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ől (pl. a több funkciójú deszkaépítmény),
játéktér szabad teret enged a benne zajló

arka kavargásnak.
Az előadás legnagyobb erénye, hogy a
izuális élmény és a látványból fakadó
omikum dominál - végre nem a
erbalitás uralkodik a színpadon. Va-
ószínűleg maga az 'író is arra törekedett,
ogy erre - a színészeknek pedig az

mprovizálásra -- lehetőséget adjon.
Szántó Péter színlapbeli vallomása

zerint prostest songnak szánta a dara-
ot, s valóban az is lett, mert nem szabott
átat bőbeszédűséggel vagy szájbarágással

spontán hatásoknak. Hagyta a
zínpadon életre kelni a helyzeteket. Igy
őhetett ki az ókori szín-művek magvából
rőltetés nélkül korunk politikai
arikatúrája.
Végül -- a közönség segítségével -
égiscsak sikerül előrángatni a Békét

örtönéből, de ez a Béke nem istennő,
anem egy beszélni. sem tudó, gyámol-
alan, csúnya csecsemő. Ezt látva végül
indenki magára hagyja ezt a sze-

encsétlen Békét, senkit sem érdekel már,
gyedül Arisztophanész, a drámaíró-
arrátor marad vele. A közönség pedig
alódi élménnyel gazdagodva távozik,
ert a színházi alkotók lelkesedése egy

zínpadban gondolkodni tudó író
örekvéseivel találkozott.

zántó Péter : Ágyrajárók (győri Kisfaludy
zínház Kamaraszínháza)
Rendező: Emőd György.

endezőasszisztens: Csengery Erzsébet.
íszlet: Csík György m. v. Jelmez: Tordai
ajnal.
Szereplők: Baranyai Ibolya, Horváth

bolya, Tóth Tahi Máté, Zágoni Zsolt,
rth Mihály, Szikra József, Zillich Beatrix.

uripidész-Sartre-Illyés: Trójai nők. Szántó
éter (Arísztophanész komédiái és Arany Já-nos

ordításának alapján) : Béke (győri Kisfaludy
zínház)
Rendező: Illés István. Segédrendező:
sengery Erzsébet. Díszlet: Székely László
, v. Jelmez : Füzi Sári m. v. Zenei munkatárs:
áray László. Mozgás: Novák Ferenc m. v.
ísérőzene: Győri ütőegyüttes.
Szereplők: Berek Katalin, Györgyfalvai
éter, Szepessy Klára, Uri István, Bessenyei
sófia, Baranyai Ibolya, Paláncz Ferenc,
yöngyössy Katalin, Horváth Ibolya, Török
atalin, Csikai Tünde, Förhécz Edit, Kará-

sony Angéla, Kertes Anna, Komondy Me-
inda, Fiala Lilla, Kreiter Judit, Látrányi
lona, Mladonyiczky Edit, Seres Ildikó,
app Hortenzia, Tóvízi Ilona, Varga Judit.
entai Zita, Bíró Katalin (Trójai nők).
Uri István, Paláncz Ferenc, Marosi Péter.
yörgyfalvai Péter, Szűcs István, Tóth Tahi
áté, Rupnik Károly, Orth Mihály, Bicskei
iss László, Zágoni Zsolt, Szikra József,
ékai Nándor, Krasznai Tamás, Török Ka-

alin (Béke).

P. MÜLLER PÉTER

Feloldozatlanul

Az öreg hölgy látogatása a
Vígszínházban

Huszonhét évvel első magyarországi
premierje után Dürrenmatt drámája
visszaérkezett a Vígszínház színpadára. Az
1959-es bemutató kapcsán a korabeli sajtó
a szerző polgári voltával volt el-foglalva,
és azzal a fölényérzettel be-szélt a
darabról, hogy abban egy tőlünk távoli és
idegen világról van szó. Igy például az
Autóbusz című üzemi lapban a színház
direktorával készült interjúból
megtudhattuk, hogy Dürrenmatt „a kri-
tikai realistáknak az a fajtája, akik meg-
látták a kor csődjét, tarthatatlanságát,
szóval napjainkról beszélve: világosan
látják a kapitalizmus bomlását, de ennél
többet nem!". Egy másik üzemi lap, a
Turbo tudósítója pedig így számolt be az
előadásról: „Ültem a nézőtéren, a torko-
mat rettenet szorongatta. Ugyanakkor az
ősi, a mesebeli igazságérzet szikrája élt
bennem: nem, nem lehet, hogy a gonosz
győzzön. Reménykedtem, holott az első
perctől tudtam, hogy abban a világban
csak »Az öreg hölgy « lehet a győztes.
Keresztülviszi akaratát, mert hatalmával
szemben az író nem lát és nem állít olyan
erőt, mely felvehetné a harcot. Ezért nem
marxista."

Nos, a dráma - megírása után harminc
évvel és a hazai közegbe helyezve is

- kiválóan működik, aminek feltehetően
nem az az oka, amiről a fenti idézetek
szólnak. A szerző polgári korlátai és a
„nem rólunk szól a mese" fölötti
fölényérzetet némileg csökkentette és ár-
nyalta az a csodálkozás, hogy milyen
modern színházi eszközöket is használ ez
a Dürrenmatt. Heréltek és vakok a
színpadon, a gülleniek mint az erdő fái és
madarai a pótszervekből álló öreg hölgy, a
párhuzamosan futó jelenetek, a tragikus
komédia minőségéről nem is beszélve. Ez
az ábrázolásmód azonban mára már az

esztétikai köznyelv részévé vált,
újdonságértéke lecsökkent. A dráma mégis
életképes, hatóerejét meg-őrizte.

Talán azért , mert Az öreg hölgy látogatása

kultúránk két alapelemére: a bűn és a
megváltás motívumára épül. Az európai
kultúra és az európai psziché - társadalmi
berendezkedéstől függetlenül - ebben a
vonzáskörben mozog; a bűnbe-esés,
bűnbánat, megbocsátás, megváltás
archetípusaihoz nyúl vissza Dürrenmatt,
amikor ebben a megváltástörténetben
Claire, Alfred és Güllen város viszonyát
feltárja.

A profanizált alaphelyzet bővelkedik
módosulásokban és ártételekben: aki jön,
megváltást hoz (vagy ígér) a közösség-nek,
de ezért nem önmagát áldozza fel, hanem
egy maga választotta bűnbakot jelöl meg.
Ill nem önmaga vállalja az áldozat
szerepét, pusztán beletörődik abba. A
gülleniek pedig a szatócs halálával nem
nyernek feloldozást, számukra a megváltás
nem morális, hanem financiális.

Jelenet Az öreg hölgy látogatása vígszínházi előadásából



A darabbeli jelent negyvenöt évvel
megelőző múlt kevésbé idilli, mint a ge-
nezisben, de Güllen jelenéhez képest az
akkori állapot még mindig paradicsomi-
nak tűnik. Akkor még voltak beruházá-
sok, Claire apja még építhette a budikat.
Ahhoz azonban, hogy a jelen dekonjunk-
turális válságidőszaka megszűnjön, ve-
zekelni kell az egykor volt bűn(ök)ért.
Úgy tűnik, mintha a város azért tengőd-
ne, mert egy bűnös rejtőzködik a falai
között (ez ismét egy archetipikus elem
ironizálása). Es a gyógyulást a kórt hor-
dozó alany kivetése hozhatná el. Hiszen a
szatócsot végzetes bűn terheli: hamis
tanúkat fogadott, hogy kibújjon az
apasági kereset alól. Tragikus vétség. A
tanúk latrokként bűnhődnek: herélten és
vakon szolgálják az úrnőt. Bűnhődik az
egykori bíró is: sípoló gégével lehet
főkomornyik egy luxusvilágban.

Az öreg hölgy nem mindenható.
Negyvenöt évnek kell eltelnie, mire
meghúzhatja az expresszvonat vészfékét
a gülleni pályaudvaron. Ill-lel nem sok
történt ezalatt: betagolódott a kisváros
életébe, tisztes polgáréletet élt. Felesége,
két felnőtt gyereke van; hitelez és hitel-
képes. Talán élete alkonyán még pol-
gármester is lehetne belőle. Ha nem tér-
ne vissza Claire, aki nem ismeri az időt.
Kívülről lehet ráncos, de belül abban a
gyereklányállapotban fixálódott, amely-
ben Alfred a szerelme volt. A férjeit is
úgy válogatta, hogy közel annyi idősek
legyenek, amennyi Ill volt akkor. A
férjekben őrzi a megállított időt. Az úrnő
lényege a szeretet. Még mindig szereti
Illt. Ezért nem tud megbocsátani, ezért
kell Illnek bűnhődnie.

Claire - bár a számlát Alfrednak nyújt-
ja be - a cechet Güllennel fizetteti. Persze
mindezt úgy, hogy a pénz az ő
csekkszámláját terheli. Güllené a morális
teher. És a város elfogadja a hölgy kínálta
cserét: morál és pénz átválthatóságát. A
felcserélődés egyébként is szer

vezőelve a drámának: Ill és Güllen po-
zícióváltása, Claire egykori és mai hely-
zete, a város jelenlegi és remélt jövőbeni
állapota többszörösen is komplementerei
egymásnak. Hasonló átértékelődés
jellemzi az öreg hölgy kíséretét alkotó
férfiak egykori és mai helyzetét is,
létükben erkölcsi nyomor és anyagi jólét
tart tükröt egymásnak. Az egykori apasági
pert pedig ez a mostani, per nélküli
„igazságszolgáltatás" ismétli meg.

Noha a „vendég" és az „idegen"
etimológiailag egyazon szóból ered, a kér-
dés mégis feltehető: a milliomosnő a
látogatásakor vendég vagy idegen ?
Visszatér szülővárosába, de amit alakja
kép-visel, életformája, a rá jellemző
léptékek - mindez a gülleniek számára
teljesen idegen, távoli. Zachanassian
asszony révén a nagyvilág hatol be durva
vész-fékcsikorgás közepette Güllen kis
világába, és érvényesíti ott a saját érték-
rendjét. Ami nem okoz nehézséget, mert -
hogyan is mondta Örkény az írói
állásfoglalásról? -: „Azt kívánják, hogy
nyelve legyek a mérlegnek ... Én csak azt
bírom elmondani, ami a két serpenyőben
van: azt, hogy a görögök ilyenek és a
trójaiak amolyanok, s az ilyen és az olyan
között nincs is nagy különbség." Erre
derül fény Dürrenmatt darabjában is: az

öreg hölgy és Güllen között sincs nagy
különbség.

Ha már Örkény szóba került, nem tűnik
fölöslegesnek egy rövid kitérőt tenni, és
rámutatni arra a szoros kapcsolatra, amely
A z öreg hölgy látogatását és Örkény egyik
drámáját, nevezetesen a Tótékat,
egymáshoz fűzi. Mindkét mű-ben annak
lehetünk tanúi, hogy egy el-vont
figuraként ábrázolt idegen (azaz egy
vendég) érkezése révén hogyan ha-tol be
egy bornírt harmóniájú kis világba a
nagyvilág. Az öreg hölgy és Ill
kapcsolatában (az egykori közös ifjúkor
ellenére) éppúgy a kisember és a hatalom
viszonya jelenik meg, mint az Őrnagy és
Tót kapcsolatában. Güllenbe és Mátra

szentannára is (mindkét hely egyformán
lepusztult) a várva várt jövevény új élet-
rendet és egy megbecsült vezető sze-
mélyének és pozíciójának radikális át-
értékelődését hozza. A Dürrenmatt-műben
ez a változás hangsúlyosabb, itt a
közösségben lezajló folyamatok állnak
előtérben, míg Örkény az Őrnagyhoz
fűződő egyéni viszonyokat járja körbe. A
polgármesterjelölt Ill, vesztét érezve
éppúgy menekülni próbál, mint Tót, de
míg a szatócs végül az alku áldozatává
válik, addig Tót manipulált tárgyból
cselekvő szubjektummá emelkedik. Illnek
ugyanúgy van egy értelmiségi pártfogója,
mint a tűzoltónak Cipriani professzor:
Güllenben a tanár tiltakozik a készülő
gyilkosság ellen, és ugyanúgy tagadja az
öreg hölgy igazát és érték-rendjét, mint az
elmegyógyász az Őrnagyét. Az
azonosságvesztés Ill sorsában, kollektív
megtagadásában éppúgy fel-bukkan, mint
az öreg hölgynek abban a sajátosságában,
hogy már annyi pót-végtagja és pótszerve
van, ami kérdésessé teszi, vajon azonos-e
még önmagával, vagy már csak egy
működő biológiai szerkezet. A két drámát
az át-fogó kapcsolatok mellett néhány
részmegfelelés is rokonítja. Mint például a
vendég fogadása körüli bonyodalmak: a
helybeliek felfokozott készülődése mind-
két drámában hiábavaló - Claire korábban
érkezik, Varrót pedig összetévesztik egy
elegáns őrnaggyal. Vagy ilyen azonos
szerepű és súlyú mindkét darabban a
jelképnek is tekinthető budi.
Ez a budi nem jelenik meg a Gothár Péter

rendezte vígszínházi előadás színpadán,
csak egy kék neonnyíl mutat abba az
irányba, amerre ez az egység -a restivel
egyetemben - sejthető. Éberwein Róbert
díszlete így is átható sivárságot és
lepusztultságot áraszt. A néző-tér felé lejtő
fémborítású (vagy annak tűnő) színpadot
hátul félkörben hatalmas hullámlemez
redőnyök határolják. A pályaudvari váró,
a szatócsüzlet ebben a rozsdaszínű
közegben jelenik meg. A külső
színhelyeket ugyanezek a redőny-falak
jelölik: ekkor egymásra borulva,
összeomolva borítják a színpadot, és dől-
nek fenyegetőn a játéktér fölé. A koszos
színek, a fémfelületek durvasága jelzi,
hogy itt semmilyen magasztosságnak
nincs helye. Ez egy lepusztult világ. Holt
vidék.
Gothár Péter rendezéséből nyilvánvaló,

hogy ez a Güllen, a gülleniek, a le-pusztult
kis világ nem „odaát" van, az előadás nem
a finánctőke léleknyo-

Ruttkai Éva (Claire Zachanassian) és Garas Dezső (III) Az öreg hölgy látogatásában



morító szerepéről akar közölni valamit. Ez
a történet most itt érvényes.

A z öreg hölgy látogatásának ez a nyol-
cadik magyarországi bemutatója. Az ed-
digi előadások többsége nem rólunk akart
szólni. 1959-ben a Magyar Néphad-sereg
Színházában, 1967-ben Kaposvárott és
Debrecenben, 1974-ben Szegeden
Gottfried von Einem operájának
premierjén, és 1978-ban Miskolcon a
rendezők a mű világa és a mi világunk
közötti másságot hangsúlyozták. A
korabeli kritikákat átlapozva ilyen
jellemzésekre bukkanhatunk: „Mások a
gyökereink, más az utunk. Nekünk célunk,
jövőnk az, amitől Friedrich Dürrenmattot
osztály- és világnézeti korlátai elfordítják.
Oda kell azonban figyelnünk arra, meg
kell hallgatnunk azt, amit ez a zseniális
színpadi szerző a világról, a
kispolgáriságról napjaink és minden korok
áldott jó embe-
reinek világáról mond." A kaposvári
előadás kapcsán írta ezt a Somogyi Néplap
kritikusa. A debreceni bemutatót így jel-
lemezte az Alföld cikkírója: ,Giricz Mátyás
nem sorstragédiának rendezte a művet,
hanem valami tőlünk távoli groteszk
történetnek, amely szimbolikus
értelmezésében ama másik világra vo-
natkozóan általános érvényűvé nő, de
számunkra idegen marad."

A fordulat Paál István 1978-as szolnoki
rendezésével következett be. Ez volt az
első magyar előadás, amely ön-felmentés
és önigazolás helyett önismeretet kínált,
elfojtás és elhárítás helyett szembenézésre
késztetett. A bemutatóról, melyről a
SZÍNHÁZ 1978/3. száma számolt be, a
rendező a következőket írta előzetesként
az előadás műsorfüzetébe: „A nyugati
civilizáció, a kapitalista társadalom
válságának bírálata ma már Dürrenmatt
húsz-egynéhány évvel ezelőtti magánügye
.. .

Am az üzenet, amit a szakmailag
bravúros forma hordoz, nyomasztó aktu-
alitással, könyörtelenül kemény figyel-
meztetéssel érvényesíti, igazolja ma-gát.
Emberi értékeink végkiárusításának
víziója; az anyagi érdekek erkölcsöt,
etikát, érzelmeket visszavonhatatlanul
elpusztító erejéről zóló üzenet ez a
palackban ..." A darabnak érvényességi
körét ugyancsak Európának erre a
régiójára helyezte át a legutóbbi, 1985
októberében tartott győri premier. A
SZÍNHÁZ 1986/1. száma ismertette az
előadást. Emőd György rendező - még a
bemutató előtt - így nyilatkozott a
Kisalföldben: a darabot „el lehet játsza

ni a felső tízezernek a jóléti társada-
lomban, ott, Svájcban, ahol született, s el
lehet játszani a szegényebbeknek is, bár
határozottan kínosabb az utóbbiak
számára, hiszen nekik el kell viselniük,
hogy ha pénzről van szó, még gyilkos
ösztönök is rejtőznek bennük".

A vígszínházi előadás a magyarországi
bemutatóknak ebbe az utóbbi nekünk
szóló vonulatába tartozik. Látlelet a vi-
dékiségről, az értékzavarról, az önma-
nipulációról és még sok minden másról.
Ez a világ alapvetően bizonytalan. Az
öreg hölgy sem a magabiztosat, a
végzetszerűt képviseli. Nem olyan egy-
szerű a képlet, hogy a pénz az úr, s így
minden megvásárolható. Ha így volna,
lenne egy biztos pont, egy átlátható,
egyszerű értékrend. Gothár Péter rende-
zése azonban nem hagy kétséget afelől,
hogy őt nem a pénz elidegenítő hatása
vagy egyéb közhely foglalkoztatja. Itt a
fókuszban egy közösségdinamikai
vizsgálat áll, egy társadalom értékza-
varainak funkcionálása és ennek kihatásai.
Az öreg hölgy itt nem csinál mást, mint
megérkezik, ajánlatot tesz, és vár. A
történések a gülleniekben zajlanak: tanúi
lehetünk annak az eróziónak, ami a
rozsdás redőnyök után a polgárok „belső
tartását", betokozódott lelkét is szétmarja.
Dc itt nem a pénzről, a meg-lobogtatott
bankókról van szó. Az elő-adásban
egyszer szerepel a pénz, amikor Claire a
vészfékezés miatt mérgelődő kalauzt
lefizeti. Itt nincs egymilliárdos csekk,
nincsenek bankjegyek. Itt „igaz-

ságszolgáltatás" van. Bár nincsenek se
bírák, se ügyvédek, ahogy nincsenek nagy
egyéniségek sem. Claire sem az. A
fennkölt igazság helyén az önmanipulált
tömeg áll, amely kulturáltan meg-lincseli
Illt. A szatócs elfogadja a sorsát, de ettől
nem válik egyéniséggé. Ugyanaz a
kisszerű alak marad halálra-ítéltként is,
aki mindig is volt. Nem magasztosul
hőssé.

A bűn a sejtek közé is behatol, el-
burjánzik, nincs megtisztulás és feloldo-
zás, ezen a világon nem segítene már az
operáció. A Dürrenmattnál hérosszá
növekedő Ill itt mindvégig kisember
marad, a drámában gazdaságilag felvi-
rágzó Güllen itt nem veszíti el szürkeségét
és pauperitását. ltt minden és mindenki
kisszerű, arctalan, jellegtelen. Ezt a
szürkeséget a gülleniek még a hitel-be
történő vásárlások lavinája során is
megőrzik. Hiszen az új lábbeli minden-kin
ugyanaz a sárga cipő (ezt még a szerző
rendeli így), és Ill családjában az ott-

honi melegítőt immár pompás szabad-
időruha váltja fel. A lerongyolódott
statisztériát: a második résztől János-kúti
Márta kevésbé kopott, de semmivel sem
színesebb konfekcióba öltözteti. Bár a
szatócsüzletben a szakadt, megsárgult
papírdobozokat ép, színes nyomású
whiskyskartonok váltják fel, a hitelbe ivók
a pálinkától csak a konyakig me-
részkednek. Ill is csak zugevőként mer
elmajszolni egy tábla csokoládét. Változás
lényegében nincs, csak apró módosulások
vannak.

A kisszerűséggel együtt járó örökös
frusztráció is mindvégig jelen van Gothár
színpadán. Kudarc kudarc hátán: a hölgy
korábban érkezik, a köszön-tő éneket
elnyomja a vonat dübörgése, a
polgármester beszédét a meg-megsúgott
korrekciók teszik értelmetlenné. Frusztrált
Claire, frusztrált Alfred, és frusztráltak a
gülleniek is. De megszokták - ez az
életformájuk.

Gothár Péter Güllenében a bűn föl-
oldozatlan marad. A város ugyan el-
pusztítja Illt, de ez nem eredményez
gyökeres változást. Itt az emberáldozat
nem hoz felemelkedést, nem hoz gazda-
godást. A polgárok nem a pénzért hajtják
végre a milliomosnő óhaját. Csak úgy,
mivel nekik mindegy. Mindegy, mert
belül már eleve torzultak ők. Ezekhez a
torz emberekhez pedig torz kel-lékek
társulnak: a Gothár által előszeretettel
használt lejtős színpad, a csak ezen a
lejtőn elhelyezhető asztaltorzó, különböző
hosszúságú lábakkal. A második
felvonásban mindvégig jelen levő, a zsi-
nórpadlásról belógatott kabin. Ez a szűk
fülke jelzi Claire szállodai apartmanjának
ablakait. Három színész itt léghajózza át a
második rész hatvan percét. Az öreg hölgy
itt sütteti arcát a délelőtti nap
reflektorsugarában. A fény néhány
jelenetben az asztal üveg-lapja alól jön,
alulról világítva meg a szereplők ily
módon eltorzuló - arcát. A legtöbb
jelenetben a félhomály, gyér világítás
uralkodik.

Selmeczi György zenéje dramaturgiai és
atmoszférateremtő szerepet egyaránt
betölt. A jelenetek felvezetése és átkötése
mellett azt a feszülő légkört is kifejezi,
ami rátelepszik a városra. A zene nem
mentes néhol a szándékolt disszo-
nanciától, a szereplők és világuk torzult-
ságát jelző diszharmóniától.

Az ismertetett rendezői koncepció el-
lenére az előadás mégsem igazán élő. A
szereplők játékán a gülleniek közönye
helyett inkább a színészi érdek-



telenség érezhető. A társulatnyi szereplő-
gárdát Garas Dezső alakítása sem tudja
megváltani, hiszen neki itt mást kell ját-
szania. Ez az Ill - szemben Dürrenmatt
instrukciójával - nem emelkedik hőssé,
mindössze bölcsebbé válik. Közelgő ha-
lálának tudata sem rezignációt és ön-
sajnálatot, sem patetizmust és felmagasz-
tosulást nem teremt a szatócsban. Meg-
marad annak, aki volt, azzal a különb-
séggel, hogy most már nem elfogadja,
hanem megveti a világot. Garas színész-
egyénisége ebben az előadásban úgy ér-
vényesül, hogy adaptív módon viszonyul a
rendezői elképzelésekhez, és azon belül
építi föl organikus módon Ill alakját.

Ruttkai Éva a címszerepben mozgásá-
ban és hanghordozásában is babaszerű
figurává formálja a korábbiakban démo-
nikus és hisztérikus jegyekkel életre keltett
öreg hölgyet. Azt a kislányt játssza el,
amilyen Claire negyvenöt évvel ezelőtt
lehetett volna. Ruttkai ily módon új színnel
gazdagítja a milliomosnő alak-ját, az ő
Claire-je nem félelmetes, akinek a vagyon
eltorzította volna a jellemét. Őt ez a
vagyon konzerválta. Ez az asszony itt nem
az a Médeia, akinek Dürrenmatt tekinti,
hanem egy hűségé-ben és bosszújában
inkább anakronisztikus figura. Egyszerre
van jelen benne a naivitás és az őrület.
Ruttkai Éva - a társulat legnagyobb
részétől eltérően - nem abban a társalgási
modorban ját-szik, ami - sajnos - a
Vígszínháznak ezt az előadását is jellemzi.
Ő úgy tölti föl realitással és abszurditással
ezt a szerepet, hogy játéka az Ill iránti
szerelem kései siratójává is válik.

A további alakítások sorából a gülleniek
közül kiemelésre érdemes a tanárt játszó
Reviczky Gábor, aki sorsot és karaktert ad
megformált szerepének, aki a
tömegjelenetek néma szereplőjeként is
továbbépíti figuráját. Mindez nem mond-
ható el a többiekről: dimenziótlan,
megrajzolatlan, kontúr nélküli szerep-
formálásokat láthatunk. Csak a jövevé-
nyeket játszók között van másra is példa:
a két megvakított heréltet alakító Rudolf
Péter és Korognai Károly f. h. visz bele
egyéni színt az előadásba, felosztott
dialógusuk Loby és Koby szerepében
remekül kidolgozott.

A vígszínházi előadásban a színészi
alakítások többségéből az a szerep iránti
affinitás hiányzik, ami lehetővé tenné a
műbeli helyzettel való azonosulást, a fi-
gurák realitásának elfogadását és fel-
mutatását. Az az affinitás hiányzik, ami-
ről Dürrenmatt ezt írta: „ A z öreg hölgy

látogatása olyan történet, amely valahol
Közép-Európában, egy kisvárosban ját-
szódik, s olyan ember írta, aki egyáltalán
nem akarja elkülöníteni magát ezektől az
emberektől, és cseppet sem biztos abban,
hogy helyükben másképpen cselekednék."

Friedrich Dürrenmatt: A z öreg hölgy látogatása
(Vígszínház)
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E számunk szerzői;

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap rovatvezető-helyettese

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszékének
tanársegédje

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NYERGES LÁSZLÓ,
a Magyar Színházi Intézet munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ író

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Népszava
munkatársa

VARJAS ENDRE újságíró,
az Élet és Irodalom munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS

Urának hű szolgája

Grillparzer-mű Nyíregyházán

A címszereplő azonossága ellenére, Franz
Grillparzer drámája szinte nem is hasonlít
Katona Bánk bánjához - annál inkább
például Teleki László Kegyencéhez. Mint-
ha csak előképe volna; jóllehet a cse-
lekmény végkifejletében épp az ellenke-
zője. Igaz, Teleki patríciusa végül fel-
lázad ugyan a zsarnok ellen, de politikai
koncepciója majd az utolsó pillanatig
azonos Grillparzer Bancbanusának
elkötelezettségével: minden személyes
megaláztatást eltűrni, egyéni önérzetről,
becsületről lemondani, ha ezzel az
alattvalói áldozattal megőrizhető a tár-
sadalmi nyugalom.

Teleki végül arra a következtetésre
jutott, hogy egy totális hatalomnak soha
nem lehet elegendő engedményt tenni,
mert ez természete szerint nem éri be
kevesebbel az állampolgári szabadság és
méltóság teljes megvonásánál. Az indivi-
duum tehát mindenképp lázadni kény-
szerül - feltéve, hogy ragaszkodik ön-
magához. Ezzel szemben Grillparzer, akit
az irodalomtörténészek eltökélt jozefinis-
tának neveznek, épp abban látja az igazi
önmegvalósítás lehetőségét, ha az egyén
minden sérelmén, minden körülmények
között felülemelkedik, és az ítélet jogát
feltétel nélkül meghagyja annak, akinek
azt Isten adta. Ez pedig természetesen
egyedül a felkent uralkodó, akiben ekként
megtestesül az abszolút törvényesség.

Mondani sem kell, hogy ez a lojali-
táseszmény nem tűrhette az uralkodó
bűnösségének gondolatát - míg Teleki-nél
maga a római császár a legfőbb
gonosztevő -; az Urának hű szolgájában
tehát II. András magyar király vétlen
marad, s még az öccséért egyébként
mindenre képes meráni Gertrud is csupán
akaratlanul részes Bancbanus hitvesének
tragédiájában. Mindenért Ottó, a
gátlástalan idegen herceg felelős, no meg
maga az áldozat, akire - szere-tett idős
férje mellett - mégiscsak gyakorol
valamelyes hatást a fiatal csábító.

Így lehet a dráma Bancbanus, a hat-
vanéves, kormányzóvá tett tanácsúr em-
berfeletti, mondhatni magasztos önfe-
gyelmének apoteózisa, hiszen a halicsi


