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Az újítás dilemmája

A Comédie Française stílusáról

Amikor Á fösvény budapesti előadásán
fölment a függöny, még nem lehetett
tudni, hogy a hagyomány és újítás harcá-
ból melyik fél kerül ki győztesen. A Co-
médie Française-ről szólva ez a kérdés
látszik legfontosabbnak. Az európai nem-
zeti színházak közül éppen a franciák há-
rom évszázados társulata őrlődik föltűnően
e dilemma, a tradíció megőrzésének,
folytatásának és megújításának kételyei
között. Az angoloknak kevesebb gondjuk
van ezzel: másfél évtizedes Nemzeti
Színházukat nem nyűgözi le a tradíció;
Shakespeare-t egyébként sem kezelték
soha úgy, mint múzeumi értéket. A
moszkvai Művész Színház, ha egykor,
Sztanyiszlavszkij idejében hallgatólagosan
vállalta is a Nemzeti Színház szerepét, ma
nem tart igényt erre a cím-re. A Deutsches
Theater megalakulása óta, de különösen az
Otto Brahm-féle Freie Bühne, még később
Reinhardt termékenyítő hatásától -
színházi műhely. Más országokban, ahol a
színház kérkedik a „nemzeti" jelzővel, ez
nem jelent többet, mint gépies hivatkozást
a kötelező klasszikus repertoárra és a
drámai örökség ápolására. (A mi mai
Nemzeti Szín-házunk például a klasszikus
drámák szín-padra állításának néhány
bátor kísérletével éppenséggel nem felel
meg ennek a dogmatikus Nemzeti
Színház-fölfogás-nak. A Madách Színház
sokkal nemzeti színházibb - persze csak
ebben a kevéssé használható
értelmezésben.)

A Comédie Française-é egyedi eset. A
stílussal küszködik, nem a repertoárral.
(Erre vall, hogy még Ionescót is játszott,
bár ez egyszeri próbálkozásnak bizonyult.)
Előző budapesti vendégjátékukon egy
muzeális Férjek iskoláját láthattunk tőlük,
amely kétségbeesetten igyekezett
rekonstruálni a Molière-korabeli szín-
házat. A leszűkített színpadon a pers-
pektívaábrázolást is kerülő festett hát-
térsík előtt folyt a játék, a szereplők egy-
vonalban állva, kifelé, a közönséghez
intézték szavaikat. A rekonstrukció vitat-
ható értékét tovább rontotta, hogy ez az
előadás került minden kapcsolatot a né-
zővel. Néhány évvel később Párizsban
láttam A fösvény egyik korábbi fölújítá-

sát, amely már föloldotta ezt a színház-
történeti merevséget, de valódi élettel még
nem tudta megtölteni a színpadot.

A fösvény legújabb rendezése (Jean-Paul
Roussilon munkája) az első pillanattól
kezdve éppen a részletek gazdagságát, a
jellemek lélektani kibontását ígéri. Egy
szokatlan és tökéletes díszlet (M. Savi-
gnac tervezte) teremt keretet a játékhoz.
Harpagon házának hatalmas előcsarnoka
kopáran ásít. A kopott szürkésbarnák a
sivár üresség szomorú benyomását keltik.
A szereplők olcsó posztóból készült,
dísztelen-színtelen ruhájukban álmosan
kezdik a reggelt. Egy loncsos cseléd föl-
mosóronggyal és vödörrel csoszog át a
színen. Az inasok leszedik az óriási ab-
laktáblákat, és a kora reggeli fény beömlik
a helyiségbe, még jobban kiemelve a falak
csupaszságát. Ez a gonddal meg-
komponált nyitójelenet, amelyben a lábak
csosszanása és az ajtók kattanása lassú
ritmikai rendbe szerveződik, a megszokott
sietős-játékos Molière-előadások helyett
egy realista lélektani dráma hiteles
atmoszféráját teremti meg.

Ha az ismert mondást, amely szerint a
stílus maga az ember, a színházra alkal-
mazzuk, akkor ez a puritán realizmus a
Comédie Française esetében minden bi-
zonnyal egy eddigi emlékeinktől eltérő
színházat mutat. A stílusváltás most már
lehetővé tenné, hogy ne a „klasszikus"

Molière-t, hanem az aktuális szerzőt lás-
suk. Roussilon persze nem megy el addig,
amíg Jaroslav Dudek Budapesten is látott
A fösvény-rendezése, amely csak jelezte a
darab keletkezésének korát, de a mai
emberi kapcsolatokat kereste benne.
Dudeknál a kezdőjelenetben Valér és Eliz
egy együtt töltött éjszaka után az ágyból
kászálódott elő. A Comédie Française-ben
ez az indítás alighanem akkora botrányt
kavarna, hogy még a gondolata sem
fordulhat meg a rendező fejében. De azért
Roussilonnál is nyitott marad egy ilyen
látszólag kényes kérdés. Bár a kora
reggeli jövés-menésben a teljesen apatikus
cselédeket nem izgatja Valér és Eliz
bizalmas beszélgetése, a nézők fejében
szöget üthet egy korai órán megbeszélt
randevú. Elképzelhető, hogy nem most
találkoznak, hanem most válnak el egy
éjszakai együttlét után.

A realizmus következetes fölfogásából
kiindulva kitágul a darab világa, a sze-
replők mögé lélektani és társadalmi hát-tér
vetítődik. Az előadás azonban végül nem
tud mindenben megfelelni annak az
igénynek, amelyet az első jelenetben föl-

Michel Aumont (Harpagon) és Catherine Samie
(Fruzsina) a Comédie Française Fösvény-
előadásában (Iklády László felvétele)

keltett. Csak ritkán sikerül elkapnunk
Valér és Eliz egy-egy ijedt összenézését
Harpagon háta mögött, vagy a szolgák
megalázott tekintetét. A szereplők to-
vábbra is részletező stílusban játszanak, de
vagy ők maguk, vagy a jellemek, ame-
lyeket igyekeznek kibontani, nem elég ér-
dekesek ahhoz, hogy lekössék a figyel-
münket. Michel Aumont a címszerepben
megragad ugyan ide-oda futkosásaival,
vizslató-szaglászó modorával, de ez ké-
sőbb manírrá merevedik, és nem tud a
jellem részévé válni. Pontosabban: Au-
mont később nem képes mit hozzátenni
Harpagon jelleméhez.

Kivétel az utolsó jelenet, amely végül



megrázó élményt hagy bennünk. Abban a
pillanatban ugyanis, amikor Harpagon
már-már eljut a téboly szélére ládikájának
elvesztése miatt, a történet színpadi be-
fejezése ismét jellemtani remeklés. A játék
győztes szereplői végre megszaba-
dulhatnak Harpagontól, akinek nyomasztó
uralma tönkretette az életüket. Most végre
megtört a varázs, sikerült őt legyőzni.
Visszakapta ládikáját (a rendezőnek még
arra is van gondja, hogy Mariannával
visszaadassa Harpagon gyűrűjét), és
szerelmesen öleli magához a kincset. A
szereplők arcán szánakozással vegyes
iszony jelenik meg, és lassan, hátrálva-
oldalazva sorban kiszöknek az aj-tón - ki a
szabadba, el ebből a sivár, nyomasztó
házból. Harpagon magára marad.
Ládikájával lekuporodik a lépcsőre, arcán
a magányos szörnyetegek hasonlíthatatlan
kifejezése. Irtózunk tőle és sajnáljuk.
Kegyetlen színházi pillanat.

Corneille Horace című drámájának elő-
adásával a Comédie Française a klasszikus
fenség nemes tartásából vizsgázott. A ró-
mai korban játszódó darabot - teljes jog-
gal - a XVII. századi francia öltözködést
enyhén stilizáló ruhákban képzelte el a
rendező Jean-Pierre Miquel. Ez a töké-
letesen corneille-i szellemből fakadó el-
képzelés azzal vált bonyolultabbá, hogy a
díszlettervező Oskar Gustin geometrikus
rendbe zárta a darabot, és ezáltal térben és
időben kortalanná stilizálta. Be kell
vallani, hogy érzelem és hazaszeretet
konfliktusa a darabban is annyira geo-
metrikusan kimért, hogy illik a
„klasszikusan" egyszerű, mozgásokat és
gesz-tusokat csaknem nélkülöző
játékstílus-hoz.

Az Horace hazai kritikai visszhangja
jobb volt, mint A fösvényé . Úgy érzem
mégis, hogy ezzel a tiszta, dekoratív
harmóniával ma kevesebbet tudunk kez-
deni, mint akár Á fösvény félig megvaló-
sult realizmusával. A stílus nem pótol-
hatja a kapcsolatot a valósággal. A stílus
nem válhat egy előadás alapjává. Külö-
nösen, ha rések mutatkoznak rajta. A
Corneille-drámában - Simon Eine póz-
talan egyszerűségének, XX. századi in-
tellektuel-arcának kiáltó kontrasztjaként -
zavart néhány szereplő teátrális pátosza.
Eine játéka föl sem vetette hagyomány és
újítás dilemmáját. Alakításában nem a
stílus, hanem a magatartás volt korszerű -
és a kettő távolról sem ugyanaz.

RÉVY ESZTER

A brnói Állami Drámai
Színház Budapesten

Beszélgetés Zdenek Kalocs
rendezővel

Izgalmasan szép színházi élményt hozott
az 1975-ös év eleje mindazoknak, akik a
csehszlovákiai színház vendégjátékának
előadásain részt vettek. A műsoron Gab-
riela Preissová Jenufa című, Janaček vi-
lághírű zenei feldolgozása révén ismert
drámája, valamint Jan Kakos Á legkisebb
fiú háza című műve szerepelt. Mindkettőt
a színház fiatal rendezője, Zdenek Kaloč
állította színpadra.

Különösen a Jenufa előadása hatott
megdöbbentő erővel közönségére. Preis-
sová drámájának cselekményét nem a
Janaček-operából ismert, eredeti sor-
rendben használta fel a rendező. Az ese-
mények időrendi követése helyett az elő-
adás a drámai csúcsponton kezdődik. (A
cselekmény - dióhéjban: a szép Jenufába a
faluból két fiatalember is szerelmes. A
gazdag és csapodár Stevának azonban
csak addig tetszik Jenufa, míg a szegény,
de hűséges Laca féltékenységében egy
késszúrással el nem csúfitja a lány arcát.
Jenufa ekkor már szíve alatt hordja Steva
gyermekét, akit a legnagyobb titokban
világra is hoz. Nevelő-anyja, a
Templomos asszonynak nevezett
sekrestyésnő, hogy a lány férjhezme-
netelét lehetővé tegye, mikor Laca meg-

Jelenet a brnói Állami Drámai Színház Jenufa című előadásából
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)


