,
akik szabadság után kiáltoznak. Végül a
színdarab ki-domborítja Larra egyéni
vonásait, be-mutatja a családapát és a
társat kereső csapodár férjet. Larra
tragédiája éppen családi életében teljesedik
be. Felesége zongorát és szolgálót, tehát
kényelmet és nyugalmat akar, nem pedig
egy maró és nyugtalanító írót. Legfeljebb
krónikást, aki bemenekül a zsánerkép
miliőjébe, és nem olyan esszéírót, aki
ostorozza ezt a képmutató, álarcos
társadalmat. Larra szeretőjéhez, Dolores
Armijóhoz menekül, aki kezdetben
megveti a hazug társadalmat, de aztán
kiderül, hogy szívesebben élne ebben a
megvetett társa-dalomban, semhogy Larra
álmaiért, a jobb, tisztább Spanyolországért
küzdjön. Mariano José de Larra 1837.
február i3-án a pisztolycsővel néz szembe;
mögötte az egész társadalmat találja. Nem-
csak Calomarde, az apostoliak véres kezű
minisztere, Cea Bermudez, Martinez de la
Rosa, Toreno gróf, Mendizábal, Isturiz
liberális politikusok, hanem még Dolores
Armijo, a szerelme is ott leselkedik. Az
egész szűk látókörű, gyáva, erőszakos,
revánsra vágyó, közönyös Spanyolország
ennek a kényelmetlen személynek a halálát
akarja. Larra sem volt epikus hős,
alkalmanként még bűnös is, de az
igazságról és a szabadságról énekelt.
Türelmetlensége harsány tiltakozás lett.
„Azt a lövést, amelyet akkor hallottam,
nem felejtettem el" - vallja az öreg szolga
több évtized múlva.

Buero számára a dráma lényege a ka

tarzis, filozófiai gondolatok, tragikus
mélység és erkölcsi gazdagság jellemzik.
A drámaíró küldetése szerinte abból áll,
hogy az egyént küzdelemre buzdítsa,
múlja felül tévedéseit és fájdalmát, sőt a
sorsát is. Az ember sorsát neki magának
kell megteremtenie, mert csak így találja
meg önmagát és az élet értelmét. Buero
színháza nem töprengésre, moralizálásra
buzdít. Mindamellett Buero színházának
erkölcsi jelentősége a legfontosabb, de
nem metafizikai értelem-ben, hanem a
legyőzöttek igazsága parázslik benne, a
marxizmus.

Buero Vallejo az embert mint a tár-
sadalmi konfliktus alanyát vizsgálja meg-
határozott időben és zárt térben. _A

lépcsőház történetében a színhely négy
ajtó és egy bérház lépcsőháza, négy
család-dal, akiknek az életében harminc
év telik el anélkül, hogy a tegnapi illúzióik
és ál-maik valósággá váltak volna a
jelenben. A meghiúsulás története ez; az
öntudatlan változatlanságé. Az akaraterő
hiányát, a középszerűséget, a félelem és a
lustaság táplálta kényelemszeretetet, kö-
zönyt elemzi a szerző. Hősei menekülni
szeretnének a lépcsőházból, de már föl-
adták a küzdelmet, úrrá lett rajtuk az el-
nyomás. Buero filozófiájának alapvető
motívuma a reménység. A szerző A
lépcsőház történetében sem zárja el a kiutat;
a lakók felserdült gyerekei a lépcsőház
pihenőjében szövik tovább apáik álmát, de
az ajtó nyitva, s csak tőlük függ, hogy az
életüket megváltoztassák.

Buero utolsó darabjai közé tartozik a La
fundación (Az alapítvány), amelyet 1976.
március 5-én Kaposvárott mutattak be
nagy sikerrel. Ez a szerző legjobb drámái
közé tartozik, kitűnik tömörsége, tökéletes
fölépítése. A függöny fölgördülése után a
néző rövidesen azonosítani tudja a
szereplőket, akik el szeretnének távolodni
az élet börtönéből, hogy bevezessék őket
egy hamis létezés boldog alapítványába,
csalás és elidegenedés útján. A hamis
alapítvány mögött az erő-szak és a
megtorlás húzódik meg, az igazságért és a
szabadságért küzdeni kell. Az embernek
minden akarattartalékára szüksége van,
hogy szembeszálljon a kegyetlenséggel,
az erőszakkal, a hazugsággal és a
fájdalommal. A félelem és a tét-lenség
alkotja Tomás, a főhős világát, de
valóságos lehet az a boldogság, amelyért
küzdött, és tovább fog küzdeni, ha bírja
erővel.

Antonio Buero Vallejo minden drá-
májában élesen bírálta a társadalmat.

Nem vonta ki magát a spanyol értelmiség
szabadság- és igazságkereséséből, több
ilyen szellemű petíciót alá is írt. Az
ország legnagyobb drámaírójának
ismerték el, mégis meglepetést keltett,
amikor a Spanyol Nyelv Királyi Aka-
démiája i971-ben, a Franco-uralom vége
felé, tagjai sorába választotta. E döntést
az értelmiség köreiben az ellenzéki szel-
lem megerősödésének tartották. Buero
székfoglaló beszédét 1972 májusában
García Lorca színházáról írt tanulmá-
nyával tartotta. A hatvanas években még
a magukat baloldalinak tartó fiatal
kritikusok is azt állították García Lorca
színházáról, hogy elpolgáriasodott, és a
tiszta esztétikus hatást kereste. Lorcával
szemben Valle Inclán szatirikus színmű-
veit emelték ki. Voltaképpen García
Lorca életművét kellett védelmeznie.

„Véleményem szerint és mások véle-
ménye szerint is ezek téves következte-
tések voltak, amelyeket a gépies szociolo-
gizálás hozott létre" - jelentette ki Buero
Vallejo. Értekezésében elemezte García
Lorca négy legnagyobb drámáját, sőt
Valle Inclán színházával, groteszk és sza-
tirikus irányzatával is foglalkozott.

„El kell ismernünk Valle groteszk
színházának társadalmi üdvét, de semmi-
féle ideológiai előítélet alapján nem ta-
gadhatjuk meg a Lorca tragédiájához
tartozó megrázó társadalmi leleplezést"

vonta le Buero Vallejo a végső követ-
keztetést. Székfoglalója óta is nagyra-
becsüli García Lorca színházát, sőt vi-
lágviszonylatban az egyik legnagyobb
drámai szerzőnek tartja. A háború utáni
fiatal generáció téves nézeteit követke-
zetesen cáfolta. „Néhányan megkíséreltük
bebizonyítani, hogy García Lorca
költészete és színháza társadalomkritiká-
val rendelkezik, amit a fiatalok bírálata
tagadott. Ma már a kritika sokkal pozi-
tívabb García Lorca irányában, mint
néhány évtizeddel ezelőtt" - mondta
Buero.

Beszélgetésünk alkalmával a demok-
ratikus fordulatnak az irodalomra, a szín-
házra tett hatását elemezte. Buero Vallejo
rámutatott arra a téves felfogásra, hogy
már nem kell társadalmi kritikát
gyakorolni, mivel Spanyolországban lét-
rejöttek a demokratikus keretek. Abból a
tényből, hogy nincs cenzúra, sokan téves
következtetést vontak le. Azt állítják,
hogy az irodalmi terméknek csak esztéti-
kus hatást kell kifejtenie.

„A színház nem zárkózhat el az esz-
tétika elefántcsonttornyába. A színház-



nak igenis van társadalomkritikai fel-
adata. Ha nincs az élettel kapcsolata, el-
veszti létjogosultságát" -- szögezte le
Buero Vallejo. - „Elismerik, hogy a fran-
cóizmus alatt szükség volt a kritikára, de
véleményem szerint ezt minden rendszer
alatt folytatni kell. Mindig olyan szín-
házra törekedtem, amelynek társadalom-
kritikai jellege van, érdeklődést vált ki.
Esztétikai és drámai követelményeknek is
megfelel, társadalmi tartalom mellett." A
Franco-rendszer alatt is folytattak irodalmi
vitákat, a baloldal harcolt a cenzúra ellen.
Időnként engedélyezték bal-oldali, sőt
marxista folyóiratok megjelenését, hogy a
rendszer ne tűnjön fel túl-ságosan
elnyomónak. Abban az időben sok
társadalomkritikát tartalmazó spanyol
könyvet Latin-Amerikában adtak ki,
Buero Vallejo is sokat küszködött a
Franco-rendszer alatt a cenzúrával, mi-
közben tizennyolc színdarabját adták elő.
Az egyik drámája engedélyezését a cen-
zúra öt hónapig késleltette. A fordulat óta
olyan színdarabokat írt, amelyek vé-
leménye szerint ennek az átmeneti kor-nak
a legjobban megfeleltek. Ebbe a ka-
tegóriába tartozik a Bírák az é j s zakában

című drámája.

Buero Vallejo közönsége a Franco-
rendszer alatt túlnyomórészt a fiatalság
köréből került ki. Ma is szoros kapcsolatot
tart a fiatalokkal.

A nemzetiségi vidékek és a régiók
autonomista törekvéseit helyesli. A nagy
spanyolországi nemzetek saját arculatuk
kialakítására törekednek. Az autonómiák
elősegítik saját nyelvük és irodalmuk fej-
lesztését. Katalóniában már szép ered-
ményeket értek el, biztató a gallego iro-
dalom fejlődése is. A nagy baszk írók
azonban századokon keresztül kasztíliai
nyelven szólaltak meg. Az euskera iro-
dalmi nyelv művelését sokkal később
kezdték el, így a baszkok szerint is hát-
rányban vannak. „A nemzetiségi irodal-
mak kifejlődése és virágzása csak gazda-
gítja a spanyolországi irodalmat és kul-
túrát" -- fejtette ki Buero Vallejo.

Buero Vallejo életműve az egyik leg-
értékesebb megnyilvánulása a francóizmus
alatt kifejtett humanista és társada-
lomkritikai erőfeszítésnek. 1985. májusi
látogatásomkor azt tapasztaltam, hogy a
spanyol színház folytatja Buero drámáját,
a társadalmi kritikát.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Éjjeli menedékhely

Efrosz előadása a Taganka Színházban

Anatolij Efrosz, a Taganka Színház
újonnan kinevezett művészeti vezetője
Gorkij Éjjeli menedékhetyévei mutatkozott
be, s mindjárt bebizonyította, hogy a
naturalista dramaturgiával építkező
darabot -- korunk áramaival áthatva - cir-
kuszszínházként is elő lehet adni.

A sötét színpadon teljes hangerővel
felhangzik egy Strauss-keringő.
Felgyulladnak a lámpák. Az éjjeli
menedékhely udvarát látjuk: vörös téglás,
vakolatlan falak, nálunk is vannak még
ilyen bér-házak. Felpattannak az ablakok:
mind-egyikben egy-egy szereplő. Luka
(A. Trofimov) arcát alulról világítja meg
egy lámpa. Ez valami sámáni kifejezést ad
erős állának, mély szemgödreinek.

A hangszórókban most Edith Piaf és
Vlagyimir Viszockij rekedt hangja szól. A
Báró vontatott léptekkel áthalad az
udvaron. Unott hangon kiáltja fel a sze-
replőknek a darab első mondatát: „To-
vább!" Az ablaktáblák becsapódnak,
mindenki az udvarra szalad. Kezdetét
veszi a produkció.

Ezen a fűrészporos cirkuszporondon
különös jelentést kap hirtelen egy-egy
tárgy. A Három nővérben a hintaszék volt
ilyen, itt az a mocskos matrac, amelyen a
részeges varga tüdőbajos felesége, Anna
haldoklik. Húzzák-vonják, kétség-
beesetten rugdossák, a végén aztán szép
sorjában elhelyezkednek rajta maguk is.

De addig még széles, érdekes ívet ír le
az előadás. A Színész még játszani akar.
Egy költemény sorait próbálgatja, amely
valahogyan kirepült a fejéből, s csak a
második felvonás végén, Anna halálának
pillanatában jut újra az eszébe.

„Urak, ha a világ már nem talál
Utat, mely az igazsághoz vezesse, S
jött egy bolond s az ösvényt

megkereste:
A tisztelet őneki is kijár.

Ha holnap a nap nem ad sugarat, És
sötétségben elborul a földünk, Lehet,
hogy ünneplő ruhákat öltünk, Mert egy
őrült fénylő eszméket ad. . ."

(Gábor Andor fordítása)

Ezek az ijesztően aktuális szavak jelölik
ki a feladatot az előadás második
részében. Ki tud még vajon eszmét ad-ni?
Luka talán? Mint 1968 óta már annyiszor,
újra a talányos öreg vándor lesz az előadás
filozófusa? A fiatal Gorkijra hasonlító A.
Trofimov kiválasztása mint-ha erre utalna.
A hatvannyolcas eszme-tár azonban
kimerült már, ezt Efrosz is jól tudja.
Éppen az ő Három nő v é r e s az utóbbi évek
Cseresznyéskert-előadásainak ügyefogyott,
steril Trofimovjai bizonyítják legjobban
ezt a felismerést. A Taganka előadása
egyébként is több szólamún A cirkuszi
gépezet hol egyik, hol másik szereplőt
forgatja be a porondra, a számaik azonban
egységes egészet alkot-nak. A szólamok
egybecsengenek.

A zenénél maradva megemlítendők a
hangszórókból áradó Bach-, Mozart-,
Bellini-hangzatok. Vajon komolyan gon-
dolja-e a rendező, hogy erre a fenséges
muzsikára egyszer csak megszelídülnek s
két lábra állnak az állati szintre süllyedt
emberek a porondon? Nem. Efrosz jól
tudja, hogy a zenét csak mi halljuk, a
szereplők nem. S ő nem akar csak a szel-
lemi elitnek dolgozni.

Fennmaradt egy színháztörténeti anek-
dota az Éjjeli menedékhely ősbemutatójáról.
Sztanyiszlavszkij javaslatára a Mű-vész
Színház színészei felkerekedtek ele-
mózsiáscsomagokkal és borosüvegekkel
felpakolva, hogy a helyszínen tanulmá-
nyozzanak egy éjjeli menedékhelyet. A
Hitrij Rinok csavargói nagy örömujjon-
gással fogadták a művész urakat és höl-
gyeket. Rávetették magukat az elemózsi-
ára és az innivalókra. Mikor azonban
véget ért a piknik, és azok a mindennapi
dolgaik felől kezdtek érdeklődni, egy-
szerre zavarba jöttek. Miért érdeklik vajon
ezeket az ő viselt dolgaik? Csak nem
spiclik? S elzavarták szépen haza a
kamásnis urakat és fűzős kisasszonyokat.
Ne tanulmányozgassa az ő nyomorukat
senki. S főleg - ne akarja „felemelni" őket
magához.

A Taganka előadására leginkább az jel-
lemző, hogy szakít végre ezzel a fensőbb-
séges értelmiségi hangvétellel. Hol van itt
most a „fent" s a „lent"? Nincs itt joga
senkinek jótékonykodni, tanácsokat
osztogatni. A darabban adott persze a
lehetőség egyfajta „optimista kicsengés-
re". A rendezők korábban ezt ugyancsak ki
is használták. A szerzői utasítás szerint a
harmadik felvonásban ugyanis eljön a
tavasz. Mindenki fellélegzik. Anna meg-
halt. Megtörtént a gyilkosság is, amelyre
mindannyian előre számítottak. Luka ne-


