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BERT TIBOR

alusi Candide

758-ban Voltaire Ferney-ben telepedik le,
ott fejezi be a candide vagy az optimizmus
ímű filozófiai regényét. Előtte végigjárta
urópát, megfordult a legnagyobb
ralkodóknál. „Kalandjai" végén
iábrándultságát azzal a szándékkal tetézi.,
ogy konkrétan bizonyítja a fel-világosult
onarchia és az epikureus filozófia

lőnyeit. Húsz év alatt Voltaire fellendíti
z elnéptelenedésnek indult falu életét. A
ocsarak lecsapolásával, új ültetvények,

armok létesítésével felvirágoztatja a
ezőgazdaságot. Kölcsönt nyújt a falunak,

serépgyár-tó és órakészítő manufaktúrát s
int-egy kétszáz lakóházat építtet.
egszervezi a művelődési és társadalmi

letet: iskolát épít, és egy gyönyörű
zínház terve t is elkészíti. (De kastélya
gyik szárnyát már korábban is átengedi
zínházi előadások céljára.) Barátai, isme-
ősei, rajongói egész Európából Ferney-be
átogatnak. Ferney az igazságosság és a
ékesség menedéke lesz. Ide menekülnek

jurai jobbágyok, a kor nagy pereinek
ádlottai és áldozatai. 1777. október 4.
oltaire neve-napja : a tiszteletére

endezett ünnepség jelentős esemény a falu
letében.

Erre az alkalomra építi Candide-előadá-
át Claude-Pierre Chavanon rendező, a
ompagnie des Huit Saveurs (Nyolc íz

ársulata) elnevezésű, Lyonban működő
zínház vezetője. Chavanon adaptációja,
endezése megmagyarázza Ferney és a
andide kapcsolatát. Mindenekelőtt fel-veti
kérdést: vajon Voltaire kis köz-társaságot
ozott-e létre, egy modern és kivételes
özösséget, vagy pedig saját céljaira
lkalmazta a felvilágosult uralkodó
szményét. Köztudott: Voltaire néha
ajnálta, hogy iskolát építtetett, s azt is
ondta, hogy háromszáz kézre elegendő

gy toll. Köztudomású, hogy az új eszmék
lőkészítik az 1789-es forradalmat, de a
olgárság csak felhasználja a népet, hogy
aga lépjen az arisztokrácia helyébe. A
andide eljátszatása a parasztokkal ebben
z értelemben az „elpolgáriasodás"

ísértését jelzi, s azt is ábrázolja, mekkora
különbség Eldorádó és a kis major között

..
Claude-Pierre Chavanon nagy gondot

fordított arra, hogy hűséges maradjon az
eredeti szöveghez, nyelvezethez, Voltaire
szelleméhez. Megőrizte a Candide eredeti
dialógusait, de a színdarab szövegébe
beillesztett három másik műből származó
betétet: a hollandi vászonba öltözött
szónok beszédét, amelyet Pascal egyik
Vidéki leveléből vett át (szándékosan, mert
Voltaire nem szerette), Jacques
Anabaptiste szövegét, amely Voltaire
Filozófiai szótárából származik, s végül
szerepel a darabban a Zaire egyik részlete
is, amelyben Candide és Martin színházba
mennek Párizsban. Három új jelenetet (a
darab elején az Eldorádó-részben és a
darab végén) egyéb dokumentumokból
vett át. (Ezek a dokumentumok Voltaire
ferney-i letelepedésé-re, a falu
fejlesztésére és a lakosság véleményére
vonatkoznak.)

Formai szempontból a falusi miliő
teátrális keretet ad a játéknak. A kastély
szárnyában berendezett műhelyben a
falusi emberek képzelete Vesztfáliából
Lisszabonba, Cadizból Buenos Airesbe,
Szurinamból Bordeaux-ba, Párizsból Tö-
rökországba vezet bennünket, egyszerű
színházi kellékek, állványok, padok,
deszkák, ruhaanyagok, botok, létrák se-
gítségével. A játék szinte filmszerű rea-
lizmusát Voltaire friss és csípős szelleme
teszi emelkedetté. Á Compagnie des Huit
Saveurs szoros kapcsolatot teremt a
közönséggel. E kapcsolat egyrészt fizikai
jellegű: színpad és nézőtér nem különül el
egymástól, a színészek és a nézők
egyetlen játéktérben vannak. Nagy-
szerűen érvényesül ez például az Ame-
rikába tartó hajón vagy a Pangloss
akasztófája körüli autodaféban ... Valódi
népszínház a Candide. A díszleteket
Gilbert Richaud tervezte, a jelmezeket
Carmen Verola. A darabot nagy

sikerrel játszották szerte Franciaország-
ban (Lyon, Nice, Cóte d'Azur), Svájcban,
a colmari fesztiválon és az avignoni nagy
színházi seregszemlén.

A kritikákból

,,Voltaire ritkán olvasott és játszott
szerző. Sokak számára az érettségi után
fel se bukkan többet ... Mégis, a for-
radalom egyik szellemi elődje mindig
időszerű. Candide felteszi a kérdést a
parasztoknak: »Valóban csak a saját
kertünket műveljük, ne törődjünk a
világgal, ez a legokosabb, ez a legjobb
mód arra, hogy egyszer csak ne kelljen
már az urak kertjében dolgoz-ni .. . ?«
Robbanó szembenállás, forradalmi
lendület, amit a Compagnie des Huit
Saveurs társulata a Ferney-vel szomszédos
Lyon környéki új város, Isle d.'Abeau
lakosaival színre visz. Mert ennek az új
városnak lakosait 1977-ben ugyanazok a
gondok foglalkoztatják, mint a ferney-i
parasztokat 1777-ben. Mit jelentenek
azok az átalakulások, amelyek megrázzák
a világot...? Kiért, miért vagyunk mi itt...?
Urai, gazdái lehetünk-e saját létünknek...?
Ebből közös és sürgető igény születik:
megszólalni... Igy játszották Voltaire
parasztjai a Candide-ot, és így vitte színre
a Compagnie des Huit Saveurs együttese
Isle d'Abeau lakosaival Voltaire pa-
rasztjait. A színészek a Candide törté-
netének szereplői és egyszersmind az
öntudatosodó ferney-i parasztok. Claude-
Pierre Chavanon, hogy azonnal érzékel-
tesse ezt a kettősséget, a ferney-i parasz-
tok jelenetével indítja a darabot: a
falusiak elhatározzák, szórakoztatásul el-
játsszák a Candide történetét. A játék-tér
olyan, mint egy nagy falu főtere: az egész
csarnok... Középen hatalmas

Jelenet Chavanon Candide-rendezéséből



faalkotmány: ez a hajó, az erkély, a kastély
és még sok minden más. Körülötte
nézők, innen követik Candide odüsszeuszi
kalandjait, melyek szétszórva a tér
négy sarkán játszódnak le. A színészek
a szókimondó népi bohózat stílusában
komédiáznak; a darab eposzi mese és
burleszk, s így talán Pantagruel elfajzott
rokonának látszik. Claude-Pierre
Chavanon hasonló elveket követ, mint
a másik két társulat: a Le Théátre de la
Carriere és a Le Théátre des Carmes.
Mindhárman tanulmányozzák a
történelmet, aktualitását, és a rendezés be-
vonja a tömegeket a játékba. Ilyen fel-
tételekkel a siker nem is maradhat el..."
Olivier Gros (L a Dauphiné libéré)

*

„Merész vállalkozás: színházzá formálni
cselekmények bonyolult sokaságát, ame-
lyek hosszú évtizedek alatt játszódnak le,
sok-sok utazással tucatnyi országban. A
Compagnie de Huit Saveurs együttesének
sikerült ez a színházi bravúr (!), sőt mi
több, humánus dimenziókat adott az
előadásnak: úgy interpretálta a darabot,
mintha a ferney-i parasztok most játszanák
el. Mindegyik jelenet szigorúan
következetes és egységes; a dramaturgia, a
mozdulatok, a történetiség, a játék, a stílus,
a beszéd: az ironikus, szurkáló Voltaire, a
szerző félelmetes tollának tűhegye. Benne
van Ferney urának minden gunyorossága.
Valamennyi szereplő szócsöve ennek az
értelmes és bölcs, leleplező magatartás-
nak. És meglepően szép, ahogy ebben az
anyagban, a kipellengérező légkörben
gyöngédség, megindultság, szeretet, poézis
virágzik. Mesteri koncepció! A rendezés a
közönséget belehelyezi a játékba
pszichológiailag és fizikailag egyaránt: a
színpad a csarnok négy sarkában
helyezkedik el, s a nézőt körülveszi, szinte
készteti a candide-i utazásra. Ez az
elgondolás ötletes, és megkívánja a néző
jó testi erőnlétét. (Ez a fenntartás ne vegye
el senkinek sem a kedvét attól, hogy
megnézze a darabot: megéri a fáradságot!)
Nincs minden-nap színházi ünnep, de ez az
előadás ünnepe a szemnek, a szellemnek
és a szívnek ..."

(Le Provençal)

DÉS MIHÁLY

A mai latin-amerikai
dráma

A Casa de las Américas folyóirat
drámapályázata

A kubai Casa de las Américas című folyó-
irat és a hozzá tartozó könyvkiadó köz-
vetlenül a forradalom győzelme után
alakult. A szépirodalmi és elméleti íráso-
kat egyaránt közlő, kéthavonként meg-
jelenő folyóirat nemzetközi stábbal dol-
gozott, és közvetlen munkatársai között
már a kezdet kezdetén olyan neveket talá-
lunk, mint Mario Benedetti, Julio Cortázar
vagy Mario Vargas Llosa, de általában
nemigen akad valamirevaló író vagy
kritikus a földrészen, aki ne publikált
volna a Casa de las Américasban. A ha-
ladó latin-amerikai művészek részvétele a
Casa munkájában a kubai forradalom
óriási hatásának, vonzerejének tulajdo-
nítható. Például az úgynevezett „latin-
amerikai boom" tagjainak (García Már-
quez, Vargas Llosa, Cortázar és Fuentes)
nyilatkozatai szerint abban, hogy ők nem
csupán kor-, de harcostársak és barátok is
voltak (körülbelül 1970-ig volt együtt a
négy író), a kubai forradalom ügye
jelentette az egyik sarkpontot. A nagynevű
művészek csatlakozása, a haladó
értelmiségiek rokonszenve természetesen
visszahatott Kubára is: a kubai szellemi
életre, művészetpolitikára. Tekintélyt
adott a Casa de las Áméricasnak, mely
ezáltal valóban az egész föld-részre
kisugárzó, és az egész földrészt képviselő
fórum lett. Az évek során részben
kicserélődtek a munkatársak, némileg
csökkent az első évek újdonságélménye is,
de a folyóirat jelentősége ma is
történelminek mondható.

A Casa de las Américas-díj 1960-tól, a
folyóirat megalapításától fogva létezik. A
több műfajban, évenként meghirdetett
pályázaton addig még meg nem jelent
írásokkal vehetnek részt a földrész
spanyol és portugál nyelvű alkotói, sőt
legújabban külön díj van az Antillák angol
és francia nyelvű országaiból származó
művek számára is. A díj összege ezer
dollár, és a nyertes írásokat megjelenteti a
Casa de las Américas Kiadó.

A latin-amerikai irodalom legelmara-
dottabb műfaja a dráma, és talán éppen
ezért, a Casa-díj legjelentősebb sikerei a
színműpályázathoz fűződnek. A földrész
hagyományosnak tekintett műfaja a líra.

Több világhírű költő, köztük két Nobel-
díjas (Pablo Neruda és Gabriela Mistral) a
bizonyíték rá. A próza jóval később,
szinte megkésve lett nagykorú, de né-
hány nagyszerű előzmény után a latin-
amerikai regény hatvanas évekbeli káp-
rázatos fölfutása ezt a műfajt is világiro-
dalmi rangra és hírre emelte. Ami azt
jelenti, hogy a próza és líra kialakult
csatornákon - sokszor spanyolországi
kiadókon kersztül - jutott el a nyilvá-
nossághoz. Vagyis nem volt annyira
szükségük fölfedezésre, támogatásra, nem
szorultak olyan mértékben a Casa
pályázatára, mint a dráma. A színművek
esetében a kiadás csak másodrendű
kérdés, a lényeg az előadás, a mostoha
körülményeket tekintve azonban a Casa
de las Américas már a publikálás és hír-
verés tényével is nagy szolgálatot tett a
színház ügyének.

Ahhoz, hogy e drámapályázat jelentő-
sége érzékeltethető legyen, szükséges kissé
visszatekinteni a földrész színházi életére,
huszadik századi drámairodalmára.

Latin-amerikai színház

A latin-amerikai színház huszadik századi
története összefügg a földrész gazdasági és
kulturális elmaradottságával, pontosabban:
az önálló polgári kultúra hiányával. A
nehézkes, maradi, történelmi szerepét
betölteni képtelen latin-amerikai polgárság
színháza mindig is elkésett, elmaradott
színház volt, mely egy-két kivételtől
eltekintve kedélyes avagy borongós
népszínműféleségek-ben merült ki. Nincs
most jelentősége annak, hogy az egyes
országok közti roppant különbségekre
kitérjek, annyi mindenképpen nyilvánvaló,
hogy az erősebb polgársággal rendelkező,
gazdagabb országokban (Uruguay,
Argentína, Mexikó, Chile) élénkebb
színházi élet volt és van, mint mondjuk
Bolíviában. De ez csak a színházi életre
vonatkozik, nem a szerzőkre vagy a
darabokra, mert például a kis Guatemala
kiemelkedő dráma-írókkal dicsekedhet
vagy a gazdaságilag és kulturálisan
elmaradott Kuba mindig élenjáró szerepet
töltött be a földrész művészetében, így
színházművészeté-ben is. Egyébként is
csínján kell bánni Latin-Amerikában a
„színházi élet" fogalommal. Nemegyszer
előfordult, hogy egy szeszélyes diktátor
káprázatos magánszínházat építtetett
kedvenc városkájában, aminek persze
semmi hatása nem volt az ország színházi
életére. Vagy gondoljunk a brazíliai
Manaosra, ahol


