
cselekményét nemcsak a zenei betétek
tördelik szét, a rendező szcenikai esz-
közökkel is erősíti a zenés és a prózai
részek ellentétét. A zenei számoknál egy
biedermeier horgolásra emlékeztető tüll-
függönyt eresztenek le, emögött éneklik a
dalokat a szereplők, miközben megáll az
élet a színpadon, és megváltozik a vi-
lágítás is. A színészek közül kiemelkedik a
komikus szerepkörben most bemutatkozó
Szélyes Imre Szellemfi szerepében.

A gyerekeknek Jékely Zoltán mesejá-
tékát, a Mátyás király juhászát mutatta be
a színház, meglehetősen hevenyészett
előadásban. A darabnak - különösen a
zenés változatnak - igen sok dramaturgiai
gyengéje van, s ezeket a vendégrendező,
Konter László még fel is erősítette. A
gépzene, a csúnya díszlet és jelmezek, a
rutinra hagyatkozó színészi játék nem
tudott élményt szerezni a gyerekeknek.

A Kelemen László Színpadon Czakó
Gábor Karcsi című hosszú ideig asztalfi-
ókban heverő sulikomédiáját játszották, a
rendezést Balázs Ádám jegyezte. Az
előadásról a SZÍNHÁZ 1983. júliusi
számában írtunk. A darab is, az előadás
is, minden kócossága ellenére, figyelem-
reméltó, s a kecskeméti színházé az ér-
dem, hogy vállalkozott a darab bemuta-
tására, megismertetésére.

A másik bemutató Claude Confortes
világot bejárt darabja, a Maraton volt_ A
hatásos és látványos előadásra alkalmat
adó darab a prágai Činoherni klub mű-
során éppúgy szerepelt, mint Peter Brook
előadásai között. Egy maratoni verseny
három résztvevőjéről szól, akik a gyilkos
futás közben felidézik életüket. Ám a
szerző nem elégedett meg ezzel a
sztorival, darabját paraboladrámává tá-
gította, s a három versenyző életéről
szólva az emberiség sorskérdéseiről, pél-

dául a háborúról, a lét s nemlét problé-
májáról is szeretne beszélni. Ám a mű
alapszituációja nem bírja el ezt a kitágí-
tást, a versenyzőkről keményen megfo-
galmazott és átélhető szituációk meg az
általános moralizálásba csapó epizódok
váltogatják egymást, két különálló rétegre
esik szét a darab. Ezt a két réteget egy
harmadik van hivatva összefogni, s
egyben ellenpontozni, a modern civili-
záció kísérőjelenségeinek, a reklámnak és
a futást, a futókat is árukká tevő üzleti
világnak a rétege. Az előadás kihasználja
a darab minden lehetőségét, ám a szer-
kesztésből adódó ellentmondásokat a
rendező, Tömöry Péter sem tudta teljesen
kiküszöbölni. Az előadás legnagyobb
erénye az, hogy öt egyenrangúan jó ala-
kításra adott lehetőséget. Lamanda Lász-
ló, Kiss Jenő és Szélyes Imre fizikai tel-
jesítménye is lenyűgöző -- végigfutják az
előadást -, de a futás közben vagy azt
megszakítva felidézett epizódokban is
kitűnő megoldásaik vannak. Csák Zsuzsa
és Szakál Zoltán a reklámfigurák szerepé-
ben egy másfajta világról adnak hiteles
képet.

A kecskeméti színház elmúlt évadját ösz-
szegezve kijelenthetjük, hogy egy vál-
ságból kikecmergő, kezdeti lépéseit
megtévő színházi társulat ígéretes kez-
deményezésekkel, eredményes bemuta-
tókkal és csak részben sikerült előadá-
sokkal egyaránt utat talált közönségéhez,
amely bizalmat szavazott az együttesnek.
A színház programja igényességben
semmivel sem marad el más
színházakétól s egészében a művészi
eredményeik is a legtöbb vidéki
színházéhoz hasonlóak.

SZÁNTÓ JUDIT

Kegyetlen játék

A Római karnevál Vácott

A Római karnevál 1982-es - félbemaradt -
előkészületeiről írván a Pest megyei
Hírlap kritikusa ősbemutatót emlegetett.
Azóta eltelt egy év, a bemutatóra végre sor
került, de a kritikust még mindig nem
világosította fel senki: ismét a mű
ősbemutatóját ünnepelte. Új Bátori és új
Margitka született ekképp: Hubay Miklós,
akinek nevét eszerint hiába hirdették
1967-ben az egri plakátok és Kovács
Mária, aki a szemtanúk szerint ki-válóan
alakította a főszerepet. íme a darab
elevenségének egyik rugója: a hidegre tett,
közönyből vagy hanyagságból feledésbe
merült teljesítmények sorsának örök
aktualitása.

A Római karnevál amúgy is modellsze-
rűen sűríti Hubay Miklós dramaturgiájá-
nak számos lényeges kérdését; mindazt,
ami munkásságát drámaírásunkban je-
lentékennyé, sőt egyedülállóvá avatja, s
azt is, amitől legjobban elgondolt drá-
máinak egy tekintélyes része - a minta-
szerű egyfelvonásosokra ez nem vonat-
kozik -- az út egy szakaszán megbicsaklik.
Kellemes és kevésre kötelező köz-hely azt
mondani, hogy Hubay egyike fél kézen is
megszámlálható főfoglalkozású
drámaíróinknak. Ez a közhely bizonyos
áldozatosságot, hősi vállalást implikál az
író részéről, holott egyszerűen alkati
adottságról van szó: Hubay nem tud
másban, mint színházban gondolkodni;
minden darabjában a színházból indul cl
és a színházba tér vissza. Drámái mű-
fajilag soha nem másodlagosak, nemcsak
azért, mert se nem epikusak, se nem lí-
raiak, hanem elsőrendűen színházra kép-
zelt, a dráma ősi törvényeit alkalmazó
alkotások, de azért is, mert soha nem
keltik azt a benyomást, hogy a napi
valóság egy jelenségét-problémáját fo-
galmazzák színpadra, akár drámai for-
máért kiált az, akár nem. Hubay előtt
mindig egy színházi kép lebeg, valamely
örök emberi konfliktusnak egy-egy korra
lazán és levegősen átfogalmazott meta-
forikus sűrítménye. Hubay Miklós
közéleti tevékenységétől függetlenül --
mint drámaíró elsősorban a színháznak
van elkötelezve, amely bár reprezentatív
vonulatait tekintve mindig is a haladás

Réti Erika és Kiss Jenő a Liliomfiban (kecskeméti Katona József Színház) (Karáth Imre felv.)



fóruma volt, de csap a XIX. századtól
kezdve fordult témáért elsősorban a
közvetlen napi valósághoz.

Monográfiáért kiáltana a feladat, hogy
a napi aktualitású vagy épp dokumentatív
közéleti drámaírásnak is megadjuk, ami
megilleti - Hubayt, a drámairónak
született drámaírót nem ez a lehetőség
izgatja. ízig-vérig antinaturalista szerző ö,
akinek színházfelfogása a régi g ö r ö göktő l
ered: a színház ünnep, kivételes alkalom,
amely nem napi problémák megvitatására-
megoldására, hanem az emberi élet
értelmének, az emberhez méltó
magatartás mintáinak felmutatására ren-
deltetett. Hubay tehát alkatilag klasszi-
cizáló író; azt akarja formába önteni, ami
nemcsak a ma, de a holnap és a holnap-
után számára is egyenrangúan fontos
lehet. Tulajdonképpen itt gyökerezik
irigylésreméltónak igazán nem nevezhető
hazai pályafutásának (és külföldi, nem
véletlenül épp itáliai sikereinek) problé-
mája is. Némiképp idegen jelenség ő
abban a magyar színházban, amely, ha-
gyományainál fogva, mindig a forró és
közvetlen időszerűséget becsülte a leg-
többre, és napi ítéleteiben nem sokat tö-
rődött a fontosnak tartott művek
utóéletével, maradandóságával; és ehhez a
felfogáshoz idomultak az írók is, nem-
csak a - színpadi szerző számára létfon-
tosságú azonnali hatás és siker érdekében,
hanem hittel vallott és vállalt közéleti
funkciójuk sarkallására is. 1,*v volt-e jó,
így jó-e, meddő töprenkedni rajta. A
mindenkori jelen őket igazolta; utókoruk
viszont itt áll egy olyan örökséggel,
melyben sok a tisztelni, de vajmi kevés a
felújítani való.

Persze a „Hubay-probléma" nemcsak a
befogadó közegben rejlik, hanem ma-
gukban a művekben is. Az író ugyanis
mégsem függetleníthette magát teljesen a
befogadó közegtől, sem annak alap-vető
hangoltságától, sem pedig a felszí-ni,
nagyon is változékony, de az adott
pillanatban annál harsányabb követelmé-
nyektől , és ezért dramaturgiáját sem ko-
vácsolhatta olyan szuverénre, mint belső
adottságai diktálták volna. Egy hasonlóan
„klasszikus" alkarú és hitvallású szerzőre
gondolok, az NDK-beli Peter Hacksra ő
eldöntötte, hogy a napi valóság
konfliktusai nem érdeklik, és kialakította
az általam dialektikus etűdnek keresztelt
sajátos drámareceptjét, amelyhez
ideológiát is készített. Eszerint a győze-
delmes szocializmusban a napi problémák
megoldásáról gondoskodik a napi praxis,
a drámaíró dolga az, hogy a

végre szabadon érvényesülő nagy társa-
dalmi törvényszerűségeket játékosan
tükröztesse és a dialektika alaptételeit
fiktív emberi sorsok ütköztetésében ele-
venítse meg. Hubay és I lacks alkatában a
hasonlóságok mellett sok az eltérés is.
Hacks bevallottan csak gyönyörködtetni
és gondolkodtatni akarja azokat az el-
képzelt nézőket, akik a napi
építőmunkától megfáradva a színházban
már nem e munka részletaspektusait
akarják viszontlátni; Hubay - aki persze
távolról sem Brecht-tanítvány élvezetes
agy-torna helyett katartikus élmény
nyújtására törekszik; megrendíteni-
megrázni akar, abban a reményben, hogy
nézői a katarzist vissza tudjál: csatolni
napi ,építőmunkájukba". Ilyen értelemben
kettejük közül Hubay a közéletibb szerzö,
csak ö a napi valóságtól elemelt- szín-házi
élménynek szán közvetett, de annál
mélyebb erejű közéleti funkciót.
Csakhogy épp saját ars poeticájához nem
tud mindenkor következetes maradni,
vagyis nem munkálta ki (vagy nem
valósította meg) elég keményen azt a
dramaturgiát, amelyben hisz.

A megbicsaklás általában altkor
következik be, mikor az író tőle idegen,
más és mint fentebb jeleztük, színhá-
zunkban elfogadottabb - követelmé-
nyeknek is áldozni kíván, és témáit egy-
egy ponton túlkonkretizálja . Nem állít-
hatom, hiszen nem is tudhatom, hogy
Hubay nem ismeri elég talaposan és elég
mélyen a kortársi magva-- valóságot. Csak
azt állapíthatom meg, hogy saját
drámaírói törvényei, egy-egy művének
önmozgása és metaforikus érvénye ellen
vét, mikor a szélesebb, közvetettebb
érvény helyett hirtelen már-már publi-
cisztikai elemekkel igyekszik motívumait
a napi valósághoz láncolni, miközben
ezek az elemek az „életesség" be-
nyomását kívánják kelteni, épp ezáltal
hatnak művinek, életidegennek. Saját
klasszikáját sérti itt meg; ő ugyanis e
kompromisszumok nélkül is hiteles mai
író, szemlélete, problémalátása egy a XX.
század második felében élő, európai
látókörű haladó magvar értelmiségié.
Mint drámaíró, azt tudja igazán, hogyan,
milyen értékrend szerint kellene itt és ma
élnünk, és nem azt, hogy egyes, még oly
súlyos napi problémáinkban hogyan kell
állást foglalnunk. (Pontosabban ezekhez
az állásfoglalásokhoz is ad fogódzót, de
csal. közvetve, szélesebb és általánosabb
emberi igazságok felmutatásával.)

Alighanem ezért legharmonikusabb

műfaja Hubaynak az egyfelvonásos,
melynek műfaji törvényei nem adnak
módot hígításra, és amelyben a színpadi
teret-időt úgyszólván kitölti az alapötlet
kibontása, Hubay pedig, lévén kisujjában
a miniatűr műfajok dramaturgiája,
pontosan érzi és betartja ökonómiájuk
szigorú parancsait. Ugyanakkor épp e
szigor fegyelme készteti maximális laza-
ságra és játékosságra - mintha a sorok
vagy a színpadi percek mögött egy boldog
írót látnánk. Az egész estét betöltő
drámákban viszont nem egyszer a kény-
szer görcsér érezzük: az író indíttatásár,
hogy nyilatkozzon, állást foglaljon vala-
miben, amiben nem otthonos és ami ide-
gen a darab összefüggésrendszerétől. S
ilyenkor feszeng a nézőtér is; nem azért,
mintha nem értene egyet az elhangzó
mozzanatokkal, hanem mert joggal érzi,
hogy megbontják az élmény egységét,
csorbítják hitelét, amely nem naphoz,
hanem korszakokhoz kötött. Nem lehet
véletlen, hogy később épp ezeket a pont
sokat érzi az író is átdolgoznivalónak. Így
maradt ki például a Tüzet viszek budapesti
előadásából az öcs disszidálásának
motívuma és a Rómaí karnevál későbbi
változatai is, az alapképet érintet-lenül
hagyva, főképp e konkrét adalékokat
érintették - az író joggal érzett rá, hogy
itt egy maradandó ötvözetbe keveredtek
romlékony elemek. Más kérdés, hogy az
átdolgozások nem sikerültek ma-
radéktalanul,; a szoros kompozíció miatt
a kiiktatott elemek helyén hézagok ma-
radtak, vagy épp más romlékony elemek
kerültek be helyükre És hadd kíséreljem
meg nézetemet végül egy ellenpéldával
igazolni : nem véletlen, hogy az egész
estét betöltő Hubay-darabok közül a
legtökéletesebb a legharmonikusabb s így
a leginkább megrendítő is az a Színház a

cethal hátán, amelyből, témájánál fogva,
eleve kiszorultak az ilyen naphoz kötöt-
ten romlékony elemek (amelyek, egy
másfajta dramaturgiában, természetesen
maradandók lehetnek, sőt, épp a mara-
dandóság biztosítékát jelenthetik).

A Római karneválban a maradandó: a
római karnevál. A kegyetlen játék, melyet
a méltatlanul peremre taszítottakkal
űznek és a hit, amely a páriákban még-
sem égett ki„ s amely, ha végre pályához
jutnak, bajnoki teljesítményre sarkallja
őket. A mostani, átdolgozott változat
szerencsésen karcsúsítja lényegére a drá-
mán, kiirtva vagy egy szereplőbe sűrítve a
korábbi változatok fölösleges
epizódfiguráit és mellékes vagy épp
félrevivő cselekményfordulatait. Az új
befejezés,



igaz, némi engedményt tesz egy divato-
sabbnak érzett pesszimizmusnak. Itt már
nincs szó arról, hogy a becsapott dráma-író
boldog tudatlanságát megőrizve, távozik a
színről. s Margitka, az ugyancsak becsapott
színésznő, a leleplezéstől sem törik össze,
hanem, őrizve a római karneválon nyert
babérkoszorúját, erkölcsileg győztesnek
tudja magát. Most Margitkát és Bátorit
együtt ébresztik a kegyet-len valóság
tudatára, Margitka a sokktól még
beszélőképességét is elveszti, s végső
összeborulásuk az áldozatok tehetet-
lenségét szimbolizálja. Így a tragédia
nyilvánvalóbb, de a katartikus hatás -
szerencsére - nem kisebb, hiszen a két
főszereplő így is felmutatta azt a maga-
tartásmintát, melyet Hubay képviselni
kíván s melyet az igazság hideg zuhanya
után sem tagadtak meg. (Nézetem szerint
viszont az afázia szimbolikája túl teátrális;
amit mondani akar, azt a realizmus
eszközei tragikusabban közvetíthetnék.
Drasztikusan szólva: a tény, hogy valakibe
belefojtják a szót, nem attól válik igazán
tragikussá, hogy az illető valóban nem tud
többé megszólalni.)

A zavaró mozzanatok ismét a történet
túlkonkretizálásakor lépnek fel. A mű
igazi, romolhatatlan értéke a főszereplő
ábrázolása. Margitka a színésznő, a ko-
médiás, vagyis, per definitionem, az ember.
Akit kihasználnak, majd félrelök-nek,
holott amit nyújtani tud (tudna), az
független a múló időtől, s aki, mikor vég-re
ismét szóhoz juthat, ismét kész adni, ahogy
adott egész életében. Margitka politikai
arculatát alig ismerjük, de nem is napi
gondokhoz várunk tőle segítséget: a
méltatlanul elnémított, de búvó-patakként
minden résen fel-feltörő tiszta emberi szó
erejét képviseli ő - erejét a győzelemben s
erejét az esendőségben. És képviseli azt a
másik nagy emberi erőforrást is, amely
ismét csak a színház-ban sűrűsödik össze,
de jó lenne, ha egész létezésünket átjárná: a
játékot.

Ezt a figurát elég nehéz egy konkrét
időszakhoz kötni, adott esetben a hatvanas
évekhez, mivelhogy Hubay nem egy
konkrét helyzet visszásságainak meg-
ítélésére, leleplezésére szánja. Lehetne
persze egy ilyen helyzetről is drámát írni ; a
mű alapötletét - máig sem tudom, milyen
előzményekkel - visszhangzó
Hatásvadászok című magyar film például
ezt teszi, s jól teszi - ez a vállalt dolga.
Másfelől: valamiféle feltételeket mégis kell
a konfliktus köré teremteni. Nem tudom,
milyen módon lehetett volna ezt
megoldani, úgy, hogy a figurák arche-

tipális jellege s a dráma levegőssége még-
is megőrződjék, annyi azonban bizonyos,
hogy az „intrika" konkretizált elemei nem
válnak javára. Ezeknek Hubay - s némi
okkal persze- elsősorban Bátori, az író
alakjában érzi szükségét. Hogy egy írót
Magyarországon mikor miért nem
játszanak, ez bizony joggal tűnhet
indoklásra szoruló kérdésnek, csakhogy a
dráma adta válasz rögtön további ne-
hézséget szül: akiket nálunk nem játsza-
nak, azokat nem jegyzik oly magasan a
protokolltőzsdén, hogy Potemkin-be-
mutatót kéne rendezni számukra. (Egy
korábbi változatban ezért volt az író
nemzetisége is bizonytalan; egy hazánkba
látogató tekintélyes, ám nálunk nép-
szerűtlen külföldi szerző személye még
valószínűsítené ezt a képletet.) Ha, mint a
mostani változat sugallja, az író pateti-
kusan forradalmi, tehát mára elavultnak
minősülő darabot írt, akkor újabb kérdés
merül fel: jó-e valójában a szóban forgó
dráma vagy sem, igaza van-e a jelennek,
mikor lomtárba utalja, vagy ez is csak a
jelent minősíti negatívan. Hubay tartóz-
kodik az egyértelmű állásfoglalástól, csak
utalásokba burkolózik, s nehéz el-dönteni,
tovább kellett volna-e lépnie a
konkretizálás útján, vagy, ellenkezőleg,
még homályosabbnak-általánosabbnak
kellett volna maradnia. Ha figyelembe
vesszük, hogy a Római karnevál nem vala-
mely irodalom- és műsorpolitikai vitában
akar állást foglalni, s Bátori alakjában is
igazából a karneválmotívum egy másik
aspektusa érdekli, akkor úgy tetszik: az
utóbbi út lett volna ajánlható.
Mindenesetre: a félmegoldás zavaróan hat,
olyan irányban kezdi mozgatni a néző
töprengését, amelyen csak zsákutcába
juthat el.

A motívumból azután bántó drama-
turgiai sutaság is fakad. Ha ugyanis az írót
a protokolltőzsdén olyan jól jegyzik, hogy
az igazgató „fentről" utasításba kapja a
próba megrendezését, akkor állásával
játszik, sőt, épelméjűsége is vitatható, ha,
bármily kínos helyzetben, kíméletlenül az
író szemébe vágja az igazságot, méghozzá
minden szépítő tapintat, pozíciójából és az
addigiakban megismert ravasz, hideg,
machiavellisztikus jelleméből következő
diplomáciai érzék híján. Így tudniillik
önmagának árt a legtöbbet: Margitka és
Bátori gyakorlatilag csak ott tartanak, ahol
tegnap úgyis tartottak, őt azonban holnap
ki-dobhatják állásából. Tudom, hogy az új
befejezés érdekében Hubaynak szüksége
volt rá, hogy Bátori megtudja az igazsá

got, ám erre más megoldást kellett volna
választani.

A váci bemutatónak - amelynek révén a
darab, egyre szűkülő körökben keringve a
főváros körül, végre Budapestre is eljutott
- nagy szerencséje volt: Ruszt József
személyében olyan rendezőre talált, akihez
vezető rendezőegyéniségeink közül a
legközelebb áll Hubay szemlélet-módja, s
akit szintén a napi konkrétumoktól elemelt
példaszerűség izgat. (Talán ha találkozásuk
korábban jön létre,, az együttműködés
révén Hubay következetesebb Hubay-
drámákat írhatott volna; az oly sokszor
naturalizmusba szürkülő előadások sok
színpadi impulzust nem adhattak neki.)
Nemrégiben, Fejes Endre Vonó Ignácának
szolnoki felújításán, láthattunk egy sikeres
kísérletet egy a Római karneválnál sokkal
inkább kor-hoz kötött, ám írói értékénél
fogva mégis maradandónak bizonyult
dráma klasszicizálására; Ruszt József
munkája hason-ló törekvés jegyében
fogant. Ő rendezői alkatához híven a Római
karnevált is szer-tartásnak, az áldozati
bárányok kínszenvedésének és
felmagasztosulásának fogta fel, és a
környezetet, a figurákat viszonylagos
időtlenségbe emelte: színésznő van, író
van, akikben a meg nem értett megváltók
vonásai ragyognak fel, és két típusba
sűrűsödik a környezet: a jóindulatú, de
tehetetlen, mert hatalom nélküli
kisemberbe és a hatalom rossz, emberség
nélküli birtokosába. Relatíve időtlenek a
színpadkép és a jelmezek is. Az írót ugyan
lehetett volna ilyen értelemben
következetesebben „kiállítani", viszont
Benkő Gyula mefisztói öltözékű
színigazgatóját nehezen tudjuk elképzelni
raporton a tanács művelődési osztályán, és
így a zavaró szövegrészek ellenére is
betölti lényegi funkcióját. Sajátos módon
hat mindez a színészi játékra is: Benkő
Gyula szokványos és külsőséges
eszközökkel, de a mefisztói elgondoláson
belül maradva „hozza" azt az általános
intrikust, aki kétezer-valahány év óta tör
más és más alakban az emberiség jóte-
vőire; Szilágyi Tibor viszont, finom és
elegáns eszközökkel, de mégiscsak a Deficit
kiábrándult mai értelmiségijét játszsza el,
akit pedig ugyan meg nem válthat
Margitka passiója, mert az ő konfliktusa
egészen más szférában helyezkedik el.

És hát itt van az előadás másik nagy
szerencséje, Ruttkai Éva, aki, ritka talál-
kozásaik alkalmából, Ruszt vérbeli alko-
tótársának bizonyul. Ruszt szemmel lát-
hatóan nem bánta, hogy ennek a Margit-
kának nyomorában viselt gönceit is egy



belvárosi divatszalon rafinált profesz-
szionizmusával komponálták, s amellett
oly sugárzóan szép és fiatal, hogy tökkel-
ütött az a direktor, aki nem vele játszatja
el a világ drámairodalmát. Ha ő páholyt
nyitogat, akkora közönség elfelejt beülni a
nézőtérre, s ha Bátori, önmarcangolás
helyett, mindent feledve a lába elé borul s
örök szerelmet fogad neki, elengedjük a
dráma folytatását. Ruszt Józsefnek nem a
külsőségek: életkor, szépség, öltözködés,
voltak fontosak, hanem az az elementáris,
megszállott szenvedély, amelyből Ruszt
színpadán a vértanúkat gyúrják s amely
Ruttkai egyik legbecsesebb színészi
sajátossága. Rusztnak az volt a fontos,
hogy túl a cselekmény konkrét fordulatain,
Margitkát figyelje s Margitkával
azonosuljon mindenki, s ezt elérte.
Ruttkai, groteszk játékosságában, kis
fondorlataiban, felszíni őszintétlenségei-
ben s mély, alapvető őszinteségéhen, az a
metaforikus komédiás, aki keresztre feszül
ügyéért: a játékért, a színházért, az
emberségért. Alakítása a dráma legmé-
lyebb s legmaradandóbb magvát segíti
áttörni a néha ellenszegülő burkokon, s
közelebb visz Hubay Miklós drámaírói
lényének megismeréséhez, mint megany-
nyi, az író betűit látszólag jobban tisztelő
színpadi munka. Valószínű, hogy az idő
múlásával egyre inkább ez a metaforikus
elemeltség bizonyul a Hubay-tolmácsolás
járható útjának, s a színpad teljesíti majd
ki - legalábbis az eddigi oeuvre egy részét
tekintve egy önmagához nem mindig
következetes klasszicizáló író klasszikáját.

PÁLYI ANDRÁS

Körbe-körbe

Gombrowicz-bemutató Veszprémben

Lassan-lassan elérjük, hogy Witold
Gombrowicz-csal, a XX. századi lengyel
irodalom e rendhagyó alakjával kapcso-
latban is leírhatjuk: nem kell bemutatni a
magyar olvasónak. Az 1978/79-es évad-
ban - a lengyel dráma ünnepe alkalmából
- színre került az Operett és a z E sküvő,

tavaly napvilágot látott Ferdydurke című
regénye, időközben egy-két részlet
háromkötetes Naplójából folyóiratok
hasábjain, s hírek szerint könyvkiadók
műhelyében újabb Gombrowicz-kötetek
készülnek. Ehhez a sorhoz kapcsolódott a
veszprémi színház az Yvonne, Burgund

hercegnője színpadra vitelével. Az Yvonne

az író korai színműve, csaknem ötven
esztendő telt el megírása óta, s bár annak
idején megjelent a - mi Nyugatunkéhoz
hasonló orientációjú - Skamander című
irodalmi folyóiratban, akkor többnyire
csak furcsálkodást és értetlenséget aratott,
s hosszú időnek kellett eltelnie, míg
színpadra jutott - hogy aztán be-járja
Európa színházait. Az 1957-es var-sói
ősbemutatót követően Jorge Lavelli
rendezése a párizsi Odéonban, Alf
Sjöbergé Stockholmban, Ingmar
Bergmané Münchenben váltották ki a
legnagyobb visszhangot. Krzysztof
Wolicki, Gomb-

rowicz életművének egyik értő elemzője
pedig azt állítja, hogy az Yvonne „egyike
annak a két-három legjobb lengyel drá-
mának, amit e században írtak . . ."

Az író, aki 1904-ben született, a har-
mincas években egy kötet elbeszéléssel,
fentebb említett regényével és az Yvonne-

nal ugyancsak felkavarta a varsói irodalmi
szalonok világát, egy csapásra az új utakat
kereső, ironikus-groteszk áramlat
élvonalában emlegetik, Witkacy és Bruno
Schulz mellett. 1939 nyarán részt vett egy
tengeri hajótúrán, s a világháború
kitörésének híre Buenos Airesben érte;
soha nem tért vissza hazájába. Csak-nem
negyedszázadon át Argentínában élt, majd
hat esztendővel 1969-ben bekövetkezett
halála előtt visszatért Európába, a
franciaországi Vence-ban telepedett le.
Ekkor művei már több nyelven megje-
lentek, darabjait játsszák, Kozmosz című
regényéért nemzetközi irodalmi díjat kap.
Színművei ma is a lengyel színházak ál-
landó repertoárdarabjai, hatásának is-
merete nélkül nem érthető és nem értel-
mezhető a teljesség igényével az újabb
lengyel drámairodalom.

Shakespeare mint álarc

A színhely: egy képzeletbeli királyi udvar,
ahol az előírt ceremóniák vastörvénve
uralkodik, ám furcsa mód „jóságos",
„liberális", sőt kissé marcipánszerű világ,
mely inkább az író gyerekkorából ismerős,
felbomló nemesi miliőre hasonlít, s nem a
hajdani burgundiai királyi udvarra. Fülöp
herceg eljegyzi magát a savanyú, csúf,
kórosan néma, „lassú

Hubay Miklós: Római karnevál
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Vágvölgyi

Ilona, Rendező: Ruszt József,
Szereplők: Ruttkai Éva, Benkő Gyula,

Szilágyi Tibor, Ruttkai Ottó.

Helyesbítés

Az 1983. júniusi számunk 42. és 43. oldalán
lévő képek aláírása sajnálatos módon felcse-
rélődött. A 42. oldali kép aláírása helyesen
a következő. Veronika Freimanova és
Oldrích Vizner A három megesett lány
című Menzel-komédiában,

Jelenet Gombrowicz drámájából (Darás Léna, Blaskó Balázs, Újhelyi Olga. Losonczy Ariel , Basa I s tv án
é s Be nede k G yul a)


