
szüksége, hanem arra, hogy egészen
pontosan érezze a saját személyiségét.
Máskülönben nem merészkedhet bele egy
olyanféle káoszba, melyben vele minden
megtörténhet. Eljön a próbára, és nem tudja,
mi vár rá aznap, mert a másik színész épp
oly szabad, mint ő. Zadek tehát a történés

nyitottságában hisz, abban, hogy az a
színház, amire most törekszik, min-den
este szabadabb, ellenőrizetlenebb,
váratlanabb helyzeteket fog létrehozni. A
töméntelen próba- és előadásvariáció
azonban jelenleg még csak színészei
érzeteiben és gondolataiban, legfőképpen
belső nyitottságukban jön létre, a külső
folyamatok variációit munkájuk későbbi
fázisaitól reméli.

Befejezésül meg kellene próbálnunk
megfejteni: hogyan is hatott ránk az
Othello mint színház. Ismét Kottnál
találunk rá a kulcsra: G. Wilson Knight
1949-ben Londonban megjelent tanul-
mányát idézi, egy gondolatot, melyet
érdemesnek tart felvetni, de amellyel nem
ért egyet. Knight az Othelló t „olyan
drámának tartotta, mely nem magasul
jelképpé, zárva marad a maga szószerin-
tiségében".

Azt hiszem, Peter Zadek Othellójának
ez a magyarázata. Nem magasul jelképpé,
mert a fénynek - az áttételességnek - még
az árnyékát sem engedi bederengeni ebbe
a szószerintiségbe. Mert az esztétikai rút
kizárólag a maga egyenetlenségeivel és
kiegyensúlyozatlanságával alkot világot.
Az előadás, miközben véghezviszi azt az
áldásos, színházi természetű gesztust, hogy
megfoszt bizonyos előítéleteinktől és
elvárásainktól, nem ajándékoz meg a má-
sik, a színházi élmény létrejöttéhez éppúgy
nélkülözhetetlen mozzanattal: nem ins-
pirálja asszociatív fantáziánkat, hogy az
előítélet helyébe az íté le t et megalkossa.

A provokáció még nem színház. Csak
felhívás. S mi nézők, amikor engedünk
ennek a felhívásnak, s hagyjuk, hogy ki-
ürítsenek bennünket, kiérve az utcára, új-
ra áldozatul eshetünk a közhelyeknek. A
közhely felismerése még nem azonos a
közhelyről való lemondással. Zadek
színháza képes összetörni bizonyos köz-
helyeket. De nem késztet olyasféle meg-
rázkódtatásra, mely beoltana bennünket a
ránk zúduló újabb közhelyek ellen.

MIHÁLYI GÁBOR

Patrice Chéreau
Marivaux-t rendez

Nem emlékszem, hogy hazai színpadon az
elmúlt évtizedben Marivaux-t játszottak
volna. (Magam utoljára francia szakos
koromban olvastam darabjait.) La Dispute
(A disputa) című műve azonban még az
író hazájában, Franciaországban sem
tartozott az ismertebbek sorába. Már
bemutatása idején, 1744-ben csúfosan
megbukott, a premiert a Comédie
Française-ben nem követték további
előadások. Azóta sem igen akadt
vállalkozó a felújításra. Néhány elvetélt
próbálkozás csak megerősíteni látszott az
irodalomtörténészek, a kritikusok és a
közönség ítéletét, hogy A disputa rossz
darab, az öregedő Marivaux írói kiüre-
sedésének szomorú bizonyítéka. Valóban,
A disputa bukása után az ötvenhat éves
Marivaux hamarosan letette a tollat -
életéből még tizenegy év volt hátra.

Elolvasva a rövid egyfelvonásos komé-
diát - megvallom - nekem sem támadt
jobb véleményem a darabról. Azonban
rendkívül kíváncsivá tett, hogyan tudta
Patrice Chéreau, a francia színház csoda-
gyereke ezt a mesterkélt semmit világ-
szenzációvá „feltupírozni".

A darabocska cselekménye részletesen
elbeszélve a következő:

A felvilágosodott herceg és szerelme,
Hermiane, arról vitatkoznak - ez a disputa
-, vajon ki rontotta meg elsőnek a
szerelmet álhatatlanságával, hűtlenségé-
vel: a férfi vagy a nő. A kérdés - mint
megtudjuk - nem újkeletű, már a herceg
atyjának udvarában is vitát kavart. Hogy a
problémát eldöntsék, egy különös
kísérletbe kezdtek, amelynek eredménye
most, tizenkilenc esztendő eltelte után lesz
látható. Egy erdő közepén egy elkülönített
épületben két test-vér, egy néger férfi és
egy nő gondjaira bíztak négy csecsemőt,
két fiút és két lányt. A gyerekeket
mostanáig teljes ártatlanságban, külön-
külön nevelték, egyikük sem ismert más
embert, mint fekete bőrű őrzőiket. Most
összeengedik őket, hogy néhány nap
leforgása alatt - újra lejátsszák az
emberiség fejlődés-történetét, s a
kísérletezők így majd megtudhatják, a két
nem közül melyik

rovására írható a szerelem boldogságát
megrontó hűtlenség, álhatatlanság.

A kísérlet eredménye eléggé kiábrán-
dító. Az első lány, Eglé, előbb önmaga
szépségével van eltelve, aztán alig hogy
megismeri az első fiút, Azort, azonnal a
nyakába borul. A fiatalok egymásba sze-
retnek, és holtomiglan-holtodiglant fo-
gadnak egymásnak. Fekete dajkáik ta-
nácsára mégis egy időre elválnak, nehogy
túl hamar megunják egymást. Eglé ez-után
a másik lánnyal, Adine-nal találkozik. A
hiúság azonban egykettőre szembefordítja
a lányokat, ki-ki szebbnek hiszi magát
társánál, s azt követeli, hogy a másik
hódoljon neki. Nem így a két fiú, akik
között azonnal mély barátság szövődik. A
négyes következő variáció-ja: Eglé
megismerkedik Mesrinnel, a másik fiúval,
aki korábban - a színfalak mögött Adine-
nak esküdött örök szerelmet. Most mégis
egymásba szeret-nek, de nincs semmi baj
- mert hiszen Azor Adine-nal
vigasztalódik. A kísérletnek itt vége
szakad, a nők pártján álló Hermiane-t
felháborítja Eglé és Adine viselkedése. A
gáláns herceg azonban még egy ifjú párt
varázsol elő, akik egymáshoz
következetesen ragaszkodva a szerelmi
hűség lehetőségét bizonyítják. A herceg
megállapítja: fér-fiaknak, nőknek nincs
mit egymás szemére vetni, csak annyi a
különbség, hogy a nők, akiknek
érzékenyebb a lelkiismeretük,
csalfaságukat képmutatással leplezik.

A disputában exponált tézis alkalmas
lehetett arra, hogy a XVIII. századbeli
szalonokban vitatkozzanak róla, ma a
probléma nevetségesnek tűnik. A kis
komédiában nem találunk jellemeket, a
fiúkat, lányokat például csak nevük kü-
lönbözteti meg egymástól, a szituációk a
variációs lehetőségeknek megfelelően
előre kiszámíthatóak, a dialógusok a
gáláns fecsegés szintjén maradnak. A TNP
társulatának előadását látva Belgrádban,
Patrice Chéreau rendezése sem tudott
meggyőzni a darab irodalmi értéké-ről; de
meggyőzött a fiatal rendező vitat-
hatatlanul szuggesztív tehetségéről - mert
végül is Marivaux ürügyén rend-kívül
izgalmas színpadi élményben volt
részünk.

Patrice Chéreau pályáját, munkássá-gát,
úgy hiszem, nálunk, Magyarországon még
a színházi szakma is csak kevéssé ismeri.
Pedig meredeken felfelé ívelő üstökös
pályája nem minden tanulság nélkül való.
Chéreau 1944-ben született, apja jónevű
francia festő. Első feltűnést



keltő rendezésének színhelye még a párizsi
Louis-le-Grand gimnázium, ahol Patrice
diáktársaival, diákszínjátszóival meg-
rendezi Victor Hugo egy darabját. Érett-
ségi után, 1964-ben Párizs egy külváro-
sában egy kis színházat alapít. Elsők
között fedezi fel a bulvárszerzőnek bé-
lyegzett Labiche fekete humorát, érzé-
keltetni tudja, hogy Labiche komédiáitól
egyenes út vezet Ionescóhoz, Becketthez,
az abszurd drámához. 1967-ben, a fiatal
együttesek fesztiválján, első díjat nyer
Lenz Katonák című darabjának a
rendezésével. 1969-ben II . Richárd-
rendezése botrányba fullad. A király
beszédeit Callas hangja kíséri - a fordító és
vele együtt a felháborodott közönség egy
része előadás közben távozik. A kis
társulat súlyos anyagi gondokkal küzd,
Chéreau lemond a színház vezetéséről. Ezt
annál is inkább megteheti, mert Strehler
színháza, a Piccolo Teatro tárt karokkal
várja. 1969 és 1972 között négy darabot
rendez itt, a legnagyobb sikert a
nyugatnémet Tankred Dorst Toller című
darabjával aratja, amelynek közép-
pontjában az 1919-es müncheni kommün
eseményei állnak. 1971-ben Planchon
lyoni színházához hívja Chéreau-t, hogy
megossza vele a Théâtre National Po-
pulaire (TNP) művészi irányítását. 1972
márciusában Roger Planchonnal és Robert
Gilbert-rel együtt kinevezik a lyoni TNP
igazgatójának. Elsőnek Marlowe Öldöklés
Párizsban című drámáját viszi színre és
rögtön világméretű feltűnést kelt. A
színpadot huszonöt centiméter magasságig
elárasztja vízzel, Planchon Guise
hercegének szerepében térdig vízben
szavalja a marlowe-i tirádákat. Szent
Bertalan éjszakájának legyilkolt
protestánsai ebben a paradicsomfesték-kel
vörösre festett vízben úszkálnak,
kísértetiesen félelmetes hatást keltve.
1976-ban Bayreuthban Wagner Ringjét
rendezi - a színpadi látvány megint csak
vihart támaszt, ugyanis Chéreau a sze-
replők egy részét mai ruhába öltözteti. Az
előadásnak néhány fotóját láttam:
Siegfried középkori páncélban támad rá a
szmokingos Guntherra, míg Hagen, egy
széken ülve mai ruhában figyeli kettőjük
vitáját. A Walhalla végét egy
tizenkilencedik századi épületkomplexum
összeomlása jelzi a színpadon.

A disputa című darabot Chéreau először
1973-ban rendezte meg a TNP számára.
Belgrádba - mint a sajtókonferencián
elmondotta egy harmadszor is átrendezett,
továbbfejlesztett változatot hozott el.
Elsősorban a prológust

alakította át, hogy világosabbá váljon a
bevezető jelenet összefüggése a darab-bal,
meg nyomatékosabb hangsúlyt kapott a
kísérleti nyulak szerepét játszó fiatalok
öntudatra ébredésének folyama-ta, ahogy
maguk is rádöbbennek helyzetük
tragikumára.

Gondolom, ha Marivaux feltámadna,
maga is némi meghökkenéssel szemlélné
kis komédiájának szünet nélkül majd két
és fél órára nyújtott változatát. Felhábo-
rodna vagy magáénak vallaná az új ér-
telmezést, elismerve, hogy Chéreau ren-
dezése szöveg alatti titkok összefüggését
tárja fel? A bizarr és örökké eldönthetetlen
kérdés, úgy hiszem, jelzi, hogy
aggályoskodó filológiai hűséggel nem
vádolható Chéreau rendezése.

Az előadás egy prológussal kezdődik,
amelynek szövegét Marivaux írásaiból
állították össze; egyfajta montázs, amely a
valóságos darab bevezető mondatait, első
jelenetét lenne hivatott megvilágítani.
Célja, hogy megmagyarázza, miféle
szerzet ez a névtelen herceg, akinek
módjában áll a fiatalokat tizenkilenc éven
át fogva tartani. Hermiane szavaiból úgy
tűnik, hogy az asszony is ki van szolgál-
tatva a hercegnek, valójában ő is a férfi
foglya. A herceg parancsára Hermiane-t
különös öregasszonyok kísérik, akik egy
percre sem hagyják egyedül. A jel-mezek
napjaink nagypolgári világára utalnak - a
herceg szmokingban, a nők hosszú estélyi
ruhában lépnek fel. A prológus egy
négyszögletes dobogón játszódik, amely
mélyen benyúlik a néző-tér közepébe.
Chéreau ezzel is jelzi, hogy a prológus a
nézőtér világához tartozik - ennek a
világnak a nyugtalanságát, kételyeit,
kielégítetlen vágyait, tragédiáit kívánja
érzékeltetni. A dobogón néhány kisebb-
nagyobb, álló, kerek tükör meg a
naprendszer kicsinyített modellje látható.
Mintha egy csillagász laboratóriumában
lennénk.

Az előadás kezdetén a dobogón nincs
senki, csak a tükröket világítja meg a
terem félhomályában egy magasból ér-
kező erős fénynyaláb, amelyet ezek a
távcsőre, radarra vagy holográfiai mű-
szerekre emlékeztető különös tükrök
egymásra vetítenek. Rejtett hangszórókon
át felcsendül Mozart Szabadkőműves
gyászindulója. A másnapi sajtókon-
ferencián Chéreau elmagyarázta, hogy a
túlvilági életre utaló Mozart-zene is a
prológus iniciáció jellegét hivatott alá-
húzni. A zenekari árokból sejtelmesen
megvilágított, orrfacsaró füst gomolyog
felénk, alighanem azért, hogy megérez

zük, mekkora mély, kénkövet lehelő po-
koli szakadék választja el a dobogót a
színház világától. A dobogóra jobbról-
balról két palló vezet fel. Amint a zene
utolsó akkordjai elhangzanak, balról
megérkezik Hermiane hercegnő a kísére-
tével. Hermiane szabadulni szeretne
társaitól, akik azonban ragaszkodnak
ahhoz, hogy vele maradjanak, és fel-
vidítsák úrnőjüket. Az asszony hiába
követeli jogát a boldogtalansághoz, a
kísérők arra hivatkoznak, hogy a herceg
valamiféle ünnepélyt kíván rendezni
Hermiane számára, s bántaná urukat, ha
azon a hercegnő nem kívánna részt venni.
Aztán megérkezik a herceg, és Hermiane
arról panaszkodik, hogy életét szerelem
nélkül kell leélnie. Válaszul az egyik
öregasszony elmondja saját házassága
történetét: hogyan adták hozzá szülei egy
előzőleg soha nem látott férfi-hoz, és
mégis, egymás közös megbecsülésében,
nyugodt boldogságban telt el életük
egészen párja haláláig. A herceg Hermiane
iránt érzett szerelmét hangoz-tatja, s
felidézi az elmúlt este közösen eltöltött
meghitt óráit, amit éppen az
álhatatlanságról, hűtlenségről folytatott
vita zavart meg. Hermiane elmeséli egy
nyugtalanító álmát, amelynek emlékétől
nem tud szabadulni. Almában egy különös
tájra érkezett, balfelé tekintve egy illatozó
virágokkal és gyümölcsfákkal teli mezőt
látott, de a virágok elhervadtak, a fákat
pedig az öregség ítélte kipusztulásra.
Ahogy előrenéz, egy nagy fallal körülvett
kastélyra esik a tekintete. Talán ez az a
hely, ahová a fiatalokat tizenkilenc évvel
ezelőtt elrejtették. A kísérletet ismertetve a
herceg arról beszélt, hogy be kell hatolni a
természet rejtelmeibe, hogy megfejthessük
titkait. Felszedve a dobogó néhány
deszkáját, pallót épít a színpad felé, s hívja
az asszonyokat, jöjjenek, kövessék őt a
megismerés útján. A herceg indul előre,
egyensúlyozó mozdulatokkal átjut a
pallón, az asszonyok is követik,
Hermaine-t kérlelni kell, végül ő is
felmegy a színpadra. A pallót lebontják
maguk mögött, s magasra emelt kezekkel
tapogatva keresik a bejáratot. Amikor
megtalálják, széthúzzák a függönyt, és
megkezdődik maga a darab.

Nem merném azt állítani, hogy teljes
hűséggel tolmácsoltam a prológus tar-
talmát. Úgy tűnt, a különböző Marivaux-
szövegekből kiemelt és egymás mellé il-
lesztett mondatok nem törekszenek ko-
herens összefüggésre. Valószínűleg nem
cél, hogy mindent pontosan értsünk, elég,
ha megértjük, a színpadon ugyanennek az



álomszerűen ködős, sejtelmes világnak a
tükörképét fogjuk látni. Nero hiába
játszanak a tükrök akkora szerepet Chéreau
díszleteiben. A díszleteket meg a
jelmezeket ezúttal is Richard Peduzzi és
jacques Schmidt, a fiatalrendező állandó
munkatársai tervezték. Nyilván csalt
állandó közös együttmunkálkodásban
valósulhat meg Patrice Chéreau szín-háza,
amelynek - mint tapasztaljuk - alapvető
lényege a képi látvány.

A széthúzódó függöny megint csak
valamiféle különös álomvilágot tár elénk.
jobb- és baloldalt egy kastély két szárny-
épülete kis csukott ajtókkal, ablakokkal. A
hátteret egy komoran sötétlő erdő zárja le.
Ez az erdő igazi fákból való, még a levelek
friss szagát is érezni a nézőtéren, legalábbis
az első sorokban.

Az erdő és a szárnyépületek között
mindkét oldalon szabad tér marad, amely
kijárást enged a kulisszák mögé, a za z a

kastély parkjának más részeibe. A baloldali
nyílás magasságában egy kis patakot jelző
széles áruk húzódik, benne igazi,
kifröcskölhető víz, még meg is lehet
mártózni benne. (Úgy látszik, Peter Stein
Nyaralókja óta, a műanyagok uralma után a
valóságos föld, víz, az igazi fák, virágok
újra visszakövetelték létjogukat a
színpadon. A képzőművészet után most a
díszletképbe is betört a neonaturalizmus
divatja.) Chéreau színpadán azonban a
természeti elemek jelenléte csak még
fokozottabban kiemeli a színpadkép
Chirico-szerű, szürrealista valószínűt-
lenségét. Később falrészek válnak le az
épület egészéről, szűkebbre vonják a fia-
talok mozgásterét, labirintusszerű osz-
lopsort alkotnak a háttérben, amelyek közt
a fiatalok szem elől vesztik egymást, néha
fenyegetően közelednek a fiatalokhoz,
mintha rájuk omolva el akarnák pusztítani
őket. A színpadon félhomály uralkodik, és
ez is hozzájárul a nyomasztó álomhangulat
fenntartásához. Az egyes jelenetek végén -
ahogy késő éjjelből hajnalra fordul az idő a
háttérfüggöny megvilágosodik, a szereplők,
tárgyak vonásai már-már kivehetővé vál-
nak. Elvkor azonban újra összevonják a
függönyt, hogy a következő jelenet újra
sötét éjszakában folytatódjon. A függöny
így hét éjszakára tagolja a fiatalok érzelmi
iskolázását.

A fiatalokat ő r ző , terelő két néger szolga
közül az asszonyt Mabel King alakítja. Egy
százhúsz kilós teremtés, neves blues-
énekesnő. Itt is elénekel egy nyílt-színi
tapsot kiváltó blues-számot.

Mabel King a bluest énekelve egyszer-

re csal: kilép a fiatalokat, vadakat őrző
ápoló szerepéből, félelmetes néger isten-
seggé válik; csúnyasága, aszexualitása
ellenére is a vad nemiség jelképe lesz.

A nemiség egyre jobban birtokba is veszi
a színpadot, mindjobban eluralkodik a
fiatalok fölött. Az elsőnek behozott Eglé a
víz tükrében először még csap

narcisztikusan önmaga arcának szépsé-
gében gyönyörködik, aztán felfedi apró
kebleit, hogy félmeztelenül láthassa. ma-
gát, végül, ruháit levetve beleveti magát a
vízbe. A fürdés, ahogy a vízből. kilépve a
két néger szolga újra felöltözteti, mint-ha,
egy újrakeresztelő szertartást: idézne. Eglé
új életre ébred. Majd megjelenik Azor is.
Kapcsolatukat szenvedélyes érzékiség hatja
át, a fiatalok tapasztalatlan szerelmesek
módjára tapogatják, ölelgetik egymást,
még nem tudják, mit is kell tenniök, hogy
végképp egymáséi lehessenek. Nem is
csókolják, hanem inkább csak harapdálják
egymást. Majd Azor távozik, és megjelenik
a másik lány, Adine. Homoerotikus érzések
vonzzák és taszítják a két lányt, előbb
félmeztelenül ölelkeznek, simogatják,
szorongatják egymást, hogy aztán annál
vadabb dühvel forduljanak egymással szem-
be. Chéreau a két fiú barátságát is erotikus
kapcsolattá stilizálja. A nézőt eleinte
meghökkenti ennyi színpadi szabadosság,
bár az eszébe jutnak Brook S z e n tivánéji

álom-előadásának erdőjelenetei,

A di sp u t a előadásának elősz ínpada

ahol a fiatalul: majd' ennyi erotikával
kergetik, űzik egymást. A tabuk lerom-
bolása Chéreau színpadán is fiatalos, naiv
bájjal történik, és ez a legmerészebb
mozdulatokat is elfogadhatóvá teszi. A
néző ugyan a voyeur szerepébe kénysze-
rül, de mégsem feszeng, mégsem érzi
kényelmetlenül magát - ezt a szerepet
átveszik tőle a szinpadi nézők: a herceg és
női kísérete, akik időnként megjelennek a
színpadon. A fiatalok nem látják őket, de
mi észrevesszük, hogy egyre
döbbentebben figyelik a fiatalok elsza-
baduló indulatait.

Chéreau értelmezésében a fiatalok kap-
csolatai nem maradnak meg a „mari-
vaudage", a finomkodó gáláns csevegés
szintjén, érzelmi iskolázásuk igen mélyre
hatol, és egyre tragikusabb színeket ölt. A.
négy fiatal a hét éjszaka alatt bejárja az
emberiség eddigi útját. A Bibliában az
Úristen hét nap alatt teremti meg a világot.
Chéreau színpadán a világteremtés
ismétlése viszont hét éjszaka pereg le
előttünk. E hét éjszaka alatt a két ember-
pár megismeri a szerelmet, a boldogságot,
a soha ki nem elégülő vágyat, a magányt,
a boldogtalanságot, a szenvedést, a
hazugságot, a gyűlöletet, a gyilkosság
vágyát és az öngyilkossághoz vezető,
végső kiábrándulást. Chéreau Marivaux-
val ellentétben nem habozik kimondani a
gyerekeikkel folytatott kísérlet ember-
telenségét. Az ő rendezésében a komédia



tragédiává változik. Azor nem vigaszta-
lódik meg Adine-nal, hanem öngyilkos
lesz, beleveti magát egy szakadékba.
(Beugrik a szakadékot jelző zenekari
árokba.) A herceg itt is elővarázsol egy
harmadik párt - ugyanebből a szakadék-
ból, két egymásba kapaszkodó fiatalt. Ők
még csak az egymásra találás boldogsá-
gánál tartanak, s nem akarnak elválni
egymástól. De a „civilizálási" folyamat
során vadakká vált fiatalok ijesztő kiál-
tozás közepette berángatják őket az er-
dőbe, el is tűnnek velük a fák között. Még
egy ideig halljuk az elhurcolt fiatalok
egyre kétségbeesettebb kiáltozását, amely
mindinkább elhalkul, ahogy egy-re
mélyebbre hatolnak az erdőbe.

A herceg és kísérete döbbenten áll a
szakadék szélén. Vissza kellene térniük a
régi világba, ahonnan jöttek. A felvi-
lágosodott, szép illúziók világába, amely-
ben megdönthetetlen posztulátum-nak
hitték az értelem jobbra, nemesebbre
nevelő erejét. A szakadékot áthidaló palló
azonban eltűnt, már nincs visszaút
számukra. Az emberi természet mélységes
szakadékairól szerzett tudásukat nem lehet
többé „nem tudássá" tenni.

A bemutatót követő sajtóértekezleten a
kérdezők Chéreau szemére vetették
pesszimizmusát. A fiatal rendező ezt nem
is tagadta. Kifejtette: hisz abban, hogy a
fejlődés képes az emberi élet anyagi
szintjét magasabbra emelni, s ezt ő fon-
tosnak is tartja, de nem hisz abban, hogy
lenne olyan társadalmi rendszer, amely
kiküszöbölheti az emberi lét eredendő
tragikumát, a magányt, a boldogtalan-
ságot, a haláltudatot. Válaszait hallgatva
Chéreau nem tűnt mély gondolkodónak.
Filozófiai nézeteivel is lehetne vitatkozni.
Csak - éppen ez az igazi művészet varázsa
- a színpadon e mögöttes filozófia
érdektelenné vált. Elfogadjuk, hogy ez a
színpadi játék az élet egy lehetőségét
nyújtja - és ennek az igazságát kár lenne
tagadni. Az emberi elvadulás veszélye
mindig fennáll.

Befejezésül : elragadtatásunk azért nem
volt maradéktalan. Különösen a bevezető
részt éreztük túlontúl elnyújtottnak. Úgy
hisszük, a kelleténél homályosabb marad a
herceg világának a bemutatása.
Helyenként még az eredeti darab elő-
adása is hosszadalmasnak tetszett. Az elő-
adás e fogyatékosságait, úgy látszik,
Chéreau is érzékelhette, mert másnap
egész napos próbát tartott, s mint hírlik, a
második előadás negyedórával korábban
ért véget. De ezen már nem lehettünk
jelen.

SZÁNTÓ JUDIT

Másolatok életről
és irodalomról

A Hyde Park Kosutnjakban

William Gaskill példája, kisebb formá-
tumban, Brook esetére emlékeztet. Vezető
rendezője volt a nagynevű londoni Royal
Court Theatre-nek, az új angol dráma
központi műhelyének, nevéhez fűződtek
pl. a Wesker-ősbemutatók. Aztán egyszer
csak elfogta a művészi türelmetlenség:
valami mást, valami újat csinálni,
otthagyni a bevált és a rutin posványával
fenyegető utat. Először kül-földi
vendégrendezéseket vállalt, majd,
akárcsak Brook, saját avantgarde társu-
latot alapított. Ez azonban angol színé-
szekből áll és, Joint Stock Theatre Com-
pany néven, Angliában működik.

A párhuzam a folytatásra is kiterjeszt-
hető: a kísérlet eredménye egyelőre nem
perdöntő. Brook és Gaskill nyilván javí-
tottak közérzetükön; objektíve azonban
még nem bizonyosodott be, érdemes volt-
e kilépni a „mainstream theatre" falai
közül. Persze mindketten új útjuknak még
csak az elejét járják, még min-den
lehetséges. De ahogy egyelőre Az ikek
sem feledtethetik a Szentivánéji álmot, az új
út első lépései a korábbi gyakorlat
csúcsteljesítményeit, úgy a Szónokok
(Speakers) című produkció sem éri el a
Royal Court-beli nagy Gaskill-rendezések
színvonalát.

Ez a felemás kezdeti eredmény nem-
csak az idő rövidségének tudható be.
Mindkét esetben totális színházi embe-
rekről van szó, akik szűknek érezték a
hagyományos színházi munkamegosztást.
Mint ahogy élete derekán sok jelen-tős
színészt fog el a rendezés vágya, úgy
vonzza újabban a jelentős rendezőket a
„szerzői színház" varázsa. Korábbi poszt-
ján Brook is, Gaskill is másokat rendezett;
most részt kérnek a színjáték szö-
veganyagának, dramaturgiai koncepció-
jának kidolgozásából is, amely együtt
alakul-fejlődik a tulajdonképpeni rendezői
munkával. Bár a produkciók alkotói
között általában írók neve is szerepel, az
adaptálás azonban Brooknál is, Gaskillnál
is egyszerre rendezői, dramaturgiai és írói
teljesítmény. Vagyis: újítás, útkeresés
minden fronton.

Heathcote Williams, egy nagy sikerű
avantgarde színmű - Egyenáram/Váltó-

áram - szerzője, 1964-ben jelentette meg
nagy sikerű riportázsát a híres Hyde Park-i
intézményről, a Szónokok Szögletéről,
felvonultatva annak néhány jellegzetes
egyéniségét. Mikor Gaskill és adaptáló-
rendező társa, Max Stafford-Clark, maga
is neves rendező, az edinburghi Traverse
Theatre Club vezetője, az anyagot
munkába vette, első írói ötletük és
elhatározásuk az volt: nem „drama-
tizálnak". Vagyis nem folyamodnak az
egységes cselekmény, az egyívű konflik-
tus hagyományos eszközeihez, nem mé-
lyítik el Heathcote Williams jellemsémáit,
s nem élezik tovább a mondani-valót sem;
a könyvformában megjelent riportot
színpadi riporttá alakítják, kiaknázva a
csábító lehetőséget: a szimultán színpadi
megoldás egyidejűségét, melynek
segítségével a Szónokok Szögletének
hiteles másolata állítható elő.

Nagyszerű trouvaille volt, első látásra
„jobb, mint az eredeti". Mert a nézőknek
 az angol városokban csakúgy, mint
először Hollandiában, majd most Belgrád
peremén, a košutnjaki filmstúdióban
 valóban az lehet az érzésük, hogy az
eredeti helyszínt kapják (és ezt a hely-
színt sokan személyes élmény alapján is,
de leírásokból valamennyien ismerik),
szabadon válogathatnak a kettesével,
hármasával, négyesével egyszerre beszélő
orátorok között. De tetejébe ezek az
orátorok művészi válogatás eredmé-
nyeképp kerülnek eléjük, nem fenyeget a
veszély, hogy érdektelen, esetleges,
„naturális" figurákra vesztegetik idejüket,
hanem a javát kapják, a legmarkánsabb
típusokat. Továbbá: ellentétben a
valósággal, ahol sokszor a legőszintébben
átélt, ránk szabott szerepeket is tehetség-
telenül alakítjuk - itt minden típust az arra
leginkább megfelelő, képzett színész
ábrázol. Ennek megfelelően az első 15-20

perc: maradéktalan élmény, a közönség
szinte gyermekien örül az ajándékba ka-
pott remek játéknak. A ráismerés, a be-
avatottság gyönyöre vegyül a briliáns ötlet
méltánylásával. A nézők neofita
buzgalommal tolongnak az egyes pulpitu-
sok körül, majd áramlanak át, egymást
lökdösve, a másikhoz, nehogy valamiről
lemaradjanak, sőt, megkísérlik a le-
hetetlent is: csak azért is figyelni egyszer-
re minden szónokra, elkapni mondani-
valójuknak legalább a lényegét. Közben,
további pompás móka: meg lehet pihenni
a játéktér közepén álló tea- és szend-
vicsárusító pultnál; jól is esik, meg hát ez
is olyan, mint az eredeti!

Az idő azonban múlik, és az eredetiből


