
szemle
dalán, s mindezért csupán annyit kérnek,
hogy ezt meg ezt a kozmetikai szert
használja, és itt meg itt vegye meg leg-
divatosabb ruháit. Trisha kétségbeesé-
sének másik oka az, hogy legjobb barát-
nője, Denise elszerette a fiúját. Denise
meg, mikor meghallja, mi történt Trishá-
val, keserű dühében randalírozó huligánná
válik. Hirtelen ő is nagyon egyedül marad.
Aztán ott van Rosie, Frances gyerekkori
barátnője, aki tízéves házasság után
hirtelen ráébred arra, hogy nem bírja
tovább férje önző zsarnokságát. Két kicsi
gyerekével nekivág az életnek.

A darab végén csaknem mindenkinek a
sorsa a „helyére kerül". Trishából csinos,
öntudatos fiatal dolgozó nő lett. Denise
összeszedett egy gyereket, és nagyon
boldog vele. Rosie is dolgozik, és már
nem ragaszkodik olyan görcsösen a
gyerekeihez : elengedi őket „fasiszta
nagymamájukhoz", hogy kezében a válási
végzéssel, Francessel együtt meghódítsa
az aznap este Londonban fellelhető összes
férfit.

A többé-kevésbé végig párhuzamosan
futó szálak megható, optimista egésszé
formálják a darabot. Edgar egyike azon
kevés fiatal angol íróknak, akik nem ir-
tóznak az érzelmektől. Gyengéden bá-
nyássza ki figuráiból felvett magabiz-
tosságuk nyikorgó kérge alól a szeretetre
vágyást, a melegséget.

E számunk szerzői:

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

ISZLAI ZOLTÁN újságíró, az Élet és iro-
dalom rovatvezetője

JULIAN RIA kritikus, a BBC dramaturgja
KERÉNYI GRÁCIA költő, műfordító
KISS ISTVÁN mérnök, színháztechnikus
KŐHÁTI ZSOLT újságíró, a Filmkultúra

főszerkesztője
KROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ.

munkatársa
RÉVY ESZTER a Fővárosi Művelődési

Ház színházi referense
RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian

Travel Magazine munkatársa
RUDNYICKIJ, KONSZTANTYIN kriti-

kus, a művészettudományok doktora
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Színházi

Intézet munkatársa

Szürke ember a vérzivatarban címmel
Agnieszka Baranowska összefoglaló
cikkben méltatja a Vígszínház három
produkcióját. Bevezetőben - szabadon, a
Teatr Powszechny tolmácsberendezés-
emlékeire hagyatkozva - Pisti szavait
idézi korunkról, amelyben hősök vagy
gyilkosok lehetünk, s amelyet a magyar
vendégszínház koncepciója egy darabjá-
nak érez. Ez a színház elsősorban a
jelenről beszél, a szó lehető legtágabb
értelmében. A jelen egyszerű hétköznap-
jairól éppúgy, mint az átfogó társadalmi
problémákról, a politikai életről. Élő
nyelven. Történelmi hagyományokkal a
háttérben. Mítoszokkal és a velük való
szembesüléssel. A vendégjáték három
darabja nem véletlenszerű választás ered-
ménye. Örkény, Csurka és Hernádi
drámái az aktuális repertoár részei.

Mindhárom szerző sok éve és nagyon
komolyan foglalkozik drámaírással. Nép-
szerűségükhöz (és ha lehet így mondani:
sikerükhöz) az is hozzájárul, hogy min-
den vagy majd' minden magyart érintő
dologról írnak. Csurka például egy bu-
dapesti külkerület jellegzetes típusait,
életük hétköznapjait mutatja be. De nem
egyéni sorsuk és életük eseményei a
fontosak; az író a társadalomról mond ki
igazságtöredékeket. Tekinthetjük a
Házmestersiratót színpadi riportnak az al-
koholizmusról, kissé keserű naturalista
társadalmi komédiának a magyarok „nem-
zeti" jegyeiről, amelyben a jelen pillanat
ugyanolyan meghatározó, mint az elmúlt
évek, a háború, az új rendszer.

Ugyanerről szól, csak egészen más
hangvételben Örkény költői groteszkje,
amelynek már egyáltalán nincs cselek-
ménye, a történelmi villanások mégis fel
tudják idézni a személyi kultusz évei-nek
ellentmondásos légkörét, nyugtalanságát
és lelkesedéseit. A címszereplő Pisti a
szimbólum rangjára emelkedik: szürke
kisember ő, amilyennel bárhol, bármikor
találkozhatunk - egy mai magyar.

Beszéljünk komoly dolgokról, de ne
unalmasan -- ez lehetne a három író és

a Vígszínház jelszava. A darabokból árad
a humor, amelyet nemcsak azok
érthetnek meg, akik ismerik a három
dráma tényanyagát. Azok is mulatnak
Hernádi Királyi vadászatán, akik mit se
tudnak az utolsó Habsburgnak, a detro-
nizáció után, a magyar trónért vívott
erőfeszítéseiről. Ezek a nagyon magyar
darabok érdeklődésre tarthatnak számot
Lengyelországban is. Jelentősebb magyar
drámákat fedezett már fel lengyel színház
azoknál, amelyeket a Víg-színház most
bemutatott. De éppen a lengyel színházi
élet legfőbb hiány-cikkére jött meg ismét
az étvágyunk: a komoly dolgokról
pompás humorral beszélő, mesterkézzel
szerkesztett darabokra.

Kultúra, 1979. III. 2.

Az ismert és agyoncsépelt mondást -
Lengyel, magyar két jó barát... adta cikke
címéül Roman Szydlowski, aki a Magyar
Kultúra Napjai alkalmából sorra veszi a
lengyel színházak magyar be-mutatóit, a
testvérszínházi kapcsolatok eredményeit,
s a terjedelmes íráson belül röviden érinti
a Vígszínház vendégjátékát is.
(Szydlowski - más helyütt - külön is
méltatja a produkciókat.)

Némi képet kaphatunk a kiváló kritikus
írása nyomán arról, hogyan vélekednek a
magyar színházról általában
Lengyelországban. Nem volt kedvező a
magyar színház híre, ennek nyilván az
volt az oka, hogy nem mindig szeren-
csésen választották ki a vendégül látott
magyar együtteseket - írja. Nem ud-
variaskodik a cikkíró: megállapítja, hogy
eddig egyetlen jó magyar színházat látott,
a Bábszínház Mandarin-előadását. A
magyar drámaírás és a magyar szín-ház
legfrissebb eredményeit illetően: „a többi
- néma csend".

A Magyar Kultúra Napjai most végre
gazdag információval szolgáltak. A ma-
gyar dráma legjavát láthattuk lengyel
színpadokon. Mi mégis azt vártuk, hogy

Lengyel lapok a Vígszínházról

E z év márciusában a Vígszínház társulata vendégszereplésen mutatkozott be a lengyel
fővárosban Örkény István Pisti a vérzivatarban, Csurka István Házmestersirató és Hernádi
Gyula Királyi vadászat című darabjával. A vendégjáték sajtóvisszhangja, melyről az
alábbiakban rövid áttekintést adunk, jó ízelítőt nyújt a Vígszínház varsói fogadtatásából.
Érdemes megjegyezni, hogy időközben a Házmestersirató már meg is jelent lengyelül a
Dialog című folyóirat szeptemberi számában.



a Vígszínház előadásain „kitűnően meg-
írt" darabokat látunk kitűnő színészek tol-
mácsolásában. Örkény István Pisti a vér-
zivatarbanja, ez a rendkívül kegyetlen ön-
vizsgálat Várkonyi Zoltán okos-bölcs és
ötletes rendezésében sajátos moralitás,
szinte egy magyar Jedermann. Nyersen és
őszintén beszél az író nemzete múltjáról
és jelenéről, vállalva a legnehezebb
szerepet, a purgatóriumét.

Az első meglepetés után jött a második.
Csurka István darabjában sincs sem-mi
régimódi, pedig ennek a formája sokkal
realisztikusabb, mint Örkényé. A dráma
indítása Gorkij Éjjeli menedék-helyére
emlékeztet. Aztán - minden naturalisztikus
részletezést mellőzve - számos igazságot
tudunk meg az emberről és az ember
sorsáról. Az első két este revelációja után
a harmadik produkció, Hernádi Királyi
vadászata csalódást okozott; meglehetősen
szokványos darab, a tragikus végkifejlet
ellenére közelebb jár az operetthez, mint
az igazi drámához.

A Slowo Powszechne név nélküli cikke a
Csurka-darabról számol be. Jószerével
tartalmi ismertetésre és a színészek
felsorolására szorítkozik, majd
summázásképpen megállapítja, hogy a
darab eleven, izgalmas, hatásos, és
ugyanez mondható el a Vígszínház elő-
adásáról,

Slowo Powszechne, 1979. III. 14 .

Színház Budapestről címmel tudósít az
Express Wieczorny a Vígszínház három
produkciójáról. Röviden ismerteti a
színház történetét, majd szintén meg-
lepetésének ad hangot mindhárom elő-
adás kapcsán. Abban nincs semmi rend-
kívüli - állapítja meg -, hogy mai szerzők
műveivel érkezett a nagy hírű együttes
Lengyelországba, ám hogy ennyire mai
tudott lenni, ilyen lényegre hatoló,
kegyetlenül korszerű, az már különös
figyelmet érdemlő teljesítmény.

Express Wieczorny, 1979. III. 9.

Roman Szydlowski másik írása, amely a
Trybuna Luduban jelent meg, népszerűbb
kifejtése az összefoglaló írásában jelzett
véleményének. Örkény művéről a
legnagyobb elismeréssel beszél, Różewicz
Kartotékjával érzi rokonnak,

és emlékezteti őt Jerzy Broszkiewicz jövök
és elmondom című önéletrajzi ihletésű
drámájára is. Csurkával kapcsolatban itt is
megemlíti az Éjjeli menedék-hely
dramaturgiáját követő expozíciót, s kiváló
darabnak mondja, amely méltó partnerre
talált a rendező, Horvai István
személyében. Hernádi művét jóval gyen-
gébbnek érzi az előbbi kettőnél, s az írói
stíluszavart a rendező bizonytalansága
csak fokozta -- állapítja meg.

Trybuna Ludu, 1 9 7 9 . III. 5.

Hernádi darabjáról hasonló véleményt
nyilvánít a katowicei kritikus is, bár
sajnálkozik, hogy nincs összehasonlítási
alapja. Ugyanis Szilézia fővárosába csak
ezt az előadást hozták el a magyar
vendégek, így ebből nehéz megítélni a
neves együttest. Bár kétségtelen szín-padi
erényekkel is rendelkezik, koránt-sem
sorolható az európai drámaírás remekei
közé. Az előadás egyébként hatásos és
magas színvonalú, a színészek meg-
érdemelt sikert arattak Katowicében is.

Dziennik Zachodni, 1979. III. 11

Wojciech Natanson beszámolója inkább
csak a darabok ismertetésére szorítkozik.
A legtöbb figyelmet ő is a Pisti-nek
szenteli, az egyetlen groteszk hang-vételű
műnek a háromból. Bár ezzel is csínján
kell bánni - írja --, a fogalom nem
ugyanazt jelenti, mint a lengyel szó-
használatban. A magyar dráma ugyanis
csak a századfordulón kezdte meg pálya-
futását (ezt Ézsiás Erzsébet Teatr-beli
cikkére hivatkozva mondja), s így a szín-
padi groteszk is egészen fiatal műfaj még
Magyarországon. Ezért inkább
szimbolikus önvallomásnak nevezné
Örkény művét.

Csurkát ismét hasonlítják, ezúttal egy
lengyel kortársához, Jacek Janczarskihoz.
aki hasonló „szociológus-szemüveggel''
vizsgálja korunk irritáló, fájdalmas jelen-
ségeit.

A Hernádi--darabnak itt csak rövid
tartalmi ismertetés jut, a cikkíró véle-
ménye nem derül ki. Elismeréssel szó
viszont a magas színvonalú egységes
játékstílusról, amely a Vígszínház mű-
vészeit jellemzi.

Życie Warszawy, 1979. III. 7.

(Összeállította : Balogh Géza,

Ödön von Horváth-
szimpózium

Az érintett ágazatoknak még századunk
végére sem sikerült megegyezniök a
drámaíró státusában. Költővel, pró-
zaíróval bízvást foglalkozhatnak zárt
körben az irodalomtudományok szak-
emberei, ám a drámaíró - ha valóban
drámaíró - nem befejezett művet teremt,
hanem alapanyagot további alkotók: a
színházi emberek számára, és ezért róla
szólván egyenjogúan illetékesek ez
utóbbiak is, rendezőtől színészen át
szcenikusig és zeneszerzőig. Mégis,
sorra-rendre ülnek össze a drámaírók
tanulmányozására is szűk körű irodalmi
tanácskozások, melyek a szöveg holt be-
tűinek elemzésére szorítkoznak, és az
alkotó halhatatlanságának legfőbb pil-
léréről: színpadi utóéletéről úgyszólván
említés sem történik. (Ami egyébként a
tanácskozók lelkiismeretességét is mu-
tatja, hiszen legtöbbjük sajnos szín-házba
legföljebb esetlegesen, nem mint
„szakember", hanem mint „kultúrember"
jár.)

De nem szeretnék igazságtalan lenni:
bármint vélekedjenek is az irodalom-
tudósok szívük mélyén a színházi szak-
ma képviselőiről, újabb időkben ők a
gesztust megteszik: a meghívók szét-
mennek a színházak címére is. Ám a
praxis emberei többnyire tartózkodnak a
megjelenéstől; elfoglaltságuk - melyhez a
tudományos tanácskozások szervesen
nem tartoznak hozzá -- éppúgy távol
tartja őket, mint a „filoszokkal" szembeni,
jogos-jogtalan elfogultság, amellett úgy
érzik, nem kenyerük a mindennapi
tapasztalatok emelkedett, tudományos
általánosítása, amely az esetek egy
részében éppenséggel idegen nyelvek
ismeretét is megkövetelné (ami a hazai
szakmának sajnálatosan szűk
keresztmetszete).

Egyszóval a találkozás többnyire elma-
rad, és a két tábor között csak a kritiku-
sok és a színháztudósok próbálnak hidat
verni. Sajnos az utóbbiak - már ahol
vannak - gyakran a legmegrögzöttebb
filoszokkal versengenek a praxis lené-
zésében, az élettelen absztrahálásokban
vagy a részletkérdések fetisizálásában; az
előbbieket pedig mindkét tábor gya-


