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Kié ez a kéz? Lehet, hogy
az enyém...

Botho Strauss: Oh, azoka hipochonde-
rek! című drámája Szolnokon

Azt mondta háziszerzőjéről s egykori
dramaturgjáról Peter Stein abban az év
eleji interjúban, melyet e sorok írója ké-
szített vele: „Még hogy Botho Strauss
hermetikus szerző lenne?! Ez a tévhit
csak abból fakadhat, hogy még nem tettek
próbát vele. Próbálják csak meg, csudát
fognak látni! Nálunk, az NSZK-ban
Botho Strausst inkább azért szidják, hogy
túlságosan is a közönség tetszésére
pályázik... Botho Strauss vérbeli kö-
zönségszerző..."

Botho Strauss, mint aki már-már a
bulvárt horzsolja? Kiről beszél a kiváló
rendező, számos Strauss-bemutató szín-
revivője? Nos, bizonyosan nem arról az
egykori, huszonnyolc éves fiatalember-
ről, akinek első drámáját, épp a szóban
forgó A hipochondereket (ez a darab eredeti
címe) 1972-ben ingerült elutasítással
fogadta a nyugatnémet kritika. „Az ember
mérgelődött, mert ez a darab kisiklik
minden objektívabb besorolás elől, mert a
szó legigazibb értelmében »nem lehet mit
kezdeni vele<." (Günter Zehn a Die
Weltben.) „Közönség és kritika tanács-
talan volt." (Roland H. Wiegenstein a
Frankfurter Rundschauban.) „Botho
Strauss nem drámát ír, csupán az anti-
dráma egyfajta dramaturgiai elméletét
illusztrálja. Dramaturgok mint
ateliermókán egy ideig talán
elszórakoznak rajta, de a közönséggel
szemben ez sznob, sőt, szadista
arrogancia... Summa summarum: ahhoz,
hogy valaki a színházban érvényesüljön,
akkor sem elég nem írni darabot, ha ezt a
nem létező darabot szándékosan,
módszeresen és elméleti felépítménnyel
ellátva hozza lét-re." (Georg Hensel a Die
Weltwochéban.) De a hamburgi
ősbemutatót rendező Claus Peymann
számított erre a reakcióra, mert az
előcsarnokban egy plakátot helyezett el,
mely tudatta, hogy az író (akárcsak hőse,
Vladimir) behajózott Batávia felé, „s így
az egyetlen személy, aki az ügyről talán
némi felvilágosítást adhatna, a nyílt
tengeren tartózkodik, úton Kelet-Azsia
felé". (Nehéz eldönteni, kinek a batáviai
hajóútjában hihetünk jobban: Strausséban
vagy hőséé-ben.)

Mi történhetett tíz év alatt, e csaknem
egyöntetűen negatív fogadtatástól Peter
Stein épp ellentétes értelmű nyilatkozatáig
? Nos, mindenekelőtt egymást érték a
Strauss-bemutatók: Ismerős arcok, vegyes
érzelmek (1975), Viszontlátás-trilógia
(1977), A nagy és a kicsi (1978), Kalldewey,
Farce (1982) és legújabban A park (1984).
A nyugatnémet színházak versengenek
értük, sőt, időnként felbukkan egy-egy
külföldi - osztrák, francia, angol vagy épp
amerikai előadás is, bár ezeket vál-
tozatlanul gyér siker kíséri; legutóbb épp a
nagy Glenda Jackson bukott bele A nagy és
a kicsibe. Az NSZK-ban azonban Botho
Strauss mára kétségkívül a vezető
drámaírónak számít, és immár egyetlen
kritika se visszhangozza a kezdeti
vádakat, noha ezek egy az egyben al-
kalmazhatók lennének a későbbi Strauss-
drámákra is, hiszen épp a Szentivánéji álom
motívumaira szerzett A park talán az
eddigi életmű leghermetikusabb, leg-
komplikáltabb darabja. A vádak mégse
térnek vissza; Strausst még saját legjobb
színvonalához se illik mérni, az élő klasz-
szikusnak kijáró deskriptív-analizáló
respektus illeti meg. igen: mi történhetett?

[97z-ben a Rheinischer Merkur bírálója,
Heinz Beckmann, aki azzal vádolta a
szerzőt, hogy „triplafedelűen blöfföl",
aforizmatikusan megjegyezte: ez a fia-
talember „lélegzés helyett is csak gondol-
kodni tud". Az igazi nehézség abban le-
hetett, hogy c fogadtatás után Strauss
másodszor is színre kerüljön; szerencsés
körülmények mellett ebben nyilván köz-
rejátszott a rendkívül ambiciózus nyu-
gatnémet színház eredeti drámákban és
drámaíró-tehetségekben való krónikus
szűkülködése. Másodjára a straussi dra-
maturgia már ismerősebbnek tetszhetett,
aztán, a nyilván már sokkal akadálytala-
nabb harmadik találkozásra szinte már
meghittnek. Mára pedig a gáncsból dicsé-
ret lett; a nyugatnémet kritika és bizonyára
a közönség egy része is megszokta, sőt,
büszke rá, hogy van egy Európa-szerte
ismert írója, aki „lélegzés helyett is
gondolkodik" (a pejoratív „csak" szócska
azóta elmaradt).

Mindez persze mégsem csak nézőpont
kérdése, hiszen a lényeg az: elfogadjuk-e
és művészileg értékeljük-e azt a gondolati
konstrukciót, amellyel Botho Strauss a
„lélegzést", vagyis az életszerűséget he-
lyettesíti, pontosabban az életnek azt a
látszatát, amelyet a XX. század végi szín-
házi közönség éppúgy előnyben részesít,
mint bármely európai században élt elő

dei ? Mert bár természetesen a legvulgá-
risabban emészthető dráma is fikció csu-
pán, mégis mindenekelőtt az átélhető-
ségre, az azonosulásra épít - s kevés olyan
író van ma, aki ezt a lehetőséget oly zord
következetességgel megtagadná a
nézőtől, mint Botho Strauss. (Mun-
kásságában eddig egyedülálló A nagy és a
kicsi hűsnője, Lotte, akinek figurájában és
sorsában bizonyos fokig adott ez a
lehetőség, ezért is próbálkoztak külföldön
többnyire épp ezzel a művel; a fél-siker
vagy a kudarc azonban onnan eredt, hogy
bár a színrevivők többnyire mohón vitték
el az előadást a pszichológiai dráma felé,
a szöveg ellenállt, a közönség pedig így is
sokallta a kiiktathatatlan filozófiai
stilizáltságot.) Hiszen az azonosulási
lehetőség még az olyan poláris vég-
leteken is adott, mint egyfelől Brecht,
másfelől az abszurdok: Brechtnél a tár-
sadalmi „gesztussal" azonosulhatunk,
Beckettnél a költői kép egyetemességé-
vel. Botho Straussnak a mai drámaírásban
valóban páratlan gondolati konstrukciói
viszont csapdaszerűek. Az egyes
szituációk, a szereplők egyes reagálásai, a
cselekmény egyes fordulatai már-már
hagyományosnak, ismerősnek, átélhető-
nek tűnnek, hogy aztán bámulatosan sima
átmenettel megszüntessék saját ér-
vényüket, és visszapillantva már egészen
mást jelentsenek, majd a következő for-
dulattal ezt a jelentést is elveszítsék. Igen
hasonló például az expozíció A hipochon-
derekben (az egyszerűség kedvéért hasz-
náljuk az eredeti címet, melyet Csizma-
dia Tibor nyilván a néző egyfajta orientá-
lása kedvéért váltott fel a becketti Ó, azok
a szép napokra utaló változattal), és a rá
következő Ismerős arcok, vagyes
érzelmekben. Látszólag kristálytiszta, ezer-
nyi nézői emléket ébresztő a
kiindulóhelyzet. Itt egy férj hazahozza a
börtönből a feleségét, aki azért került oda,
mert megölte szeretőjét; férj és feleség
zavaros, dúlt, hisztérikus lelkiállapota
telje-sen érthetőnek tűnik. A következő
da-rabban egy lerobbant kis hegyi szálló
tulajdonosa titokban el akarja adni intéz-
ményét közületi üdülőnek, s mikor ezt az
ott időző baráti kör, megannyi élősdi in-
gyenvendég megtudja, bosszút esküsz-
nek. Várjuk a társadalmi-társalgási drá-
mát, a meghitt lélektani motívumokkal.
Csakhogy Strauss leleménye éppen az,
hogy a szokványosnak tetsző figurákat
egy billentéssel átutalja egy irreális, rej-
telmes, józan logikával követhetetlen
szférába. Emitt kiderül: a nő nem azért
ölt, amiért kezdetben állítja, vagyis mert



nel, hogy a többi név magyarul is elfo-
gadható), aki Jakobnak felesége, Vladi-
mirnak anyja lenne? A gyilkosság ugyan
nyílt színen zajlik, látjuk a gyilkost és az
áldozatot is, mégsem tudjuk, kik ők. Jakob
vagy Vladimir a tettes? Az áldozat ugyan
kétségkívül Elisabeth, de ki ő és mit tud?
Láthatóan szilárdan hisz abban, hogy férje
is van meg fia is, de hihetünk-e abban,
hogy ezt őszintén hiszi? No és a híres
indíték? Ha Jakob meg akar szabadulni
feleségétől, hogy meg-szökhessen a
szobalánnyal, muszáj-e ezért gyilkolnia?
És ha Vladimir az? Ez esetben
feltételezhető lenne, hogy az éppen
ugyancsak lövésre készülő Nellyt akarja
megmenteni egy újabb gyilkosságtól, de
miért tenné azt, amikor nyilván már tudja,
hogy Nelly se lesz hosszú éle-tű? Vagy
esetleg ez a gesztus is csak Nelly további
megzavarására szolgál? Netán fél, hogy
Elisabeth leleplezhetné kettős léte titkát?
De persze az is lehet, hogy Elisabeth
[hiszen őszintén (?) gyűlölni látszik
menyét] is benne van a komplottban, és a
színfalakon kívül ugyanolyan vígan
feltámad, mint nem-rég a halomra lőtt
Spaak fivérek.

E kérdések persze fölöslegesek és ab-
szurdak, és inkább csak a straussi drama-
turgia átvilágítása kedvéért tettük fel őket.
Mert hisz nyilvánvaló: itt a még-oly
konkrét tájékoztatások és adatok is csak
zsákutcába visznek; minden mozza-

Botho Strauss: Oh, azok a hipochonderek!... (szolnoki Szobaszínház( Philipovich Tamás és Bajcsay Mária

nat egyidejűleg sokféleképpen értelmez-
hető, ami azt jelenti: értelmezhetetlen. A
„minden van" és a „semmi sincs"
egyformán igaz, vagy ahogy az egyik
Spaak fivér mondja, kezére pillantva: Kié
ez a kéz? Lehet, hogy az enyém.. . Egy
merőben más dramaturgiával Botho
Strauss ugyanazt mondja, amit az ab-
szurdok: valóságunk, világunk, kapcso-
lataink áttekinthetetlenné váltak, iden-
titásunk fenyegetett és viszonylagos,
minden cselekvés és minden kontaktus,
rokoni vagy baráti szál illúzió, délibábból
épült híd a semmi fölött. De míg Beckett
drámaíróként költő, úgy Strauss filozófus;
ő egészen más dramaturgiával közelít a
nagy kísérlethez: ábrázolni az
ábrázolhatatlant. A költői kép tragikus,
monolitikus egyértelműségét nála a gon-
dolati konstrukció nem kevésbé tragikus
sokértelműsége helyettesíti.

Mivel azonban a végső mondanivaló
mindkét esetben egyértelmű, a becketti
módszer kétségtelen előnyben van a
straussival szemben. Botho Strauss
ugyanis ezen az átfogó, végső közlendő-
jén túl és azon belül egyéb feszítő monda-
nivalókat is közölni kíván, mindenek-előtt
kora és hazája társadalmáról, a mai
nyugatnémet polgárságról és értelmiség-
ről; ez a szándék ismét a „leghagyomá-
nyosabb" Strauss-drámában, A nagy és a
kicsiben a legnyilvánvalóbb, de a többi-ben
is világosan nyomon követhető. A
hipochondere/ címválasztása például nagyon
is tudatos szándékot rejt: a lelki hi-
pochonderekről lenne az írónak monda-
nivalója, azokról, akik önmaguk fog-
lyaiként, beteges introvertáltságban, tév-
eszmék és kényszerképzetek, szorongások
és hisztériák sodrásában agyonelemzik
magukat. E lehetőség alapján elképzelhető
akár a darabnak egy olyan olvasata is,
amely már-már egy hagyományos,
nagyszabású szerelmi tragédiát idéz:
Vladimir és Nelly őszintén, szenvedé-
lyesen szeretik egymást, de az adott tár-
sadalmi feltételek között és a külső nyo-
másokra való torz, túldimenzionált, „hi-
pochondrikus" reagálásaik miatt ez a
szerelem nem realizálható, és legalább
egyikük pusztulásához vezet. Csakhogy az
Othello-vonalat felfüggeszti a Gázláng-vonal
(és viszont) : hiszen Vladimir (vagy
Jakob), mint kiderül, kezdettől Verával
játszik össze, spontán kiegyensúlyozat-
lansága és hisztériája kibogozhatatlanul
vegyül a hideg számítással: őrületbe ta-
szítani az asszonyt, részben azért, hogy
Vera és őelőtte szabad legyen az út, rész-
ben bizonyára bosszúból is, Nelly árulása

a viszony kezdett számára terhessé válni,
és vissza akart térni férjéhez, hanem
azért, mert üzlettársai megbízták egy jö-
vedelmezőnek ígérkező gyógyszerfor-
mula mindenáron való megszerzésével;
amott pedig a szállodatulajdonos felesége,
bizonyos Doris megkettőződik; egyik
énje légiesen tökéletes lény lesz, a másik
viszont gyermeket vár a két éve impotens
férjtől, aki végül is személyisége teljes
felbomlását azzal tetőzi be, hogy egy
frizsiderbe zárkózva (valószínűleg)
öngyilkos lesz. A két Doris motívuma
összecseng az első darabbeli két Jakob
(vagy két Vladimir) motívumával: hányan
vannak hát? Es melyikük az igazi? A
hipochonderek végén megjelenő fér-fit
Nelly, az asszony, akit végül meggyilkol,
utolsó lélegzetével Vladimirnak szólítja, a
vele együtt megszökő szobalány viszont
Jakobnak; s ha azt hisszük, mind-egy a
név, a lényeg a két személy azonossága,
Strauss efelől sem hagy megnyugodni,
hiszen az egyik jelenetben saját
szemünkkel látjuk Vladimirt az ágyon
heverni Nellyvel, míg a külső folyosón
fekete kámzsában ott ólálkodik Jakob,
először mint kiszemelt áldozat, majd mint
gyilkos. Már persze ha a kámzsás figura
valóban Jakob, ahogy ő maga később
állítja.. .

És miért öli meg Jakob-Vladimir Eli-
sabethet (Szolnokon: Erzsébetet - a ren-
dező némiképp visszaél azzal a véletlen-



miatt. Hiszen Nelly, aki pedig viszonylag
a dráma legértelmezhetőbb figurája (té-
bolya és halála legalábbis valódinak tű-
nik), a maga részéről ugyancsak meg-
cáfolja a „grande amoureuse" sablonját:
nemcsak egyszerűen megcsalta férjét, ha-
nem még hazudik is e csalás és a rá követ-
kező gyilkosság indítékait illetően, s a
gyilkosságnak, az egyik verzió szerint,
semmi köze sincs Vladimir iránti érzel-
meihez.

Vagyis a straussi módszer borzasztó
veszélye és kockázata az, hogy az átfogó
mondanivaló kohójában sorra eléghet-nek
azok a részigazságok is, melyeket az író
minden bizonnyal komolyan vesz; a nézői
reakció pedig - beavatottaknál már eleve,
tájékozatlanoknál valamikor az első
találkozás alatt hasonlóvá válik a farkast
kiáltó fiú hitetlen közönségééhez: „Ezt
már ismerjük, többé nem dőlünk be."
Amiben a baj épp az, mint a mesében: a
farkas, Beckett farkasa valóban
megjelenhet, és a Strauss-drámákban
rendre meg is jelenik. Lenne okunk, hogy
féljünk tőle.

Az már aztán ízlés, ráhangoltság és
némi „németes" hajlam kérdése, hogy ha
nem is borzongunk bele Botho Strauss
látomásába, és nem vagyunk hajlandók
vele együtt félni elfogadjuk-e ma-gát ezt a
hideg tüzű, az érzelmi elkötelezettséget
eleve elutasító dramaturgiát, élvezni
tudjuk-e legalább magát a roppant
impozáns, bár lényegénél fogva mesterkélt
konstrukciót, szerez-e esztétikai örömet a
lenyűgöző verbális apparátus, a mondatok
és gondolatmenetek bonyolultan indázó
rendszere, netán a hagyományos
műfajokra krimire, sőt, horrorra, szalon-,
bulvár- és pszichológiai drámára vagy épp
bohózatra és cirkuszra vonatkozó
utalások, melyeket másoknál frivolnak
vagy játékosnak szoktunk címezni -
Straussnál azonban a teatralitás is
filozófiával bélelt, s az idézőjel is
komolyabb, mint másnál a kurziválás.

Ami Peter Steint (és higgyünk neki: a
nyugatnémet színházi szakma túlnyomó és
a nyugatnémet közönség legalábbis je-
lentős hányadát) illeti, ők Botho Strauss
dolgában már 984-et írnak - ismerik és
elfogadták (bár a bulvár gyanúját azért
Stein is alighanem csak a polémia hevében
ragaszthatta rá). A magyar átlagközönség
azonban e vonatkozásban minden
bizonnyal még 1972-ben él. S ha

azt akarjuk, hogy innen tovább mozdul-
jon (ami nemcsak Botho Strauss befo-
gadása szempontjából lenne üdvös), ah-
hoz az kell(ene), hogy színházművésze-
ink naptára jó néhány évvel előbbre
tartson.

A jóformán előzmény nélkül vállalkozó
Csizmadia Tibor rendezése igen jó
munka 1984-ből. Kivételes stílusérzékkel
és intellektuális vértezettel közelített ah-
hoz a szerzőhöz, aki minden rendezői
kvalitás közül épp e kettőre tart legin-
kább igényt. Ami a lényeg: miközben
egyetlen mozzanat fölött sem siklott el,
képes volt rá, hogy mindegyiket azonnal
relativizálja (talán a valóban fárasztóan
hosszú és a hamis nyomhintést fö-
löslegesen elnyújtó expozíció kivételé-
vel). Voltaképp, amennyire lehet és üd-
vös, még a jelzett ellentmondáson is ol-
dott: a szereplők hisztériája, vagy, ha úgy
tetszik, hipochondriája, nála valóban
őszinte, de épp mert alapjában fals, torz
magatartás, épp őszinteségében velejéig
őszintétlen, sőt, minél őszintébb, annál
őszintétlenebb; így az „őszintén" hisz-
tériázó Vladimirtól nagyon is kitelik,
hogy tervszerűen és hideg fejjel elpusz-
títsa azt, akinek szerelméért oly látványo-
san és átélten őrjöng.

Vannak a rendezésben hagyományosan
hálás játékok, mikor az ellentmondások
gyors időbeli egymásutánban, egymástól
jól megkülönböztethetően jelentkeznek;
ilyen például Elisabeth mesterhármasa,
mikor Jakab levelét végigolvasva először
kétségbeesik, majd Nelly bejövetelét
észlelve zavart és bosszús lesz, s végül,
mindezt leplezendő, édeskés kacérsággal
hanyatlik Vladimir ölébe, s mind-ezt egy-
két másodperc alatt; vagy az olyan, a
straussi műfaji utalások rend-szerét jól
realizáló, már-már bohózati effektus,
amikor Vladimir, hisztérikus
halálvíziójában, vonagló pulykacombról
beszél, majd tányérjáról a legnagyobb

nyugalommal valóban egy combot kap
fel. De nagyobb teljesítmény, hogy Csiz-
madia egyazon mozzanaton belül is ké-
pes ellentmondásokat kidolgozni, akár
effektusokkal - például az idilli szerelmi
jelenetet egyre baljósabban kísérő s épp
ellentétes szándékot reveláló konfliscsen-
getéssel -, akár, s ez persze a legértéke-
sebb elem, a színészi játék folyamatos és
egyidejű többértelműségével, az egy-
másnak feleselő magatartási mozzanatok
helyenként groteszk túlfokozásával.

Frappáns kifejezési eszköz az ellentét is
a gazdagon berendezett színpad és a játék
vészjósló üressége között. A szolnoki
Szobaszínházat alkalomról alkalom-ra
megújuló játékterei színházi életünk
legizgalmasabb szcenikai laboratóriumá-
vá avatták. Most a parányi téren Lábas
Zoltán levegősen tudott elhelyezni nem
egyszerűen egy nagypolgári lakást, ha-
nem annak legalább hat, sajátos jellegű és
megkülönböztetett funkciójú játékterét
(ilyennek kell számítani a zsúrkocsi
fülkéjét is), hiteles, már-már naturaliszti-
kusan pontos kellékekkel s ugyanakkor
ez a színpadkép csak azért szituál, hogy a
rendezés kiragadhassa a játékot szituált-
ságából. Csizmadia szemmel láthatóan él-
vezi ezt a folyamatot, a felépítés és szét-
rombolás sajátos straussi dialektikáját.
Egyformán otthonos a bölcseleti argu-
mentumokban és a bűvésztrükkökben, és
érezhető szellemi örömmel szerkeszt meg
egy olyan szellemi konstrukciót,
amelynek építőelemei par excellence
valóságidegenek, csupán az egésznek
lehet köze a valósághoz, annak számára,
aki szívesen követi az effajta színpadi
gondolatfutamokat. Legföljebb a pontot
nem rakta ki elég nyomatékkal. A kö-
zönség amúgy is nehezen követi a végső
váratlan fordulatokat - több időt kellene
kapnia arra, hogy még a játékidőn belül
reagálhasson és ocsúdhasson fel. A ren-
dezőileg is, színészileg is elkapkodott,
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bizonytalan befejezés a tájékozatlanab-
bakat még jobban megzavarja, de az ér-tők
élvezetét is csorbítja.

Ritkán választható külön ily tisztán
rendezői szándék és színészi megvalósítás.
A színészek ugyanis, bár rendkívül
lelkiismeretesen, műhelyszellemű ko-
molysággal és akarással követik Csizma-
diát Botho Strauss cirkalmas ösvényein,
változó sikerrel birkóznak a feladattal.
Ambár valljuk be: ha Botho Strausst egy
tehetséges rendező megérti és szereti (úgy,
ahogy Botho Strausst szeretni kell), akkor
a megvalósítást illetően már egyszerűbb a
dolga, mint a színésznek, akinek a
színpadi lét minden pillanatában testileg és
szellemileg ki is kell fejeznie az állandó
két- vagy többértelműséget, vagyis
valóban saját kezűleg lebontani azt, amit
egyszer felépített.

Vladimir-Jakob kulcsszerepében a szín-
ház bátran kísérletezett: Philippovich
Tamásnak eddig csak megfelelően
megoldott epizódalakításait ismertük.
Elmélyülésével rászolgált a bizalomra:
minden színpadi percében tetten érhető a
világos rendezői értelmezés és instrukció.
A kivitel azonban, az általa pontosan
jelzett végletes érzelmekkel ellentétben,
szürke; az érdekesség, az egyéniség bé-
lyege, a jelenlét súlya hiányzik, s ez az
egész előadást valamelyest lehúzza. Más-
fajta küzdelemről tudósít Bajcsay Mária
alakítása. Utaltunk már rá, hogy Nelly
alakja a darabban a legdirektebb, ő az
egyetlen, aki valóban azonosnak látszik
sorsával (ezzel mintegy Lottét megelőle-
gezve). Bajcsay azonban mintegy Lottét
átszik már, nagy szenvedélyű, nagy
érzelmű, már-már tragikus hősnőt -
kitűnően, de Nellyhez képest túl
„melegen", és ebből az alapállásból elég
nehezen, nemegyszer hiteltelenül oldhatók
meg mind-azok a jelenetek, amikor nem
Vladimirral áll szemben (de még a
Vladimir-jelenetek is lehetnének
komplexebbek). Győry Franciska, kevéssé
képlékenyen, csak rutinjára támaszkodik, s
fénytörésekről-vibrálásokról lemondva
pusztán egy polgári színmű hárpia-
anyósának sablonfiguráját hozza. Ami a
két Spaakot lleti, Csizmadia itt különleges
élvezet-:el játszott el a Strauss által
nagyon is bekalkulált
cirkuszeffektusokkal, csak hát

két színész, Takács Gyula és Tóth Jósef
túl messze ment ebben az irányban, lletve
túl keveset mutatott fel a duó féelmetes-
kiismerhetetlen vonásaiból. ,zen belül
Takács Gyula igen színes lownszámot
adott elő, ám a rendkívül ehetséges Tóth
Józsefnek érezhetően ke-

vés volt az idő és a tér ahhoz, hogy rutinos
partnere mellett kibontakozzék. A
leginkább straussi figurát Leviczky Klára
alkotta meg, Vera, a cselédlány szere-
pében; játékának finomságát és erejét
külön bizonyítja, hogy egy nem egészen
pontos értelmezés talajáról kellett elru-
gaszkodnia, mert a straussi Vera volta-
képp közelebb áll A Manderley-ház
asszonyának démoni házvezetőnőjéhez,
mint ahhoz a magyar parasztlánykához,
akinek maszkjában a színésznő megjele-
nik. Mégis: ez a Vera jelen van és nincs
jelen, tud és nem tud, érez és nem érez,
naiv és rafinált, ösztönlény és hideg kal-
kulátor - minden és semmi. És önálló
ráadásként Leviczky még egy csipetnyi
saját iróniát is hozzáad a játékhoz - jól áll
a kissé túl mereven, „németen" okos
Botho Straussnak, több is elkelne belőle.

Végezetül egy szót a fordításról, Petra-
Szabó Gizella munkájáról. Mai színházi
gyakorlatunkban ritkán segíti a rendezőt
ilyen abszolút biztos, önálló irodalmi al-
kotásnak is beillő szöveg (igaz, hogy sok
rendezőnk sajnos meglepően igénytelen is
e tekintetben). Petra-Szabó Gizella meg
tudta teremteni a magyarul beszélő Botho
Strausst: azonos értékű a gondolati
feszültség és a szellemi színvonal,
pontosan megfelelő arányú - se nem ne-
hézkes, se nem túl könnyed -- a nyelvi
humor.

A szolnoki Botho Strauss-vernisszázs-
nak aligha lesz nagy közönségsikere, még
kritikai fogadtatása is kétséges. Nem
csoda: 1972-ben vagyunk. Kérdés, érde-
mes-e e téren megismételnünk a nyugat-
német befogadóközeg évtizedes útját, s
ezen a nyomon eljutnunk a majdani
mához. Magam - ez talán kitetszett -
elfogadom és értékelem Botho Strauss
színházát, mégsem vagyok pillanatnyilag
bizonyos abban, hogy éppen őrá van-e
szüksége a magyar színháznak. Abban
azonban bizonyos vagyok, hogy az ilyen
drámák adekvát tolmácsolását meg kell
tanulni ahhoz, hogy igazán korszerű
színházat játsszunk Magyarországon. S
így a szolnoki bemutató több, mint
sikerült egyszeri kísérlet: teljesítmény,
amely a szolnoki színház munkájában
mindenképp gyümölcsözni fog.

Botho Strauss: Oh, azok a hipochonderek!
(szolnoki Szobaszínház)

Fordította: Petra-Szabó Gizella. Rendezte:
Csizmadia Tibor. Díszlet-jelmez: Lábas
Zoltán.

Szereplők: Philippovich Tamás, Bajcsay
Mária, Győry Franciska, Takács Gyula, Tóth
József, Leviczky Klára.

KOVÁCS DEZSŐ

Szép asszonyok a
Körszínházban

Aki valamelyest is figyelemmel kísérte a
Körszínház elmúlt huszonhat évének
műsorpolitikáját, feltehetőleg nem lepő-
dött meg azon, hogy Kazimir Károly
ezúttal a klasszikus kínai epika hazánkban
talán legismertebb és legnépszerűbb
remekét, a XVI. századból, ismeretlen
szerzőtől származó Szép asszonyok egy
gazdag házban című regényt állította szín-
padra. Megszokhatta már az egykori vá-
rosligeti kiállítócsarnokba látogató néző,
hogy ebben a színházban a mi (európai)
kultúránktól távoli, egzotikus (világ)-
irodalmi élményben lesz része. Az évek
során számtalanszor megfogalmazódott e
sajátos népművelő színház majd' minden
sajátossága az előadásokról szóló be-
számolókban; profilja kialakult, játék-
módja, stílusa stabilizálódni látszott, s
nagyjából ugyanazokat a műfaji-drama-
turgiai ellentmondásokat mutatta föl év-ről
évre, amiért bírálni és üdvözölni egy-
szerre szokták az ismeretterjesztés és a par
excellence színház vizein hánykolódó
produkciókat.

Az idei adaptáció is az ismert körszín-
házi képlet jegyében fogant, némi mai
(pikánsnak szánt) felhangokkal: epikai
művet visz színpadra úgy, hogy igyekszik
valamit megtartani a regény elbeszélői
módjából, érzékeltetve a XVI. századi
történetmondás jellegzetességeit, mese-
szövésének naiv báját.

A Szép asszonyok egy gazdag házban
ugyancsak vérbeli epika, lazán felépített
elbeszélői szerkezetre fűzi föl a fő és mel-
lékepizódok füzérét, a történet fordulatait,
s a cselekményt számos retardáló moz-
zanat gazdagítj, míg lassan eljut a ki-
bontakozásig, a korabeli kínai társadalom
horizontálisan és vertikálisan is mély és
széles korrajzig.

A történet a magánéletet állítja kö-
zéppontba, de úgy, hogy közben a társa-
dalmi közélet is a maga teljességében és
sokszínűségében bontakozik ki előttünk. A
regényt át- meg átszövik az erotikus
mozzanatok, a szerelmi élet jelenetei
meglehetős bőséggel és részletességgel
ábrázoltak a gazdag kéjenc kereskedő,
Hszi-men Csing életének és „udvarának"

képeiben. Mint Tőkei Ferenc írja tanul-


