
sokat kezd szavalni. Ütemesen, egyre
hangosabban és egyre több ellenséges-
séggel a hangjában. Még nem tudni, mit
leplez, milyen szorongást, félelmet ezzel a
kihívó hetykeséggel, de Gálffi úgy pörgeti
a kis verseket egyre följebb, följebb, hogy
éreznünk kell, valami nagy sértettség
kíméletlen büszkesége rejtőzik mögöttük.
A pszichiátert tágra nyílt szemmel,
mereven figyeli - és tekintetéből
kiolvasható : megértette, ez az ember tenni
fog érte valamit, mert más, mint a többiek,
akiket eddigi élete során megismert.

Alan furcsa játékot eszel ki: válaszol
Dysart kérdéseire, ha a pszichiáter is felel
az övéire. Keményen koppannak a
kérdések, de a fiú gúnyosan kuncogva
megpróbálja megkerülni az őszinte fele-
leteket. S amikor Dysart látszólag meg-
unja a játékot, Gálffi Alanje egy darabig
csalódottan toporog, majd vadul, ökölbe
szorított kézzel támad a másikra, s csak
mozgással, apró, ügyetlen, néha
ügyefogyott, olykor erőt rejtő mozdu-
latokkal eljátssza a kamasz megdöbbené-
sét és haragját, amikor rájön: valójában ő
akar beszélni, neki fontos, hogy végre
elmondhassa történetét. Ahogy kicsit
mogorván, kicsit félszegen belekezd a régi
mesébe, már csak az a fontos számára,
hogy végre meghallgassák. Gálffi László
feloldódott, derűs mosolya megéli a
homokvárat építő kisfiú történetét, aki
félénken, áhítattal nézi a fiatal lovast és
lovát, aki féltő szeretettel simogatja meg a
lovat, s boldogan kapaszkodik föl a lovas
nyakába. Talán ez Alan életének egyetlen
fölszabadult mozzanata. Gálffi Alanje,
miután elmesélte lovaskaland-ját, újra
megmerevedik, már megint nem néz a
pszichiáter szemébe, és úgy veszi el a
fölajánlott magnetofont, hogy szinte
kikapva Dysart kezéből, ki is rohan a
játéktérből.

Gálffi László pontosan találja meg az
utat, ahogy érzékeltetni tudja a diadal-
masságtól a bűntudatig eljutó gyerek
érzelmeit, ahogyan magára veszi Equus
kínjait, ahogy ostorozza magát, és ahogy a
fölfedezéstől való rémületben abba-hagyja
Equus imádását. Arcán furcsa zavart derű
árad szét, amikor eljátssza a boldogságot:
lovak közelébe kerülhet, s ezzel beteljesül
minden vágya, bejut az istállóba.
Elbűvölve figyeli a lányt. Először
bizonytalanul, majd egyre bátrabban és
egyre nagyobb csodálattal utánozza
mozdulatait, s amint magára marad,
szerelmes áhítattal simogatja Vas-gyúrót.

De ahogy magához tér az átélt emlé-
kekből, újra támad: dühödten, föl s alá
rohangálva próbálja faggatni a pszichiá-
tert. Kirobbanó haragja mintha csak pa-
lástolni akarná az őszinteséget, hogy kiadta
magát. Erőszakosan faggatja az orvost,
mintha nyugalma, hite függne a vála-
szoktól.

Gálffi László úgy játssza el az Equus-
szertartást, hogy mozdulataiban, tekin-
tetében benne van Alan minden gyöt-
relme, fájdalma, kétségbeesése, ugyan-
akkor a szertartás ünnepélyes áhítata a hit
bűvölete.

Ahogy a közlési vágy elhatalmasodik a
fiún, egyre izgatottabb, egyre sürgetőbb
lesz. A színész gesztusai fölgyorsulnak,
hangja türelmetlen. Alan kínlódik, de ez a
kín már közelebb visz az igazság
kiteljesedéséhez, s vele együtt a
fölszabaduláshoz. Sürgeti az orvost, és
érezzük: tudja már, hogy meg kell sza-
badulnia a tehertől, be kell avatnia a
pszichiátert történetébe. Alan levert, té-
továzik, de mégis ott áll Dysart előtt az
igazságszérumra várva. Aztán újra ját-
szani kezd: megelevenedik suta, tapo-
gatózó együttléte Jill-lel, megalázó ta-
lálkozása apjával a pornómoziban, s aztán
az őrült rohanás az istállóba a lánnyal,
csúfos kudarca, az őrjöngő düh, a
hisztérikus üvöltés és a föltámadó
bűntudat.

Ezekben az utolsó jelenetekben derül ki
igazán, hogy a színész mennyire ura
mozgásának, hogyan használ fel minden
gesztust, minden lépést, minden moz-
dulatot Alan Strang pontos ábrázolásához.
Miközben valóban úgy tűnik, mestere a
színjátszás külső kellékeivel való
játéknak, úgy tud a tehetetlenség, a
magány arcával nézni, hogy az már túl
van az egyszerű arcjáték külsődleges esz-
közén. Nemcsak egy pillantás, nemcsak
egy színész tekintete. Több annál, a figura
lényéből áradó ijesztő titokzatosság.
Gálffi lépésről lépésre vezet el idáig, ha
játékát figyeljük, megértjük, Alan Stran-
get a félelem víziója, a lázálom, a titok-
zatosság mítosza kergeti őrült kalandokba.
Miközben a színész arcán különös mosoly
dereng, félelem torzítja el. Mindentől fél,
emberektől, érzésektől, érzelmektől - fut
az emberi világ elől, a lovak világába
menekül. A döbbenet tekintetével néz,
figyel. Gálffi László úgy éli meg Alan
Strang fékevesztett, őrjöngésbe torkolló
magatartását, ahogy az csak színész és
szerep kivételes találkozásában teljesedhet
ki.

PÁLYI ANDRÁS

Mephisto
a Nap Színházában

Ariane Mnouchkine új előadása

A Théâtre du Soleil nemcsak a francia
szellemi élet egyik mindig vitát, érdek-
lődést keltő, művészi rangot jelentő
színházi műhelye, mely a Párizs melletti
Cartoucherie-ban, egy hatalmas hangárban
tartja előadásait, hanem világszín-házi
mércével mérve is a legjobbak közé
tartozik: Mnouchkine nagy előadásai
olyan színházat teremtettek, melyekre
méltán illik a népszínház kifejezés, hisz
kitágította a nézőteret (hangárban és
cirkuszi sátorban szeret játszani), és ki-
tágította a színpadot, előadásai a történe-
lemről szólnak. A magyar sajtóban is több
beszámolót olvashattunk a Nap
Színházáról, moziban láthattuk az 1789
filmfelvételét, nem kell tehát bemutat-
nunk. Ariane Mnouchkine új előadása
mégis meglepetés, úgy tűnik, a Nap Szín-
háza a megújulás lehetőségét keresi. A
Mephisto Klaus Mann regényéből készült
(mely magyar fordításban nem jelent
meg), s bár maga a mű többé-kevésbé
kulcsregény a harmincas évek Né-
metországáról, ami később különféle jogi
bonyodalmakat okozott az írónak, de ez a
Mnouchkine-előadás szempontjából
kevéssé érdekes, mert a Théâtre du Soleil
ürügynek használja a regény-beli
történetet, ami kiderül az előadás
alcíméből: Egy karrier regénye Klaus Mann
nyomán (Le roman d'une carrriére d'aprés
Klaus Mann). Egy német színész karrierje
a Harmadik Birodalomban, egy színészé,
aki a nagy ambíció és a nagy gyengeség
között hányódik, s aki-nek a művészi
sikerek a lassú morális hanyatlást hozzák:
jó alkalom ez Mnouchkine-nak, hogy
egyén és közösség történelmi
felelősségén, a politikai aktivitás
természetén tűnődjék. Mégis meg-lepően
hat, hogy a Nap Színháza, mely az utóbbi
években inkább a történelem-könyvek
lapjairól és az együttes improvizációs
fantáziájából „írta" előadásait, most
regénydramatizálással jelentkezik.

A hangár, a játéktér rendhagyósága
ismerősnek tetszik. A jobb oldali fal-
felületet hatalmas freskók borítják. Az
első: győzelmi jelenet - a német hódítás, a
hősök erejének és bátorságának apo-



világszínház
teózisa. A másik: ringó búzatábla képe,
mely a szülőföld természeti szépségét, a
termékenységet és a föld megműveléséből
eredő bőséget jelképezheti. „Blut und
Boden" a nemzet elválaszthatatlansága a
fajtól és a földtől - ez a náci ideológia
veleje. A terem túloldalán titokzatos no-

man 's land, üres tér, melyet rács választ el
tőlünk, s a rácsot mintegy kapocsként zárja
le a nézőket elölről-hátulról körülvevő
kettős színpad: ez a térszerkezet majd a
játék végső értelmét világítja meg.

Előttünk és mögöttünk - a színház. Vagy
inkább két színház, melyek mint-egy
tükörben nézik egymást: a Művész Színház
„hivatalos", klasszicizáló színpada stukkók
és kariatídák arany kereté-ben, bíborszín
függönnyel és a forradalmi kabaré, a
„Viharmadár" népi-vásári színpada. E
kettős színen a német színészek egy
csoportjának „tudatdrámája" vagy inkább
magatartásdrámája folyik, ám egyúttal a
színházi életet is átható társadalmi-politikai
és művészeti csoportosulások harca is: a
német történelem egy fejezete elevenedik
meg a müncheni puccstól az 1930-as
választásokon át Hitler 1933-as hatalomra
jutásáig és a Reichstag felgyújtásáig. De
Mnouchkine korántsem avat be mind-járt a
politikai események folyásába. Előbb
életképeket kapunk a darabbeli vidéki
társulat világából: egy hétköz-nap, melyet
kitöltenek a próbák, a szak-mai intrikák,
szerelmi konfliktusok, kulisszák mögötti
pletykák, ambíciók, álmodozások, játékok -
és egy ünnep, Caroli Martin, az elismert
csillag diadalmas vendégfellépése.

Mindebben az a meglepő, hogy a Thé-
âtre du Soleil új előadása egyelőre jobban
hasonlít egy hagyományos polgári
drámához, mint saját korábbi, commedia
dell'arte hangütésű politikus előadásai-hoz.
Csak később, talán túlságosan is lelassítva
bontakozik előttünk az egyes figurák
magatartásának és eszmeiségé-nek
áttekinthető térképe. Hendrik Höfgen az a
rutinos vidéki színész, aki nagy szerepekről
és fővárosi hírnévről álmodik. Betegesen
féltékeny a kollégák minden sikerére és
minden szerepre, könynyen sodródik
szélsőséges érzelmi állapotokba, a
hisztériától a jeges közönyig, a démoni
gúnyolódástól a gyermeki tanácstalanságig.
Szívesen szerepel kommunista-
szimpatizánsként, részben tekintettel
kommunista barátjára, rész-ben hogy
kollégái előtt a forradalmi világnézetű
avantgardistát alakítsa. De va

lójában gondosan elkerüli a politikai el-
kötelezettség minden lehetőségét. Erika,
Klaus és Nicoletta - liberális fiatalok,
akik síkraszállnak a szervezkedési
szabadságért és a világnézeti toleranciá-
ért, ám eszméiket ifjúi naivitással saját
szükségleteikhez igazítják. A merev er-
kölcsi normák ellen lázadnak, és a szín-
házat szép kalandnak s jó szórakozásnak
tekintik. Mindössze két ember van az
együttesben, aki konkrét politikai tevé-
kenységet vállal. Hans Miklas és Otto
Ulrich nagy ideológiai ellenfelek, s bár
mindkettő vakon hisz az „ügyben" és
harcol érte, ez a szó mégis egészen mást
jelent az előbbinek, aki a náci párt tag-ja,
mint az utóbbinak, aki kommunista.
Miklas a nemzetiszocialista ideológia
kritikátlan rajongója. Teljes odaadással
hisz a Führerben és „szent" tanításában,
mely a fajelméletre alapozza a kizsákmá-
nyolás felszámolását és a németség elve-
szített becsületét, nemzeti egységét hely-
reállító idealista forradalmát. Meggyőző-
dése, hogy a színházat a zsidók és a kom-
munisták kaparintották hatalmukba, akik
megakadályozzák, hogy ő politikai néze-
tei miatt szerepet kapjon. Igy aztán leg-
inkább a színházi portás, Knurr és a sú-
gónő, Madame Efeu társaságában érzi jól
magát, akikkel éjjel az elnéptelenedett
épületben nyugodtan koccinthat a Führer
egészségére és az új Németországra. Otto
Ulrich meggyőződéses antifasiszta, aki
hisz a kommunizmus németországi
győzelmében, s gyermeki boldogsággal
örül az 1930-as választási

A „hivatalos" színház a Théâtre du Soleil a Mephisto című előadásában

eredményeknek, melyek pártja erősödését
mutatják. A színházat a politikai agitáció
és propaganda fontos eszközének tartja,
ezért mintegy mellékesen tesz eleget a
burzsoá, „hivatalos" színházban rá osztott
feladatoknak, energiáját inkább a politikai
kabarénak szenteli.

Amíg a Művész Színház színpadán
egyre erősebb befolyásra tesz szert a
fasizmus, a terem túloldalán kivilágosodik
a kabarészínpad: a politikai ellenállás és
tiltakozás dobogója. Ettől kezdve a
cselekmény a két színpadon felváltva
folyik. A „hivatalos" színen Hendrik
Höfgen uralkodik, s hatalma egyre nő,
hisz ügyesen manőverezik, hogy min-
denféle elkötelezettség, nyílt állásfoglalás
elől kibújjon. Az a színész ő, aki
elsősorban és mindenáron játszani akar. S
amikor a politikai erőviszonyok alakulása
úgy kívánja, egyből lemond korábban
hangoztatott forradalmi nézetei-ről,
megszakítja barátságát Ottóval, és
felszámolja viszonyát félvér szeretőjével.
Színésztársai, akik mind tisztábban érzik a
fasizmus nyomasztó rémét, sor-ra
átpártolnak a kabaréhoz. Ragyogó ka-
barétréfák következnek, melyek valójában
már nem tréfák, inkább egy álcázott
politikai gyűlés jelszavai: politikai harc-ra
és ellenállásra buzdítanak.

Az előadás második felében, mely 1930
és 33 között játszódik, felgyorsul az
események tempója. A „hivatalos"

színházat ellepik a barna egyenruhás ho-
rogkeresztesek. Az új hatalom nem tűri a
kritikát. Ottót letartóztatják, a zsidó



származású színészeket kidobják a szín-
házból, a kis Miklast, aki csalódik a
Führerben, és ennek fennhangon kifeje-
zést is ad, megölik. A szakadék, mely a
két színpadot elválasztja, egyre mélyül.
Az egyik oldalon: Hendrik Höfgen győ-
zelmet arat Mefisztofelesz szerepében; a
másikon: a kabaré megtalálja valódi el-
lenségét a hitleri rendszerben, melyet a
commedia dell'arte teljes eszköztárával
támad (s a Théâtre du Soleil együttese itt
elemében van, sok improvizációval
előadott, ragyogó jeleneteket látunk).
1933-at írunk azonban, Németország
sorsa eldőlt. Semmi jó se születhet Hitler
és az őt támogató nagytőke kifigurá-
zásából, hisz a náci gépezet már működés-
ben van: a kabarét bezárják. Akik még
élnek, külföldre szöknek, hogy onnan
figyeljék a kitörni készülő vihart. Má-
sok, mint Magnus, az öngyilkosságot
választják. Hendrik Höfgen pedig a fa-
siszta Németország első számú színésze
lesz, kinevezik az állami színházak inten-
dánsának, miniszteri tanácsosnak, sze-
rátoknak. Egyik diadalittas fellépése
után, kéretlenül is értesül róla, hogy egy-
kori barátját, Ottót a hitleristák megölték;
tanácstalanul a közönséghez fordul: „Mit
akarnak ezek tőlem? Miért üldöz-nek?
Miért oly irgalmatlanok velem? Hisz én
csak egyszerű színész vagyok!" Höfgen
utolsó szavai akár az előadás mottójául is
szolgálhatnának: a következő pillanatban
a no-man's land falat borító hatalmas
vásznon dokumentumfel-vételek
mutatják a koncentrációs tábort. Ez az
epitáfium a fasizmus áldozatai-nak:
művészeknek és minden gondolkodó
embernek, aki a fanatizmussal szem-
beszegült.

A szándék jól kiolvasható az új
Mnouchkine-előadásból. A Nap Színháza

ezúttal sem egyszerűen politizálni akar a
színpadon, számukra a politikai színház
mindenekelőtt játék, a felfokozott teat-
ralitás keresése, s ahogy a forradalomról
szóló ragyogó produkcióikban a
cartoucherie-i hangárban felállított dobo-
gó valóban a történelem színpada lett,
úgy most is a „hivatalos" színház és a
kabaré harcában, egymást tükröző-szem-
beállító-leleplező kettősségében a törté-
nelmet formáló eszmék antagonisztikus
háborúját kívánják megeleveníteni - a
színészek sorsában és a színház sorsában,
egyén és kollektíva egymásra utaltságá-
ban. A Mephisto előadása egyúttal szín-ház
a színházról, s pontosan ez az áttétel adja
meg Mnouchkine-nak a lehetőséget, hogy
miközben megfogalmazza ars poeticáját,
mely tagadja az apolitikus művészetet,
beszélhessen az alkotói munka belső
gyötrelmeiről, ám egy percre sem
szakítva ki ezt a társadalmi összefüggé-
sekből. Hendrik Höfgen ebben az értel-
mezésben félreérthetetlenül középszerű
színész és középszerű ember, eszmei
„semlegessége", saját gyengesége és a
fasiszta hatalom növekvő politikai ereje
közti hányódása pedig elsősorban a
középszerűséget, a sehova se tartozást
van hivatva leleplezni. Nem nehéz felfe-
dezni ebben a gondolatban a mának, a
mai francia valóságnak címzett művészi
üzenetet, s nem véletlen, hogy Cartou-
cherie-ben a zsúfolt nézőtér igen élén-ken
reagál a harmincas évek Németországát
idéző Mnouchkine-előadásra, nyil-
vánvalóan olyan allúziókat fedezve fel,
melyeknek esetleges napi politikai össze-
függéseiben itt most nincs értelme elme-
rülnünk, de amelyek a Théâtre du Soleil
hitvallása szerint a színház lényegéhez
tartoznak.

A Mephisto mégis egyenetlen előadás.

gondolati-politikai összetettség, a konf-
liktusok pontos kibontása ellenére épp
művészi eszköztárát tekintve vitatható az
új Mnouchkine-rendezés, s ez a stiláris
bizonytalanság a Mephisto igazi meg-
lepetése. Hisz eddig a társulat sikerszériái
nyomán számtalanszor leírták róluk, hogy
virtuóz szakmai ismerettel rendelkeznek,
dicsérték akrobatikus tudásukat,
pantomimikus felkészültségüket, szipor-
kázó rögtönzőképességüket stb., a Théâtre
du Soleil úgy vonult be az újabb
színháztörténetbe, mint amely valóban új
életre támasztotta a commedia dell' arte
műfaját. De ezúttal mintha ők maguk
elégedetlenek lennének eddig elért
eredményeikkel, kísérletet tesznek a „má-
sik" színház, a korábban elhagyott, már-
már megtagadott hagyomány, a polgári
dráma kánonján felnőtt lélektani szín-játszás
eszközeinek kamatoztatására. S a
színészek, akik ragyogó mutatvánnyal
kápráztattak el a commedia dell'arte
szellemében, most többnyire korrektül
feszengenek e „tradicionális" színpad kö-
töttségei közt, és igazán csak a „Vihar-
madár" kabaré deszkáin szabadulnak fel,
élnek igazi életet, ami aztán ugyan-úgy
magával ragad bennünket, mint a korábbi
Mnouchkine-előadások. Gerard Hardy
alakítását Höfgen szerepében mégis
kiemelném, ő kapta a leghálásabb és
legérdekesebb feladatot, hisz a figura,
melynek karrierje az előadás magva, csupa
átalakulás : a kispolgári középszerűség
megannyi metamorfózisa az események
pergőtüzében.

A kritikák többnyire szóvá teszik a
Mephisto ritmustalanságát is, s valóban úgy
tűnik, az alapos gonddal kidolgozott
jelenetek feszes belső ritmusa nincs
összhangban a teljes előadással, mely fá-
rasztóan hosszúra nyúlik. Magam részé-ről
elsősorban mégsem kompozíciós hibát
fedeznék fel ebben, inkább úgy érzem, a
félig-meddig sikerült stiláris meg-újulási
kísérlet vet árnyat a produkció ritmusára is
: ahogy múlnak az órák, a színészi jelenlét
egyre kevésbé izzítja fel a színpadot, s a
szuggesztív művészi látomásként indult
előadás lassan veszít feszültségéből. S ez
még az egyébként igen erőteljes utolsó
képek hatásfokából is levesz.
Mindazonáltal az előadás Párizs
legrangosabb színházi estéi közé tartozik.
A Nap Színháza ezúttal is igazi színházi
műhelynek bizonyul, mely mer
kockáztatni is : semmiképp sem akar saját
játékstílusának kánonjában meg-
merevedni.

Hitler-paródia a Viharmadár-kabaré színpadán a Mephisto-előadásban


