
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-



kivágott hosszú útjának, a Tatár is új, jobb
helyre akar költözni. A Színész
elvonókúrára készül. Mindenki terveket
sző. A Művész Színház 1969-es elő-
adásában erre a „megjavult", bizakodva
piknikező társaságra hullt rá a függöny.

Itt van a darab mai értelmezésének
válaszútja. Efrosz szerint valójában csak
itt kezdődik a darab. Itt kezdődik a Ta-
ganka előadásának második része. Ha az
első cirkuszi forgatag volt, úgy ez bírósági
tárgyalás, amelynek során Szatyin
rábizonyítja Lukára, hogy hazudott:
túlvilág nincsen, s az elvonókúra senkin
sem segít. Ugyanakkor van mégis valami
tartós érték, lehetőség - teszi hozzá a
rendező -, ami még ezekben az embe-
rekben is él, sőt - talán már csak bennük
él. Ez talán még segíthetne rajtunk.

„Minden az emberben, minden az
emberért! Csak az ember létezik, minden
egyéb - csak az ő kezének és agyának
alkotása! Em-ber! Ez gyönyörű! Ez
büszkén hangzik! Nem sajnálni. . . Nem
megalázni a sajnálkozással..."

A közönség persze betéve tudja ezt a
szöveget, minta többi orosz klasszikust. S
így, mint ez már kezdettől szokás Efrosz
színházában, a Színész (A. Bortnyik)
afféle „kötelező olvasmányként", a sza-
vakat elharapva mondja el Gorkij híres
monológját az emberi méltóságról. Mint a
század eleje óta már többször kiderült,
nem a szavakban van ugyanis az emberi
jogok garanciája. Ezzel a szövegfelmondó
hadarással a színész az emelkedett szavak
mai értelmét keresi, kéri számon a Luka
képében járó - fiatal szerzőn és mai
citálóin.

Szatyin - egy közülünk. Negyvenes
éveiben járó, rosszkedvű lakótelepi kor-
társunk. Sötét konfekcióruha, fekete fél-
cipő, kihajtott fehér ing. Ő az előadás
főszereplője. Ott van mindig a porondon.
Az ő kérlelhetetlen, tiszteletlen átkozódása
veri fel, kergeti körbe újra és újra a
menazsériát.

Bubnov, a hamiskártyás, az egyik kg-
hitványabb alak az éjjeli menedékhelyen.
De lám, még neki is van egy titkos vágya:
fejedelmien megvendégelni egyszer az
egész társaságot. Es a végén épp ez a
nyomorúságos dínomdánom lesz az
előadás csúcspontja.

Kitavaszodott. Luka odébbállt. Min-
denki jó útra akar térni. De Bubnovnak
véletlenül beüt a kártya, nyer. Vesz két
üveg vodkát, füstölt halat s egy egész
füzér perecet. Kissé már pityókásan állít
be, mindenkit fölver. - „Mindenki a

vendégem!" A Tatár persze tiltakozik: új
életet akar kezdeni, aludni akar. Bubnov:
„Mindegy, aludni úgyse hagyunk!
Énekelni fogunk... Egész éceaka!" A Tatár
megérti, hogy nincs mit tenni, s jó képet
vág a dologhoz. „Te, Bubnov, te sátán. . .
Hozd ide a pálinkát. Dalolni fogunk,
mulatni fogunk, s ha jön a halál, meg
fogunk halni."

Lassan sötétbe borul a hatalmas szín-
pad. Csak a „halálmatracot" világítja meg
egy lámpa. Mindannyian azon ülnek már.
Nem akar már itt senki „megjavul-ni",
stréber lenni. Igy jó, így együtt. S
felcsendül a dal nagy erővel, három
szólamra:

„Fölkel a nap s lehanyatlik... S
börtönöm sötét marad..."

Nem egyszerű éhenkórászok danolá-
szása ez. Magabiztos, győzelmes kórusban
szól a dal, a nemzeti sorsfelismerés és -
vállalás büszke dallama. Most szüle-tik
meg, itt a színpadon, s nem rádión
játsszák, mint a Mozart-muzsikát. A „Tíz
nap..." egyszerű és erőteljes szín-padi
eszközei villannak fel egy pillanatra. Most
valóban minden megtörténhetne. De
betántorog a Báró, s öklendezve bejelenti
a Színész öngyilkosságát. A dal
megszakad. Szatyin halkan, dühösen
megjegyzi: „Eh... elrontotta a nótá t . . . Ez
a bolond!"

Előadás végén a reflektorok ránk sze-
geződnek vallatón, felelőst keresve. S a
szereplők vádló tekintete ott a „halál-
matracon", akiket Luka is, a Színész is
elhagyott. - K i rontotta el a nótát? A nótát
most már nem szabad elrontani!

Következő számaink tartalmából

Koltai Tamás:

Carmen - répanadrágban

Tarján Tamás:

Navigare necesse est

Csáki Judit:

Spat

Kovács Dezső:

A láthatatlan Rejtő

Szántó Judit:

A cica már csak dorombol

GEROLD LÁSZLÓ

Átértelmezett klasszikus

A Glembay Ltd.
a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban

Panoptikum

Színpadnyi fekete dobozban tablóba me-
revítve állnak, korhű ruhákban a sze-
replők. A Glembayak. Mind. A jelentő-
sebbek, a családtagok, a kevésbé jelen-
tősek, a rokonok, barátok, útitársak,
haszonlesők, kibicek. A teljes Ltd. Mör-
der und Falschspieler. Kivéve Leonét, ő
nincs a képben. A proszcéniumon áll.
Rajzai, rajzlapjai fölött, között. Tekintete
az állókép és a földön heverő rajz-lapok
között sétál. Egy pillanatban arra kell
gondolni, hogy a panoptikum, a
kriptadíszletbe helyezett állókép egy
Leone-rajz, hogy a papírlapokról pa-
noptikummá lett az Ltd.-tabló.

Leone rajzlapjai a kívülálló védő-
bástyái s a kívülállás bizonyítékai. És
bizonyítékai a konfliktus lehetőségének.
A drámának.

Megelevenedik a tabló, megmozdul az
állókép: kezdődik a dráma.

A rendező, Petar Vecek olvasata szerint
a Glembay Ltd . tartóváza három nagy
konfliktusjelenet. Puha, a család jogtaná-
csosa és a család, elsősorban a családfő kö-
zött; Leone és az apja között; Leone és
mostohája, a szép báróné között. A rende-
ző olvasatát színészválasztása is segíti és
igazolja. Kulcspont: Leone szerepének
kiosztása. A konfliktusdráma konstruk-
ciójához eszményi Leone - Rade Serbed-
zija. Stílusa más, mint a többieké. Össze-
téveszthetetlen, sajátos hanghordozása,
gesztusai vannak, amelyek olykor mo-
dorosak lehetnek, de megkülönböztető
jegyekként ebben az olvasatban drama-
turgiai, drámai funkciót kapnak. Rade
Serbedzija nem az az überspannt-színész,
amilyenekre Leone szerepét szokták
osztani. Ő inkább lázadó típus, ezért lehet
Vecek eszményi Leonéja. A többi
színészt is úgy választja a rendező, hogy
koncepciója minél tökéletesebben érvé-
nyesüljön. Ignjat Glembay, a Glembay-
cég hatvankilenc éves igazgatója, a csa-
ládfő: a tagbaszakadt, dörgő hangú Ka-
simir Zidaric; Silberbrandt, a báróné
gyóntatója (és aktuális szerelme, ágvasa):
a lányos arcú Zlatko Vitez; Angelika
Glembay, dominikánus nővér (és kék-
harisnya): a csodálkozó tekintetű Vlasta
Knezovic; Glembayné, Castelli bárónő:


