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A „nagyok"
és a többiek

Amilyen gyönyörködtető dolog utazni és
utána emlékeinkben tallózgatni, többnyire
oly fárasztó végighallgatni mások
útibeszámolóját, és megcsodálni, fényké-
pen vagy pláne dián, barátunkat + az
Eiffel-tornyot, barátnénkat + a gizehi
piramist. Mások beszámolóiból legföljebb
az összehasonlítás kelthet érdeklődést:
életformák és körülmények, maga-
tartások, értékrendszerek, szokások, gon-
dolkodási minták között.

Mutatis mutandis vonatkozik ez a
színházi útibeszámolókra is. Kollégánk +
Giorgio Strehler: ez többnyire hidegen
hagy. De ha X. Y. a mi mai színházi
helyzetünk szemszögéből nézi Giorgio
Strehler rendezését és azt vizsgálja, hogy
abból mi, mikor, milyen feltételek között
értékesíthető nálunk is, ez figyelmet
kelthet. Az ilyen diákat az olvasó úgy
világíthatja át, hogy egyszerre csak a mi
tájaink kezdenek kirajzolódni a le-mezen.

M i t láttam, miért láttam?

Mikor a Nemzetközi Színházi Intézet
készséges és vendégszerető francia köz-
pontjában felkértek, állítsam össze prog-
ramomat, rögtön tudtam: mivel a Pá-
rizsban azon héten futó 79 belterületi, 25

peremvárosi és vagy 40 kávéházi-színházi

spektákulum közül maximálisan hetet
tekinthetek meg - választásom maga lesz
az esetlegesség.

Mindennek tudatában hogyan állt össze
a listám? Nos, két hely eleve foglalt volt.
Peter Brookot és Robert Wilsont, ha
láthatók, látni kell, szinte mind-egy, hogy
miben; jelenlétük akkor is érdekes és hazai
szemszögből közérdekű, ha pályájuk egy
lapályosabb szakaszán csípem el őket.
Foglalt a harmadik hely is: a Napszínház
ugyanebbe a kategóriába tartozik, akkor is,
ha Ariane Mnouchkine-nak, Molière Don
Juanjában, nem saját keze munkáját, csak
társulatvezetői kisugárzását láthatom. Íme
három biztos este: Jarry Übü királya Brook
rendezésé-ben, Robert Wilson és Lucinda
Childs kétszemélyes produkciója és a Don
Juan, a Mnouchkine-tanítvány Philippe
Caudčre rendezésében.

E három esetben - hadd fogalmazzak
szerénytelenül - egy kicsit színházi éle-
tünk delegátusának is éreztem magam; a
további négyben már több szubjektív
motívum munkált. Látni akartam, még-
hozzá színházi működés közben, a sokat
vitatott új párizsi kultúrközpontot, a
Centre Pompidou-t. Mikor megtudtam,
hogy egy általam névről már ismert, ha-
ladó peremvárosi társulat, a gennevilliers-
i vendégszerepel itt, méghozzá egyik
kedvenc történelmi hősöm, Robespierre
végnapjait megelevenítő montázzsal, már
tudtam: megvan a negyedik estém. A
Chaillot-palotában a Comédie-Française
vendégszerepelt, T. S. Eliot Gyilkosság a
székesegyházban című művével, Terry
Hands, a Royal Shakespeare Company
művésze rendezésében. Hands-rendezést
Angliában már láttam, a Comédie-t pedig
Párizsban és Pesten többször is. Ahogy
illik: az utóbbit különösebb lelkesedés
nélkül. Mit tud kihozni ez a Párizsban
rendszeresen vendégszereplő angol
rendező ebből a társulatból, miképp
érvényesíti az RSC izgalmas, modern stí-
lusát a „nemes dikció" enyhén unalmas
papjai között - ez izgatott, no meg a
klasszikus rangú dráma is, amellyel a mi
színházaink is kacérkodnak, de belevágni
még senki sem mert. Ez lett hát ötödik
programom.

Már idehaza tudtam, hogy ha egy mód
van rá, megnézem James Hadley-Chase
klasszikus krimijét, a Miss Blandishnek
nem jut orchidea címűt, Robert Hossein
rendezésében. Szeretem a műfajt, és
vonzott a produkció híre: Hossein látvá-
nyos bűnügyi melodrámát csinált, amely
önmagát teszi idézőjelbe. Hátha hozhatok
haza ötletet, darabra vagy legalább ren-
dezői felfogásra. Végül a hetedik válasz-
tás volt maga a klasszikus esetlegesség:
üres maradt a vasárnap délutánom. Nosza
a műsort: mit lehet még megnézni. A
választék most már ösztövérre apadt, s
úgy éreztem, még mindig jól jártam, mi-
kor rábukkantam Pam Gems, egy is-
mertebb angol Women's Lib-szerzőnő
négy női szereplőre írt játékára. Érdekel
is, esetleg importálható is .. .

A lista hát összeállt, de már akkor tud

tam, hogy lemaradtam sok mindenről,
amiért kár. Laurent Terzieff Albee-
estjéről például egy café-théâtreban, a
híres lyoni színész-rendező, Marcel Ma-
réchal kettős produkciójáról Louis Guil-
loux érdekes témájú Cripure-jében, Anou-
ilh új, zenés-táncos divertissement-járól,
az Éjen IV. Henrik!-ről. Megtudhattam
volna, miért válik be másutt az általam
nagyra becsült, idehaza azonban csökö-
nyösen nem méltányolt Alan Ayckbourn;
először láthattam volna néhány, számom-
ra nagyon kedves drámát, például Peter
Nichols Nemzeti egészségügyét, Ionesco
Orrszarvú ját és Bér nélküli gyilkosát,
közelebb juthattam volna Montherlant
titkához... És akkor még nem szóltam
azokról a veszteségekről, amelyek
öntudatlanul értek! Nem, itt csak egy a
biztos: összegezésről, általános
tanulságok levonásáról szó sem lehet. A
párizsi színház nem „olyan", amilyennek
én láttam, legföljebb csak azt
remélhetem: a magyar színház, melybe
élményeimet hazahozom, hasonlít
valamelyest ahhoz a képhez, amely róla
bennem él.

Nosztalgiák és tűnődések

Hogy mit irigyeltem elsősorban? Nem
szeretnék óvatoskodva fogalmazni. Tá-
jékozottságom amúgy is túl hiányos ah-
hoz, hogy felmérjem: az anyagi, szerve-
zeti, elvi vagy személyi feltételek meny-
nyiben teszik hosszabb-rövidebb távon,
esetleg végképp irreálissá az ábrándokat.
Mert ábrándokról beszélek, lehetőségek-
ről, amelyek, úgy érzem, a mi színházun-
kat is gazdagítanák.

A játékhelyek és játékformák, a „szín-
házfogyasztási lehetőségek" sokszínű-
ségéről van elsősorban szó. Láttam én
hagyományos színházat is jó néhányat, a
Porte Saint-Martint, a Gaîté-
Montparnasse-t, a Renaissance-ot (itt épp
Bob Wilson lépett fel) : nyilvánvaló,
hogy az európai színházi tevékenység egy
jelen-tős része még beláthatatlan ideig
ezek-ben zajlik majd. Amilyen ismerős
volt a színház és a színpad, olyan a
nézőtér is: az ünnepi alkalomhoz öltözött
fogyasztók, arcukon a kényelmes
elvárással: befizettem, eljöttem, most
aztán szórakoz-

A külföldi színházakról szóló útibeszámolók sok szempontból esetlegesek. Többnyire
véletlen, hogy a színházi utas milyen időpontban érkezik a helyszínre, a pillanatnyilag adott
választékkal hogyan gazdálkodik (egyáltalán: mire kap jegyet), és hogy azok az előadások,
amelyeket sikerül megnéznie, mennyire jellemzőek a színházi élet egészére. Alább két
párizsi útibeszámolót közlünk. Szerzőik más-más produkciókat láttak, így a kétfajta
nézőpont remélhetően csökkenti valamelyest az óriási repertoárból kiválasztott néhány
előadás esetlegességét.



tassatok! Tartalmilag ez a z elvárás a mi-
nél hagyományosabb étrendre irányul, ha
időnként rugalmasabb - mint Bob Wilson
esetében -, ez a sznobizmusnak
köszönhető. (Ami szintén nem ismeretlen
mifelénk.) De láttam Brook színházát, a
Bouffes du Nord-t, amely szintén hagyo-
mányos, múlt századi, olasz rendszerű
színház, de elképesztően lerobbant álla-
potban, málló vakolattal, foltos, piszkos
falakkal, elhasadt drapériákkal, kényelmes
zsöllyék helyett fapadokkal, és ide már
másfajta közönség sereglett, elsősorban
fiatalok. Méghozzá egyenként vagy kis
társaságokban, s nem szervezett unalom-
ban. Nagyon sokan ott, a helyszínen vál-
tottak jegyet. Brook nem híve a túlbizto-
sításnak; várja azokat is, akik épp aznap
este lesznek kíváncsiak rá. Mellesleg: a
nézőtéren itt is, másutt is, például
Mnouchkine-nál vagy a Pompidou köz-
pontban, sok a szóló férfi, fiatal és
középkorú. Ismeretlen jelenség ez nálunk,
ahol a színházba vagy párok vagy
magányos nők járnak, a magányos férfi
szinte kivétel nélkül színikritikus, akinek
felesége aznap este fellázadt. Ebből is, de
a nézők magatartásából is következtetve
úgy tűnt, e produkciók látogatása nem
program, nem státusszimbólum va g y a

magány, az unalom elleni menedék,
hanem az élettel szembeni faggató,
érdeklődő, nyitott attitűd egyik természetes
és laza megnyilvánulása. Nem tudom azt
sem, mennyi pénz van Brook derűs és
fantáziadús szegénysége mögött, de ha
művileg jött is létre, hatása akkor is
felszabadító, csakúgy, mint a Cartouche-
rie, Ariane Mnouchkine székhelye eseté-
ben, ahol a riasztóan sivár, rosszul fűtött
hangárok kopottságát, kényelmetlenségét a
teljesen fesztelen és ugyanakkor mégis
áhítatos fiatal nézők otthonossága rendez-
te át. Az ellenkező végleten a gazdagság
szinte korlátlan lehetőségei minősítik az
élményt a Pompidou központban, e fan-
tasztikusan gigászi kultúrkombinátban,
ahol a kulturális ellátás komplettsége
nyűgözött le: attól függően, ki mennyi
időre ér rá színház előtt, a helyszín a leg-
különfélébb impulzusokat kínálja. A néző
kiállításokat tekinthet meg, könyvek, le-
mezek, képeslapok, poszterek között vá-
logathat, vetítéssel kísért tudományos-
művészeti előadásokat tekinthet meg, s
nem utolsósorban gyorsan és olcsón
megvacsorázhat. Fesztiválvárosaink, el-
sősorban Gyula és Szentendre újabban
hasonló komplexitásra törekednek, és
természetes, hogy szabad téren, kis terü-
leten mindez egyszerűbben megoldható.

Budapesten azonban változatlanul túl
uniformizált a színházba járás rituáléja, és a
telt házakban sok a látszólagos jelenlét.
Azt hiszem, szabad is, kell is álmodoz-
nunk egy olyan színházi életről, amely
minden őszinte érdeklődést befogad és
kielégít, a maga sokszínűségével, állandó
mozgásával új alkotói és nézői energiákat
szabadít fel, igényeket elégít ki, és új
igényeket teremt, és a szocialista színhá-
zon belül teremti meg a játékformák, já-
tékszokások, élmények minél gazdagabb
skáláját.

Efféle gondolatokat szőttem tovább ak-
kor is, mikor a színházak jellegével be-
telve már magukat a produkciókat fi-
gyeltem. Elcsüggedtem például a Miss

Blandishnál. A szöveg maga: szóra sem
érdemes. Fréderic Dard rutinos adaptá-
lásában szokványos, régimódi krimit lá-
tunk, az elrabolt milliomoslányról, akibe
az egyik bandavezér beleszeret, és nem
engedi megölni, holott társainak, a vált-
ságdíj bezsebelése után, ez a szándéka. A
végén a rendőrség rajtaüt a bandán, el-hull
mindenki, csak az orchideáktól meg-
fosztott Miss Blandish marad életben,
mint összetört, önmagából kiforgatott,
morfinista emberi roncs. Mindezt azonban
Robert Hossein a kor stílusában: az
egykorú hollywoodi gengszterfilmek
nyelvén rendezi, úgyszólván történelmi
típusokkal, szentesített helyszínekkel és
kellékekkel, a fény és a szenny a maga
nemében klasszikus szembeállításával,
szigorúan rögzített gesztusvilággal. Lassú,
vészjósló tempó, némafilmes snittek
illusztrálják Hossein szándékát: „Olyan
színházat adni, amilyet a néző
máskülönben csak a moziban láthat." Igy
aztán nem kell külön idézőjelbe tenni
semmit: a mai valóságtól (és mellesleg az
egykorútól is) egyértelműen elmetszett
rekonstrukció önmagát teszi idézőjelbe. A
probléma ugyanaz, mint a Vadnyugati s zé l

hazai előadásai esetében: a közös
mitológia hiánya. A mi nézőink, viszo-
nyítási alap híján, épp a koncepció célját
nem fedeznék fel. A Vadnyugati szélnél, e

groteszk paródiánál csak unatkoztak; a
Miss Blandishnál viszont félő, hogy egy az
egyben élnék át a melodramatikus csacs-
kaságot. Itt már lekéstünk, és végered-
ményben nem komoly értékről késtünk le;
a jelenség mégis gondolatokat ébreszt.
Bizonyos műfajok és irányzatok
reprezentatív termékeit már csak azért is
érdemes megismernünk, hogy le ne ma-
radjunk általában hamar beköszöntő te-
metésük élvezetes mókájáról.

A Women's Lib-darab, a Steffy, Pomme,

Jane és Vivi más irányból sugallt hasonló
gondolatokat. Körülbelül tudom, micsoda
műsorgondokkal küszködnek színházaink,
amióta a hozzánk legközelebb álló kritikai
nagyrealizmus kifulladt. Miller,
Dürrenmatt, Frisch, Sartre, Williams,
Osborne vagy nem írnak, vagy csalódást
keltenek új műveikkel, az újabb szerzőket
számtalan akadály választja el tőlünk:
témáik túl lokálisak, pornográfok, mor-
bidak vagy egyszerűen érdektelenek. A
helyzet kedvező változására egyelőre
semmi jel nem mutat, önellátásra viszont, a
nagy fogyasztói igénnyel szemközt, nálunk
erősebb nemzeti drámaírással rendelkező
országok sem térhetnek át (bár e
helyzetnek mindenképp a hazai dráma
fejlesztésére, új meg új műfajok meghódí-
tására kellene ösztönöznie). Mégis úgy
érzem: mércénk nem annyira magas, mint
inkább merev és fantáziátlan, hiszen épp a
drámai kínálat csökkenését szerencsésen
ellensúlyozza világszerte a nálunk is
bontakozó tendencia: az öntörvényű
teátrális színház térhódítása. Teátrális
eszközökkel számos olyan mű is közelebb
hozható a mindenkori helyi közönséghez,
amely joggal esnék ki a rostán akkor, ha
csak a betű szerinti, áhítatos reprodukció
szintjén illenék közeledni hozzá.

E rég bennem motozó gondolatokra
rímelt az említett angol illetőségű játék is,
amely valahol a bulvár és az irodalom
határán, mulatságosan és életízűen mesél
négy fiatal nő hétköznapjairól, az eman-
cipáció félsikereiről és félkudarcairól
(melyeket inkább csak a nézőszög kü-
lönböztet meg). Az együtt lakó ifjú nők
megpróbálják, hogy a férfiakat csak
egészségügyi és kulturális partnernek
tekintsék, elzárva előlük lényük szuvere-
nitását. Ez persze nem sikerül; a kapcsolat
zátonyain többnyire ma is a nők törik össze
magukat. Hiába akar az egyik csak anya, a
másik csak mozgalmi harcos, a harmadik
csak diák, leendő szakember, a negyedik
csak független, bohém hippi lenni,
közérzetüket, sorsukat, boldogságukat
mégis a másik nemmel való kapcsolat
határozza meg. Az anyag kezelése ugyan
meglehetősen felszínes, de minden néző
hozzáragaszthatja a képhez a maga
mozaikkockáját. Üde, kellemes, a témában
saját mondanivalóval is rendelkező, hol
megható, hol kacagtató játék, amelyet egy
saját véleménnyel közeledő rendező és
négy jó színésznő ma, a hetvenes években
mindenütt és így nálunk is nem-csak
sikerré, de bizonyos fokig tartalmas
mulatsággá is avathat - ha nem legyintik el
a szöveget eleve mint bulvárt, mint



„nálunk ez már másképp van"-egzotiku-
mot, ha nem félnek sikamlósabb passzu-
saitól.. .

A Pompidou központ Robespierre-
montázsa viszont saját, fogyatékosan ki-
használt lehetőségeinken gondolkodtatott
el. Gyenge színészekkel, kellően át nem
világított, naturális ábrázolással, de igen
becsülnivaló szándékkal közeledtek itt az
alkotók - Bernard Chartreux és Jean
Jourdheuil, a szerzők s Bernard Sobel, a
rendező - hazájuk történelméhez, azért,
hogy megkeressék a máig vezető szálakat:
hol kallódott el 1789 után a tiszta
forradalmi gondolat, miért ábrándult ki az
„éretlen" tömegből a
Megvesztegethetetlen, szükségszerű volt-e
a jakobinus diktatúra bukása? A jegyhez
mellékelt kérdőív egyenesen felszólítja a
nézőket: keressék meg a mai
párhuzamokat. Persze ehhez az előadás,
amely egyfelől megtapadt a - nagyon ér-
dekes - dokumentumoknál, másfelől kö-
vetkeztetések helyett csak másodlagos
lírai pátoszt adott, vajmi kevés fogódzót
kínált. Viszont úgy látom: van egy olyan
fiatal színházi gárda, dramaturgokból,
asszisztensekből, rendezőkből, amely nem
a halhatatlanság számára akar veretes
szövegeket alkotni, hanem a színházi
publicisztikával jegyezte el magát, s a népi
közönséget izgató napi kérdéseket akar
felvetni a történelem közvetítésével. Igen,
a Harmincéves vagyok járt közben a
fejemben, de történelmünk távolabbi idő-
szakai is kínálnak hasonló lehetőségeket,
sőt, a világtörténelemmel szemben sem
kell gátlásokat táplálni. (Fekete Sándor
próbálkozott ilyen konfrontációval a H ő s é g
havában.) Örülni lehet a lekerekített,
irodalmi értékű történeti drámáknak is, ha
nagy írók tolla alól időnként kikerülnek,
de szemhatárt tágít, színházi, sőt,
állampolgári vérkeringést frissíthet az
effajta laza szövetű, nem az örök élettel
szemező színpadi újságírás is.

Volt végül egy problémám, amelyre
azóta sem tudok magamnak megnyugtató
választ adni. A retrográd szemléletű nagy
drámákról van szó. A nagy ritkán
felbukkanó antihumanista vagy sanda po-
litikai célzatú darabokkal nem érdemes
foglalkozni; emberközpontú műfajról
lévén szó, ilyenkor a művészi színvonal
meredek zuhanása többnyire eleve kizár-
ja, hogy a művek színrekerülése egyálta-
lán vita tárgyát képezze. Izgalmasabbak és
fájdalmasabbak is a jelentős, humanista
alkotók elcsúszásai, és külön problémakört
jelentenek a nagy katolikus szerzők,
Claudel és Eliot például, akik

hitükben egyetemes, minden értéket
elrendező dramaturgiai szemléletet is ta-
láltak, amelyre harmonikus drámai világot
tudtak építeni. Ha a Gyi lkos ság a
székesegyházban korábbi századokban szü-
letik: bizonyára már nem is egy nagy
színházunk eljátszotta volna. Kortársi
alkotásként azonban nem veszedelmes-
nek, fejlődésünket hátráltatónak, egy-
szerűen: alapvetően korszerűtlennek
érezzük a szerzőnek ama sugárzó meg-
győződését, mely szerint Becket Tamás
nagysága az egyházat dicséri, és győzelme
az Isten győzedelme. Á gyönyörűen
megírt dráma ugyanakkor nagyszabású,
részleteiben mélységesen igaz képet ad
Tamás mártíriumáról, a kor viszonyairól,
az ellenerők társadalmi és politikai indo-
kairól, és az érseket már-már a magunké-
nak, az emberi tisztaság, elvhűség, bátor-
ság hősének éreznők, ha az író nem em-
lékeztetne rá minduntalan: Becket Tamás
nem a miénk, hanem a katolikus egyházé.

Terry Hands csodálatos rendezése
mindent elkövet, hogy a drámát humani-
zálja. Az angol ojtás valóban nagyon jót
tett a „francia komédiásoknak", nemes
dikciójukat, mozgáskultúrájukat sikerült a
korszerű színjátszás szekerébe fogni.
Hands szerint meghatározó, hogy Eliot a
harmincas években írta művét, amikor az
elkeseredett, megzavarodott, nyomorgó
tömegek úgy vártak valamiféle messiásra,
akár Becket idejében a nép. A XII. századi
megtiportaknak szerencséjük volt:
messiásként igazi szentet kaptak, rajongó,
fennkölt idealistát, aki eszméi védelmében
az életét sem kíméli, de épp-úgy
kaphattak volna Hitler-típusú ab-szolút
bűnözőt is, mert Hands szerint a két típust
ugyanabból az anyagból gyúrták: az ilyen
könyörtelen, „fáklya-tudatú" megváltók
éppúgy készek a világot tűzbe borítani,
mint személyesen beugrani az
oroszlánbarlangba. Ennek értelmében az
előadás központjában valóban a viszony
áll a krisztusi külsejű Becket és a hét
asszonyból összetevődő, rendkívül
kifejezően mozgatott kórus között; a
kórusért, a népért jön vissza Tamás
Angliába, az ő nevükben áll ki elvei
mellett, értük áldozza fel magát. A mes-
siás-főhős, mint Krisztus és Hitler, a
Janus-arc két oldala: izgalmas elképzelés
lenne, de a meghúzás nélkül játszott ha-
talmas poéma minduntalan pöröl vele. A
misztikus himnuszok folyamatosan
tolmácsolják Eliot véleményét: Becket
Tamás küldetése krisztusi, Isten küldte a
szenvedő emberiség megváltására. Be-

nyomásom ambivalens: szívesen látnám
ezt a drámát egy katolikus színházunkban,
ha ilyen lenne, akár legjava színészeink
közreműködésével is; de nem érzem
helyét a „mi" színházainkban, noha
ugyanott örömmel üdvözlök egy abszurd
vagy kegyetlen színházi drámát is, mert
ezek a művek nálunk is észlelhető, másutt
meg éppenséggel domináns jelenségekről
tudósítanak, és szemléletük egyes elemeit
teátrális eszközökkel sokkal könnyebb
elidegeníteni, mint Eliot masszívul és
impozánsan homogén keresztény ide-
alizmusát.

A három nagy műhelyében
Peter Brookkal és Robert Wilsonnal
modell értékű pályájuknak valóban egy
érdektelenebb állomásán sikerült talál-
koznom. Brook Übüjéről az olvasókat már
tudósította Koltai Tamás, a témának
nálam sokkal alaposabb szakértője. Én
csak megismételhetem korábban már e
lapban is kifejtett nézetemet: sem az
Orghast, sem Az ikek és most az Übü sem
győzött meg egyelőre arról, hogy
Brooknak érdemes volt működési színhe-
lyet-formát cserélni és a „mainstream
theatre" világhatású nagymesteréből egy
kis avantgarde boszorkánykonyha má-
gusává átépíteni magát. (Az persze irigy-
lésre méltó, hogy sorsát ennyire saját
kezében tartja, és csak azt teszi, amit mű-
vészi lelkiismerete és újító kedve diktál.)
De nem tagadom azt sem, hogy e legújabb
vállalkozásával szemben eleve elfogult
voltam. Dráma- és színháztörténeti
szempontból készségesen elismerem
Alfred Jarry diáktréfájának ősfunkcióját,
de önmagában nem tartom jelentős mű-
nek. Nálunk, ahol az utódművek és -
mesterek kevéssé ismertek, előadása tett
volt; épp ezért Paál István pécsi ren-
dezését elvileg többre becsülöm, mint
Peter Brookét egy olyan közegben, mely-
ben a szürrealizmusnak, a groteszknek, az
abszurdnak igazán nem szükséges pol-
gárjogot szerezni. Brook Übüben arche-
típust lát, aki „egyesíti az erőszakot az
ostobasággal", „Macbeth vérszomjas
gonoszságát Falstaff gyávaságával és
Volpone kapzsiságával". Meglehet; de
mindenképp olyan elemi, kezdetleges
fokon, hogy az asszociációs kedv aligha
szárnyal fel, és Brook zsenije sem tehet
mást: Übü apropóján pazar rendezői
gagek laza sorozatát szórja a nézők elé.
Zsenivel találkoztunk a Bouffes du Nord-
ban ismét, de ezúttal egy meglehetős ér-
dektelen írói világ talaján.

A Renaissance Színházban viszont



Robert Wilson, az egyszeri színpadi je-
lenség, a vizuális kompozíciók tünemé-
nyes szervezője és tolmácsolója helyett
elsősorban Robert Wilsonnal, a poétával
volt találkozásom, méghozzá olyan poé-
tával, aki, önmagát szavalva, kicsit meg is
hatódik teljesítményétől. A patiómon ültem
meg jelent az a fickó gondoltam hallucinálok
íme az est és a szabad verses poéma címe.
Két részben játsszák, a két rész szerkezete
azonos, csak az elsőben Wilson, a
másodikban partnernője, Lucinda Childs
táncos-koreográfus az előadó és rendező.
A felépítés mindkét részben: négyperces
néma prológus, majd harminckét perc a
költemény előadása - a „play", ahogy a
műsorfüzet írja -, s ezt követi a
háromperces, ismét néma epilógus. A
szöveg: az elidegenedés, a magány, a
kommunikációképtelenség nemzetközi
szókészletének ismert elemeit kombinál-
ja. „Vártam ezt a látogatást... Gyere be!
Iszol valamit? Ne lőj...! Megyek egy
erdőben és követnek ... Vigyázz, kígyó
van a hátad mögött... Vigyázz-cél-tűz!...
Segítség, mentők! Sürgős eset!... Nem
maradt más semmi, csak ez a z á g y , amin
fekszem ..." - többek között ezeket a
foszlányokat jegyeztem föl. Láttam egy
kiváló, szuggesztív előadót, amilyen
azonban mindenütt, idehaza is akad jó
néhány -- ez Robert Wilson (Lucinda
Childs ugyanis előadónak inkább közép-
szerű); de Robert Wilson, az egyszeri
tünemény csak az előjáték négy percében
villant fel. Fekszik a majdnem üres szín-
padon, a csővázas heverőn, totális moz-
dulatlanságban, a kiszolgáltatott és még-is
istenien gőgös magány szobraként, majd,
úgy a harmadik perc táján, felhúzza,
kábító lassúsággal, a fél lábát - és ebben a
mozdulatban több a feszültség, mint a
legborzongatóbb krimiben, és több a
tartalom, mint az egész utána következő
hosszú szövegben. És az Einstein a
tengerparton, a Süket pillantása Wilsonja
szignálja a színpadképet is: a
könyörtelenül megvilágított, geometrikus
formájú üres teret, a csővázas állvány
rideg neoncsöveit, a telefont, amely csak
akkor cseng, mikor a kagyló a készülék
mellé van téve, és a felfüggesztett kép-
ernyőt, melyen időnként egy fülét hegyező
spaniel, tanakodó pingvinek vagy
blazírtan lebegő kacsák jelennek meg,
hírül adva, hogy másutt, egy elemi szin-
ten, állítólag még van élet, van mozgás, de
mit segít ez az ember abszolút, dermedt
magányán?

Az igazi nagy élmény ezúttal a harma-
dik világítótorony, Ariane Mnouchkine

fénykörében várt, mert hisz az ő szellemét
sugározza ez a vincennes-i Don Juan akkor
is, ha nem ő rendezte. Nemcsak azért,
mert az ő társulata játssza. Mnouchkine
egy éven keresztül filmet forgatott
Molière életéről, s Molière-t egy addig
jóformán ismeretlen ifjú színészével,
Philippe Caudčre-rel játszatta: belőle lett a
Don Juan rendezője és címszereplője. A
filmhez készült az a bűbájos, XVII.
századi színházbelső is, tarkán mázolt
fakereteivel, páholyburkolataival,
kulisszáival, amely most a Cartoucherie
egyik hangárjának falait borítja, és
szellemesen felesel a játékkal, amely
Molière igazi szándékait tolmácsolja, a
legmerészebb modern rendezői színház
meghosszabbításaival. A francia sajtó egy
része felháborodott, egy olyan leplezetlen
konzervativizmus nevében, amilyet a mi
kritikusaink, még ha nem is idegen
egyiküktől-másikuktól, röstellnének
kinyilvánítani: szentségtörés, Molière
Molière nél-kül, öncélú magamutogatás a
klasszikus remekmű alázatos szolgálata
helyett - bizony, Párizsban még ilyesmiket
is le mernek írni (mint ahogy úgy érzem,
kritikaírásuk színvonala általában is
messze a miénk mögött áll). Nos, ez a Don
Juan valóban tele van időnként elképesztő
ötletekkel. Minden jelenet egy-egy köz-
ponti gagre épül, s azon belül szikrázik fel
számtalan kisebb petárda. A jelenetek
indítása azonos és megdöbbentően ha-
tásos: a nagy mélységű színpad vakítóan
megvilágított hátteréből sziluettként me-
rülnek fel a roppant jellegzetes körvonalú
figurák, majd lassan előrelépve kapnak
apránként színeket és harmadik dimenziót.
Az első jelenet - Sganarelle-nek és a nővé
változtatott Guzmannak, Elvira
szolgájának párbeszéde - végig a háttér-
ben, sziluettformában játszódik, miközben
Sganarelle ül, pipázik és időnként, jól
hangszerelt külső zörejjel, szellent. Ön-
célú megbotránkoztatás? Aligha. Sokkal
inkább azonnali rendezői lábjegyzet
Sganarelle földhözragadt erkölcsprédi-
kátori fölényéhez, az istentagadó, szaba-
dos Don Juannal szemben. Az Elvira-
jelenet alapgagje: Elvira nagy darab,
merev, kipingált franciababa. A Sári-
jeleneté: Don Juan lóhátról udvarol, de a
ló-megoldás nem a nálunk ismertebb, a
két lábszár közé dugott imitáció, hanem
egy övféle, amelyhez elöl a ló nyakát és
fejét, hátul a ló farkát erősítették, miáltal a
színész két lába szabadon marad, és
különféle variációk adhatók elő az ud-
varlás, az ágaskodás, a peckes parádézás,
a megtorpanás, az izgalom, az összeros-

kadás motívumaira, tökéletes összhangban
a szöveg fordulataival, oly módon, hogy a
ló és lovas reagálásai, a lábak azonossága
miatt, összekeverednek. Az erdei jelenet
gagje: a koldus, akit Don Juan káromlásra
kényszerít, afféle Tarzan, aki kötélindákon
repül a fák között. Az atyával való
jeleneté: Don Luis szenilis aggastyán, aki
képtelen megállni a lábán, és minden
zengzetes erkölcsi maximája után menten
elzuhanna, ha Sganarelle és Don Juan
talpra nem állítanák. A temető-jeleneté: a
komtur a Grévin múzeum stílusában
kiállított viaszbábu, hatalmas allonge-
parókája majomszerű csontváz-arcot
keretez. A Péntek úr-jeleneté: az
uzsorásból nő lett, Frans Hals stílusában
elgondolt vaskos, koros asszonyság, akit
Don Juan rövid úton levesz a lábáról, és
így meglepő engedékenysége menten
érthetővé válik. Ezúttal nem tudtam el-
lenállni a részletek felidézésének, bár az
előadás fő mondanivalóját a befejezés
sűríti. A komtur jelképezte majomfejű
halál kirúgja Don Juan kezéből a kardot
(ugyanazzal a mozdulattal, mellyel ko-
rábban a lázadó fiú rúgta ki a mankót el-
viselhetetlen atyja kezéből), a fiatalember
élettelenül esik össze, de ezután a Halál,
valami kozmikus gyengédséggel, óvatosan
a karjába emeli, majd lassan ölben viszi ki
a színpadról. Ahogy mennek kifelé,
alakjuk most kivételesen távolodóban
válik sziluettszerűvé, miközben pokoli
égiháború tör ki, a magasból kopogó zápor
zúdul alá: az egész természet siratja el a
hőst, Molière és a szabad emberi gondolat
hősét. Az apoteózis végül szatír-játékba
torkollik: a zuhogó esőben el-indul kifelé-
hátrafelé Sganarelle is, a közönség
eszeveszetten tapsol, de Sganarelle
elhárítja magától az ünneplést, amely
igazából nem neki, hanem a Don Juan-i
gondolatnak szól: morcosan vissza-
visszafordul, és a gázsiját követeli.

Hazaérkezésem után néhány nappal
láttam Ljubimov Bűn és bűnhődését a Víg-
színházban, majd a Ruszt József rendezte
Periclest Kecskeméten. Azt folytatták, a
maguk módján, ami Párizsban is legna-
gyobb élményemet adta: a korszerű,
komplex, izgalmas rendezői színházat,
amely nagy szövegeket értelmez a leg-
mozgékonyabb, legérzékenyebb kortársi
szinten, és a gondolatukhoz hajló szí-
nészeket egyéniségük újszerű kiteljesí-
tésére ösztönzi.

Legizgalmasabb párizsi diaképeim te-
hát időnként idehaza is kaphatók.


