
lemzi. A cél érdekében egymással szövet-
kezők - a Vörös Éra céllövölde bér-lője, a
régi orosz intelligencia képviselője, a
maszek mészáros, az ortodox pópa, a
testüket áruba bocsátó kurtizánok - sűrű
hálót fonnak Podzsekálnyikov köré, de
megfojtani pontosabban: halálba kergetni -
nem tudják. A halálraítélt könnyedén
siklik ki karmaikból. Észes, ravasz,
számító hősünk mintha minden erejét a
búcsúpercekre tartogatná. A rendező is ezt
nagyítja fel leginkább: a részeg
Podzsekálnyikov meg-mérkőzését a
hatalommal.

Leleménnyel építette föl a díszlet- és
jelmeztervező Constantin Russu (m. v.)
Podzsekálnyikov szobáját: a sötétbarna
falécekből összetákolt belső térből szám-
talan ajtó nyílik, de a gödörből csupán
egyetlen lépcsősoron át lehet kijutni. A
rendező hatásosan alkalmazta a bohózati
elemeket (tárgyak fölcserélődése: véres
hurka, pisztoly, búcsúlevél, kereseti ki-
mutatás), bátran élt a túlkarikírozó moz-
gások és a némajáték alkalmazásával, de
igazán a búcsúbankett megkomponálásá-
ban remekelt. Asztaltársasága - lehet-e
véletlen ? - emlékeztet a bibliai utolsó va-
csorára, avval a különbséggel, hogy itt -
Podzsekálnyikov kivételével - minden-ki
Júdás. Sűrű, sötét, ám röhejbe fúló halotti
tor ez: folyik a bor, búcsúbeszédek
váltakoznak sikamlós viccekkel, kezek
indulnak vándorútra - az egyik a gitár
húrját tépi, a másik borosüveg nyakát
szorongatja, a harmadik (az ortodox
pópáé) duzzadt női keblet próbál
kiszabadítani a ruha szorításából -, s a
legremegőbb a telefonkagyló után nyúl, s
tárcsázza a Kreml hívószámát. Podzse-
kálnyikov tettétől csak egy pillanatra hő-
kölnek meg a jelenlévők, aztán minden
folytatódik tovább. Nem vitás, a bortól
hirtelen fölbátorodott kispolgár életének ez
volt a legnagyobb eseménye.

Az öngyilkos avagy a véres hurka bosszúja
nem mindennapi komédia, már egy jobb-
rosszabb szövegfölmondás is biztosítana
valamennyi sikert. Szerencsére a sep-
siszentgyörgyi társulat másfelé törekedett.
Seprődi Kiss Attila víziója sokkal
összetettebb feladatot kínált a színé-
szeknek: több rétegű játékot, melynek a
harsány bohóctréfa csak egyik eleme.
Alighanem a mozgás koordinál mindent,
olyannyira, hogy egy-egy jellegzetes test-
tartásban (a végtagok használatában, az
oldalazó, fennhéjázó, settenkedő járásban
stb.) bizonyos mértékig a szöveg-
értelmezés is benne foglaltatik. Pillanatig
sincs megállás: nyüzsög, hullámzik a tö

meg, különösen a népesebb jeleneteknél -
a búcsúbanketten és a temetésen - érezni,
hogy a koreográfia (Jánosi József m. v.
tervezése) mit adott a szín-padképhez. A
rendező fergeteges iramot diktált, meg is
lett az eredménye: Erdman
megszólaltatása valódi csapat-munka.

A színház brassói vendégjátékán két-
szer láttam az előadást. Legjobban Dobos
Imre (Podzsekálnyikov), Balázs Éva
(Marja) és Szabó Zoltán (Kalabuskin)
tetszett. Dobos munka nélküli kispolgára
nem csúszómászó, akinek szégyellnie
kéne minden tettét, hanem valódi „hős". S
e hősi pózt - összes megbicsaklásaiban -
úgy jelenítette meg a színész, hogy kétség
nem fért hozzá: a rézsodronyos ágyon
való hancúrkodása és bátorságról valló
telefonálása egyenértékű. Balázs Éva
Marjája durva, szögletes, minden
reagálása előre megtervezett: ha elájul,
úgy kell azt tennie, hogy föltét-len lássék
hosszú szárú bugyogója. Balázs Éva
kitűnően játszik rá az alak tétovaságára, és
már-már filozofikumot sejtet töprengése:
„Volt Szenyám, nem volt kalapom. Van
kalapom, nincs Szenyám." Szabó Zoltán a
Vörös Éra céllövölde bérlőjét, Kalaguskint
karikírozza, kinek az élvhajhászás
megroppantotta a derekát. (De nem
annyira, hogy felesége halála után pár
nappal ne tudna újabb és újabb
gyönyörforrások oltárán áldoz-ni.)
Kalaguskin csak azt teszi, amit engednek a
körülmények: embertársa halálát áruba
bocsátja, üzletel, bujtogat. Szabó
megroggyant térde büszkeséggel viselt
csököttség: általa egy kisszerű alak
jellemét is megismerhetjük.

Visky Árpád (Goloscsapov) hűvösen
fortélyos értelmiségi, Győry András (Jel-
pidij atya) evilági örömöket sem meg-vető
orosz-ortodox pópa, Nászta Katalin
(Rájsza) kívánatos, testi élvezeteknek élő
hölgyszemély volt. Botka László (Viktor)
Fülöp Klára (Kleopátra) és Kőmíves
Mihály (Pugacsov) alakítását a tudatosan
formált harsány szín jellemezte. Molnár
Gizella (Szerafima Iljinicsna) komé-
diázása Dobos Imre és Balázs Éva játéka
mögött maradt, mint ahogy D. Vásárhelyi
Katalin (Perezvetova) is szürkének
bizonyult Szabó Zoltán mellett. Több
kisebb szerepben - egyiket-másikat
fölváltva játszották - jól egészítette ki a
társulatot: Rozsnyay Júlia, Márton Árpád,
Simon András, Várady Mária, Nagy Ilona,
Orbán Károly, Debreczy Kálmán, Bitai
István, Kalamár György és László Károly.

PÓR ANNA

Párizsi színházi esték

A nagy francia színházi tradíció klasszikus
letéteményese ma is a Comédie Française.
Ez az alap, ahonnét el kell indulnunk. A
színház ezúttal a commedia dell'artéból
leszármazott XVIII. századi
klasszikusokkal, Goldonival és Marivaux-
val nyitott. Közülük Goldoni Fogadósnéjára
esett választásom.

Jacques Lassalle hagyományos stílusban
tartott csiszolt rendezésében tisztán
érvényesült a darab mesteri szerkezete,
drámai feszültség, komikum és játékosság
egyensúlya. Atmoszférát teremtő egyszerű
díszletek között a commedia dell'arte-
elemeket is csillogtató jellem-vígjátékot,
szatirikus társadalomrajzot láttunk;
Goldoni vallomását a polgári öntudatra
ébredt, iparát tisztességgel végző kisember
erkölcsi fölényéről. Élvezhettük a józan
gondolkodású szép fogadósnő furfangosan
szellemes játékát, emberi méltóságáért
vívott harcát a már csak hiúságuknak,
rangjuk hazug bűvöletének élő
arisztokrata urak szerelmi rohamozásai
közepette.

A hősnő költői varázsát kettős fény-
törésben láttatja a rendezés. A végki-
fejletet nem felhőtlen happy endnek,
hanem inkább kissé fájdalmas racionális
kompromisszumnak érzi a néző. A főúri
hódolókat megigéző nő józan megfon-
tolásból, majdhogynem önvédelemből
nyújtja kezét a társadalmilag hozzá illő,
„apja által is kijelölt" hűséges szolgá- nak.
A szereposztás is ezt a kissé tragikus
felhangú több értelmű befejezést sugall-ja.
A gőgjében megtört Ripafratta lovag a
délceg kiállású szenvedélyes szerelmessé
vált fiatal férfi lenne a természet rendje
szerint Mirandolina igazi szerelmi part-
nere, nem pedig a kissé zömök, idősödő,
tisztességes Fabrizio. Azzal, hogy a sze-
relmi hajsza után, melyben kis híján maga
is tüzet fogott, a szép fogadósnő nemesi
imádói helyett a hű szolgának nyújtja
kezét, egyben saját ifjúságával,
temperamentumával is leszámol, és az
osztályabeli magányos nőre leselkedő
kalandok elől menekül a tisztes polgári
házasság biztos révébe.

A darab csúcspontjának váratlan for-



dulata után, amikor a leány az önmaga
által szőtt háló veszedelmesen, komoly-ra
forduló szövevényét hirtelen elvágva
véget vet a játéknak, és önmagával
szembenéző katartikus változással az osz-
tályabeli Fabrizio mellé áll, a kezet fogó
egyenlőtlen pár láttán kissé csalódott-.

sággal vegyes halk szomorúság is marad a
nézőben. A rendező ezt villanásnyi. finom
pantomimikus játékkal oldja. Az utolsó
szó elhangzása után a három nemes kérő
távoztával Mirandolina és Fabrizio egye-
dül maradva elkezdik leszední a szára-
dásra felaggatott lepedőket, és hirtelen
felszabadultan játékos húzogatásba kez-
denek a teljesen elsötétedő színen. Így
Goldoni intencióinak is eleget tett: a
fogadósnő magára talált; az örömteli
hasznos munka lesz ezután. közös életük
értelme.

'Ez a kissé fanyar felhangú, csalódást is
okozó „happy end" jellemezte egyéb-ként
a Vígszínházban 1976-ban Marton László
rendezését is. Ez az értelmezés a mához
közelíti a darabot, de lényegileg nem
mond ellent Goldoni szándékának; a
méltatlan, alakoskodó kérőkkel leszámoló
polgárleány józan döntesével ítéletet
mond az értéktelenné vált felső réteg
felett, de mi mai szemmel már nehezen
tudjuk teljes megnyugvással elfogadni a
szerelemre született ragyogó nő sorsának
ilyenfajta alakulását. Ez a. néhány
vonással megrajzolt vendéglői szolga, ez a
Fabrizio erkölcsi súlyánál fogva a
képmutatók között önmagát vállaló
természetes létezésével ugyanis valóban
az egyetlen fix pont ebben a csalárd
bujócskában, de a Mirandolina által
többször leintett, megalázott szolga még
nem Beaumarchais Figarója. Goldoni
érezte a változást, de nem jutott cl a pol-
gári forradalom gondolatáig, Ebben a
stílust és művet tiszteletben tartó mai
látású előadásban igy talán benne érezzük
Goldoni életművének, sorsának különös
szimbólumát is; meghalt egy nappal
azelőtt, hogy munkássága elismeréséül
megszavazta neki a kegydíjat a párizsi
forradalmi konvent

A szépen kiegyensúlyozott hagyományos
előadás után a későbbiek során erősen
vitatott „modern" jellegű kísérlet
keretében is láthattam a Comédie
Française társulatát, az Odeon színház-
ban bemutatott Euripidész-tragédiában, a
Medeában. A darabot eredetileg nyáron
Avignonban a palota udvarán mutatták

be Jean Gilibert rendezésében. Az elő-
adáson érződik, hogy más környezetbe
tervezték. Az első sokkhatás ugyanis
akkor éri a nézőt, amikor a rendkívül ha-
gyományos stílusú Odeon színház néző--
terére érve a függöny nélküli színpadon a
környezettől harsányan elütő stílusú,
vérvörösre lakkozott, több emeletes
labirintusszerű oszlopos állványzat
fogadja. (Egyes rosszmájú kritikusok meg
is jegyezték, hogy alkalmasint Tatley-nek
a III. Internacionalé emlék-. művéhez
készült tervét másolta a díszlet-tervező.)
Á. későbbiek során azonban kiderül, hogy
a díszlet funkcionális része a darabnak. A
vörös szín Medea barbár vérengzését
előlegezi, és a különböző szintek jól
szolgálják az értelmezést. A legalsó,
sötétbe vesző, barlangszerű oszloperdő
képletesen a mélyben zajló titokzatos
kavargások, bujkálások kiindulópontja,
rejtekhelye, míg a középső és felső
szintek Medea őrjöngéseinek és földön
túli varázshatalmának megnyilatkozásait
érzékeltető játékterci. Jean Gilibert
pszichoanalitikus megközelítéssel nyúl
Euripidész tragédiájához.

Írásában megfogalmazza a mű előadását
illető koncepcióját. Úgy látja, Euripidész
Medeája nagyon közelről érinti a modern
kor emberét, olyan fájdalmasan vad és
barbár tragédia, hogy akár Artaud is
felfigyelhetett volna erre a műre,
amelynek előadása megköveteli a.
színjáték, ének, tánc és zene teljesen
egyenrangú részvételét. A színpadi elő-
adásnak szerinte olyan meseszerű kaland-
dá kell válnia, mint maga az arany-gyapjú
felkutatása, mert ebben a darabban benne
van a science fiction varázslata és a
képregény rövid, brutális vágási
technikája. A harmóniát benne a. női
kórus teremti meg, amely mintegy oldja a
szörnyű reménytelenség hangulatát. A
kosztümöket és díszleteket pedig a
fantasztikum felé kell vinni. A darabnak
viszont ugyanakkor meg kell őriznie a
családi dráma légkörét, ahol egy emberpár
szakításában a gyermekek áldozatául
esnek a szülői hiúságnak.

Ez a sokféle érdekes elképzelés azonban
nem tudott egységbe jutni a megvalósítás
során. Éppen ez a szembetűnő kettősség,
a szinte mai társadalmi dráma stílusában
vezetett párbeszédek Jason és Medea
között és mellette a primitív ritmust
skandáló, éneklő, táncoló, archaizáló
tragédiafelfogást sugalló női kórus, a két
stílus ütközése teszi zavarba ejtővé az
előadást. A rendezés a mához szóló
realisztikus kicsengést keresve néniileg

el is halványítja Medea varázslóí isteni
származását, és a közérthetőség kedvéért
Gilibert fordítása még meglehetősen föld-
közelivé, szinte már hétköznapivá tette a
szöveget is, miközben másfelől -- kórus-
sal, zenével - fenntartja, sőt hangsúlyozza
a barbár mítoszt. Ezek, a színészek
egymástól eltérő játékstílusában is ki-
fejeződő rétegek nehezen tudnak egységgé
forrni. A fantasztikusnak szánt kosz-
tümök is a görögöktől az inkákig terjedő
szimbólumokat hordoznak. (A tüzes sze-
kéren eltávozó Medea inka istenségként
jelenik meg á befejezésben. (Az előadást
végül is Christine Fersen Medea-alakítása
fogja egybe. Rendkívül intenzív játéka,
tökéletes dikciója és a kórussal
összehangolt, plasztikusan koreografált
mozgása a tragédia hőfokára emeli és
hihetővé teszi a szörnyű szerepet.
Különös egyéniségű, fölényes
intelligenciájú szőke Medeája
büszkeségében, nőiségében, em-
berségében megcsalt barbár királylány, aki
hazájától távol, idegenben, görög földre
szakadva, gonosszá keseredett ki-
fosztottságában a. megtestesült őrjöngő,
pusztító bosszúvágy.

Jellemének másik domináns vonása a
gyermekei iránt való szeretet. A megaláz-
tatásuktól váló rettegés gőgje is motíválja
szörny vérengzését. Játékát aláfesti
ellenponttozza és oldja a sötét tónusú,
modern hangeffektusokkal kísért kórus
jelenléte; a primitív jajongásokat kísérő,
dervisszerűen sodró forgások, földre ve-
tődések, barbár rítust idéző, földön ko-
pogó skandálások. A kritika felrója a
rendezésnek a „tudathasadásos" stílus-
vegyítést, a Kramer kontra Kramer

hétköznapiságával vagy éppen hatásvadá-
szattal is vádolják, bár elismerik, hogy a
szöveg leegyszerűsítésével is a probléma
mindenki számára való megközelíthető-
ségét, maiságát kívánta elősegíteni.

Mindezzel együtt a rendező színjáték,
zene és tánc összhatásából, a heterogén
eszközökkel együtt is a szenvedély és erő-.

szak világában fogant barbár tragédiát
tudott megidézni. Úgy gondoljuk, maga az
előadás és az indulatos kritikák együttesen
tükrözik a. görög tragédiák színre-
vitelének alapvető problematikáját.
Minthogy igazság szerint mit sem tudunk a
tragédiák eredeti előadási módjáról,
megközelítésük mindenkor nagy és me-
rész vállalkozás, de kiváltképp veszélyes a
Medeának, ennek a szörnyű paroxizmusig
vitt embertelen, önpusztító tragédiának a
bemutatása.

A hazai előadások (Katona Ferenc,



Pécs, 196o; Giricz Mátyás, Szeged, 1972)

szerencsésen a naturalizmust messze el-
kerülve, a szinte oratóriumszerű ünne-
pélyes, a szövegre összpontosító kevés
mozgásjelzéssel kísért versfelmondást, a
tisztább, egységesebb, egyben monu-
mentálisabb megoldást választották. El-
kerülték a realisztikus eljátszás csapdáját.
Korábban, az ötvenes évek végén, a
Sorbonne antik színjátszótársulatával
Jean Gilibert is maszkás, teljesen stilizált,
a görög vázarajzokra emlékeztető
képekkel rendezte meg a művet. Most

újfajta megközelítéssel kísérelte meg
népszerűsítését. De ez a reménytelenül
szörnyű tragédia, mihelyt színrevitele ki-
lép az oratórium távoltartó, a gesztus
nélkül szinte statikusan a szöveg drá-
maiságát érvényesítő előadás magassá-
gaiból, mihelyt lelép a rendezés által
éreztetett "koturnusokról", szinte óhatat-
lanul veszedelmes stílusproblémák buk-
tatóiba ütközik.

Jean-Louis Barrault az őszi évadot a
Théâtre du Rond-Point színházban saját
darabjával, Apuleius, La Fontaine és Mo-

ličre alapján írt L'amour de l'Amour azaz
Psychével nyitotta meg. A z igazi
maradandó élményt talán nem is annyira
maga az előadás, mint inkább a Barrault-
jelenséggel, a lebírhatatlan ifjúságú ins-
pirátorral, a mindig újra kezdő nagy
színházteremtővel való újbóli találkozás
jelentette. Aki az Avenue Franklin
Roosevelt fái alól belép a volt Palais des
Glaces (a korcsolyázópalota) kör-
épületének oszlopai alatt az előcsarnokba,
azt máris megérinti a Renaud-Barrault pár
színházának varázsa. Á különös
előcsarnok és társalgó. télikert és
kiállítóterem funkcióit betöltő, a
mennyezetig szcenikai tervekkel,
fényképek-kel fedett foyer helyiségén át
továbbhaladva a köríves kupolacsarnok
mélyén az alsó szinten levő bár-foyer
helyiségbe látunk. Az épületben működő
két szín-házhelyiségben, a nagy köríves
amfiteátrumban a Psychét, a kis
színházteremben, a „petit Rond-Point"-
ban, Beckett Ó, azok a szép napok című
hosszú évek óta mű-soron tartott darabját
játszották. (Ezúttal a Becket-fesztivál
következtében meg-közelíthetetlen
helyárakkal.)

Az új színházi intézmény vagy komp-
lexum működésének megismeréséhez
legjobb vezetőnk magának Barrault-nak a
„Cahiers Renaud-Barrault"-ban 1981
márciusában megjelent vallomása: a (légi
forgalomból kölcsönzött szóval) „Pas-
sangers en transit". Megindító mottójául
nagy tanítómesterének, Charles Dullinnek
szavait idézi „le plus beau théâtre du
monde est le théâtre ou je travaille" (a
világ legszebb színháza az, amelyben
dolgozom). Ebben a hosszú, a hontalanság
idején született fájdalmas és reménykedő
beszámolóban Barrault arról vall, hogy
mit jelent egy színjátszótársulat számára
az otthon, a színpad és ami körülveszi. Ez
nem hasonlítható sem irodához, sem
műhelyhez. A színész számára a színpad
az, ami a növény számára a talaj. Ha a
talaj vegyi össze-tétele változik,
lehetségessé válik a legjobb és a
legrosszabb is. Égyik növény kivirulhat, a
másik viszont elsenyved. Ez a növények
általános változásával is jár-hat, azaz
maga után vonhatja az egész együttes
szellemének radikális változását. Nem
csupán a „transit", az átmenetiség
állapotáról van tehát szó, ha-nem maga a
túlélés mint olyan kerül veszélybe.

1973-ban költözött a társulat a Gare d'

Orsayra, amelyet - minthogy ez már
fennállásuk óta a nyolcadik helyváltozta-
tás volt - óvatosságból szétszerelhető

Laurent Terzieff Arnold Wesker: Barátok című darabjában



színházként hoztak létre. Így az új
„Jégpalotában", az eredetileg III. Na-
póleon hajdani panorámakörképe számára
épült negyven méter átmérőjű rotondában
tökéletesen elhelyezhető a Gare d'Orsay
harminc méter átmérőjű színházterme.

Barrault érdekesen ki is fejti, hogy azért
ragaszkodtak oly mértékben a meg-levő

architektúrájukhoz, mert ez húsz-éves
nomád életük tapasztalatai alapján épült.
Mint vándortársulat ugyanis mindenféle
színházi architektúrához kellett
alkalmazkodniok: az „olasz stílusú", a
„német stílusú" az antik és körszínhá-
zakhoz, a Kabuki színpadokhoz, szabad-
téri és cirkuszi színházakhoz és Catch
csarnokokhoz. Mindebből szűrték le a
Théâtre d'Orsay építési tervét. „Így
például a színházban az ember lát, hall és
főként testileg érzékel, tehát látás, hallás
és jelenlét van: nevezzük az Élőlények
mágneses sugárzásának" - mondja Bar-
rault „Egy-egy élőlény mágneses sugárzása
nemigen haladja meg a huszonöt métert.
Eddig a határig a jelenlétén «belül»
vagyunk, e határon túl viszont csak képet
látunk, a «mágnesesség» szempontjából
«kívül» vagyunk. Ahhoz, hogy a nézők a
mágneses téren belül legyenek, a terem
utolsó székének nem szabad huszonöt
méternél távolabb lennie a színpadtól." A
régi színházukban tizennyolc méter volt
ez a távolság, ami által a „színész és a

néző mágneses terei egymásba
keverednek, és az érzéki kommunikáció
maximálisan kedvező". Ugyanakkor
ragaszkodik a félkör-íves
amfiteátrumszerű építkezéshez, amely
mindenkit egyenlően, „testvériesen"

egybefogó hatalmas emberi kosár.
Míndezt, és az intim hangulatú kis ka-
maratermet is, újra tudják alkotni a
Théâtre du Rond-Point-ben is.

Végül újra tudják teremteni a nézők,
színészek és látogatók találkozóhelyét: a
foyer-t, és vele együtt a bár- vagy
vendéglő-foyer-t is. Ez a helyiség, amely
biztosítja a színház általános egységét, a
kis falu terét juttatja eszébe, ahol az
emberek a napi munka végeztével egybe-
gyűlnek. Mindez az elképzelés szerint
délelőtt tizenegy órától fogva állhat
nyitva a látogatók számára.

Ez a sajátos épületkomplexum lehetővé
teszi, hogy Barrault megvalósítsa régi
eszményét, a Nemzetközi színészet házát
(Maison international du tháâtre).
„Megélt tapasztalatunk - mondja , hogy a
világszínház nagy privilégiuma az egész

földgömbünkön, hogy kiiktathatja a szó-
tárából az «idegen» szót ....A színházi
embereket más néven «utazó emberek-
nek», vándoroknak is mondják, idő
múltával végül is mindenütt otthon érzik
magukat. A színház az «Emberi lények
nemzete», és mi vagyunk a világ polgárai...
Az a vágyunk, hogy ezzel a nemzetközi
házzal olyan otthont teremtsünk, ahol
mindig újraéledhet ennek a Nemzetnek a
lángja. Á világ legjelentősebb színházi
személyiségei ott-honra lelnek i t t . . . olyan
legyen majd, mint öt kontinens színházi
törekvései-nek közös követsége." Az
alapítványként tervezett, önálló
titkársággal működő központ sokirányú
tevékenységét tervezi a szerző. Az
évadnyitáskor vendég együttes (Mabu
Mines, Beckett két művével: Come and go,

The lost ones) szerepelt a nemzetközi
színházban.

Az új színház nyitására írt és rendezett
L'amour de l 'Amour (Á Szerelem szerelme)
azaz Psyché előadásával nem az
elmélyülten töprengve újító tragikus
vénájú Barrault jelent meg előttünk,
hanem a keserves hontalanságból egy
teljes esztendő kényszerű világjárása után
új otthonra lelt szín-házvezető
felszabadult öröméről, a maga tervezte
installáció színpadi hatásaival kedvére
játszó . . . majdhogynem bolondozó ...
vérbeli párizsi színházi ember, az író,
rendező, színész és táncos könnyeden
szellemes megnyilatkozása volt ez az este.

Az Ámor és Psyché történetét a három
szerző nyomán derűsen filozofikus
iróniával állította színre. A görög míto-
szok fanyaran könnyed, ironikus feldol-
gozásának Offenbachtól Giraudoux-ig
megvan a párizsi színpadi hagyomânya.
Barrault-t ezúttal szemmel láthatóan a
zene, ének, tánc, pantomim, fényhatás és
vetítés, a meseszerű lebegés, a szabadjára
engedett fantázia lehetősége vonzotta.
Elvezte a maga teremtette darabot és
műfajt. Az indításnál a közönséget
félkörívben vetített tengerfenék élő-világa
veszi körül, miközben titokzatos zenei
zsongással halak, tengeri állatok úszását
mímelő pantomim táncosok közül a
színpad közepén álló hatalmas kagylóból
kiemelkedik Vénusz, a tengerből
megszülető élet szimbóluma. Innét
bontakozik a vonzerejével a Vénusz-
kultuszt veszélyeztető világszép leányzó,
Psyché ismert története, A megbüntetésre
küldött isten, Vénusz fia, Ámor is
beleszeret, és anyja tilalma ellenére ma-
gáévá teszi. Titokzatos fényes palotájába

viszi, ahol a fiatal asszonynak tilos tuda-
kolnia éjjente hozzálátogató férje kilé-tét.
A tilalmát kíváncsiságból megszegő
mécsest gyújtó Psyché meglátja az
elrepülő Amott, és megkezdődik Vénusz,
a féltékeny anyós bosszújának kiszolgál-
tatott fiatal asszony pokoljárása. Míg vé-
gül az önpusztítással, a földet kiszik-
kadással fenyegető, őrjöngő Ámor kö-
nyörgésére Jupiter megmenti és halha-
tatlanná teszi Psychét. A szálldosó Ámor,
a madarak, a hangyák és a sárkányok
mindmegannyi táncos-
pantomimikus lehetőség. A résztvevő táncosok
mellett a társulat tagjai is könnyedséggel
mennek át a költőien szellemes prózából
az énekbe, táncba, pantomimbe. Maga
Barrault hol lóként, hol gunyorosan
ijesztgető sárkányként tűnik fel a pan-
tomimcsoportban. A fináléban Psyché
pokoljárásának boldog végkifejletét, Ámor
győzelmét hirdető végső kórus szó-
vivőjeként zengi: „csak a szerelem számít
ezen a földön", majd pedig a nagy sikerű
előadás után a tapsrend irányítója-ként
szökdel át a színen. Vannak, akik úgy
tartják, Barrault-tól nem ilyen könnyű
fajsúlyú nyitányt vártak volna, és talán
ildomosabb is volna már tartózkodnia az
apró pantomimjelenésektől E sorok írója
azok közé tartozik, akik az előadás végén
boldogan ünnepelték a markáns arcú idős
emberré vált művészt, aki ezúttal
franciásan könnyed oldaláról mutatkozott
be, és mint háttérben maradt névtelen
csoport-tag, szüntelen jelen van, és
minden pórusával végigéli a maga írta,
rendezte előadást, és töretlen ifjú motorja,
lelke ennek az egész szinte poraiból
feltámadt színháznak.

Régebbi élményeim nyomában ezúttal is
felkerestem a Montparnasse környéki
érdekes Lucernaire színházkomplexumot,
hogy újra láthassam Laurent Terzieff
játékát. A nevét viselő társulat, a
„Compagnie Laurent Terzieff" 1981 ta-
vasza óta játszotta nagy közönségsikerrel
Arnold Wesker: Barátok című darabját,
Yves Gask-nak a rendezésé-ben.

Azt gondolom, csakis ilyen kitűnően
összeforrott, az angolszász avantgarde
drámáiban otthonosan mozgó társulat
merheti színre vinni Weskernek ezt az
1970-ben keletkezett különös darabját. Az
angol társadalom meghatározott réte-
gének, az egykori „dühös fiatalok" ké-
sőbbi útvesztésének, kiürülésének, idő



előtti dekadenciába hullásának okait keresi
Wesker, saját megélt deprimáló
tapasztalataitól, csalódásairól és végső,
szinte görcsös hinniakarásáról vallva. A
darab szereplői a barátok, a hajdan minden
meglevőt tagadó dühös fiatalok
nemzedékéhez tartoznak, akik a darab
történésének időpontjában felnőtt, érett
korba érkeztek, anélkül, hogy a lázadásuk
valamilyen alkotó jellegű eredményhez
vezetett volna, és önmarcangoló
vallomásokban, vitáikban minduntalan
visszatérő - nyilván az írót legmélyebben
érintő - téma, hogy miért is torkollott az
effajta lázadás ilyen sivár csőd-be.

Londonban, régi emlékeikkel telezsúfolt
lakásukban együtt élnek a barátok, négy
férfi és három nő, mindannyian vidékről,
egyszerű környezetből indultak valamikor,
és közös vállalatukkal, a maguk tervezte
berendezési tárgyakat is forgalmazó
butikokkal, kerültek némileg gondtalan
körülmények közé. A házat összefogó
idősebb leánytestvér a Lenin-kép alatt álló
kereveten betegen fekszik. Rövidesen meg
fog halni. Ezt valamennyien tudják, és azt
is, hogy ezzel egyéni és közös életük
fordulóponthoz érkezett, de rettegve
igyekeznek a beteg és egymás előtt
eltitkolni az igazat. A valósággal való
szembenézéstől menekülve, rémületük és
az idő elhessentésére filozofál-nak,
monologizálnak, moralizálnak, és rendre
gyónnak, vallanak. Szüntelen, lé-
lekszakadva beszélnek, önmagukról, az
életről, a jövőről. Gyökértelenül fecseg-
nek, bújnak a szavak mögé.

Wesker feltárja előttünk dekadenciába
zuhant életüket. Amikor a leány meghal, a
többiek nem tudnak kimenni a szobából, a
holttest ifjúságuk, hitük jel-képe. Végül
hajnalra - morbidan szimbolikus
jelenetben - a halottat Leninnel szemben,
könyvvel kezében székbe ültetik, mintha
élne. Valamennyien sorra megcsókolják az
életet igenlő halottat, majd az önpusztító,
őrjöngő hisztériából vagy tompa
letargiából magukhoz térve, hirtelen
megújult ritmusban együttesen
tevékenykedni kezdenek, rendezni kezdik
a szétzüllött szobát.

A szimbólum, amely szerint katartikus
változással, a steril lázadáson túlmenően
az életet igenlő, a múlt értékeit is magához
ölelő igazi forradalmár leány szellemét
folytatva akarnak tovább élni, érthető. De
a hétköznapi realitás, a jógázás és lábfürdő
naturalisztikus elemeiből teljesen
váratlanul szürrealisztikusan ki-

bontakozó szimbólum nem tudja feledtetni
a jelenet kínosan morbid sokk-hatását. A
kitűnő együttes képes meg-teremteni azt a
különös légkört, amely a lehetőségekhez
mérten át tudja hidalni a zavaró keveredés
olykor viszolyogta-tó hatását. Yves Gask
rendező vallomása szerint őt a darabban
inkább a személyek, mint a benne
kifejezett eszmék vonzották. Az izgalmas
feladat a hét embernek két tónusban,
érzelem és humor között való mozgatása
egy nem realisztikus, ugyanakkor a
valóságról, realitásról számot adó
világban. Ezt a borotvaélen mozgó, furcsa,
sötét humort oldotta meg szellemesen
Terzieff társulata. Megjegyzendő, hogy
nyilván Wesker is érezte a darab
előadásának veszedelmes buktatóit, mert
megírásakor csak saját rendezésében volt
hajlandó előadását engedélyezni, és
minthogy erre Londonban nem talált
színházat, Stockholmban volt a premier
(1970-ben), ahol a Bergman-szerű morbid
szürrealizmushoz edzett közönség
elismeréssel fogadta. A későbbi londoni
előadás már ugyan-csak vegyes
fogadtatásra lelt. (Német nyelvterületen
Kasselben 1971-ben meg-bukott.)

Párizsban a darabot szerintem fő-ként
Laurent Terzieff kedvéért érdemes
megnézni. A haldokló leány öccsében,
Manfredban, sajátos hiperintellektuális
alakot, tudományt habzsoló, alulról jött
autodidakta zsidó fiút ábrázol. Lobogóan
megszállott tirádákban áradozik matema-
tikáról, felfedezésekről; a munkásosztályt
hol megvetően ostorozza tudatlanságáért,
hol pedig naiv messianisztikus hittel
hirdeti világjobbító eszméit. Komikusan
leleplező és emberien megható. Terzieff
sugárzó intellektus, az a nagy színészi
egyéniség, aki villamos kisüléseivel
rögtön magához vonzza a nézőt, és bár
tökéletesen belesimul az együttes-be,
megjelenésekor mégis minden más el-
halványul a színen. Szerinte a figura
megalkotásánál a szeretnivaló Georges
Lennonra gondolt, aki szintén autodidakta
volt. Mégis inkább különös, ironikusan
tragikus csehovi figurának láttam az
alakot. A darab egyébként is csehovi
dialógusépítéssel indul, a párbeszédek
egymás mellett elhaladó monológok.
Mindenki csakis önmagáról beszél. A
barátok hajdan tartalommal bíró „kö-
zösségében" most mindenki csakis önma-
gára figyel.

Terzieff, ez a nyúlánk, csontos terme-tű,
szlávosan kiálló pofacsontú, lobogó
szemű negyven év körüli művész, kétség

telenül Párizs egyik legérdekesebb
színészegyénisége 1935-ben született orosz
apától, francia anyától. Apja szobrász,
anyja festő, nem végzett főiskolát. 1953-
ban debütált, 58-ban Carné felfedezi mint
filmszínészt, majd üstökösként emelkedik
a francia színház egén; 62-ben már az
egyik legsikeresebb színészként emlegeti
a kritika, már társulatot is szervez, 68-ban
elsöprő sikerrel játssza az Odeonban
Barrault rendezésében Claudel Arany

.fejében a főszerepet. Az akkori lapok
szerint a "titokzatos" Terzieffnek minden
színpadi megjelenése esemény . . .
„Gérard Philipe óta kerestek olyan fiatal
színészt, akiről álmodni lehet: talán éppen
Terzieff az . . maga a megtestesült
színház, a perzselő szenvedély . . .
megfoghatatlan, titokzatos és különös."

„Egyszerre kemény és sebezhető, olyan,
mint egy Hamlet, aki a bel-singőri
ködökből érkezik a mi kétértelműséggel és
erőszakkal teli világunkba ...".
Kompromisszumot nem ismerő rendkívüli
szellemi, művészi igényessége már korán
feltűnést kelt, amikor mint beérkezett
filmsztár nagy díjazású film-ajánlatokat
utasít vissza, hogy kis kamara teremben
egy ismeretlen szerző darabjának
megrendezésével kísérletez-zen.

Saját egyéni útját járja. Már másfél
évtizeddel ezelőtt erősen foglalkoztatta a
lázadó angolszász avantgarde színház
szociális és psichoanalitikus érdeklődésű
vonulata. Játszott többek között Osborne-
darabokban, és rendezett amerikai „Off-
off Broadway"-színműveket. Az évek
múlásával vibráló személyisége egyre
pregnánsabb, gyönyörű hang-hordozása,
virtuóz beszédtechnikája, ki-forrott
mesterségbeli tudása, párját ritkít-ja. Egy
korábbi interjúban Georges Pitoeffet
vallotta rendezői példaképének. Ma úgy
tűnik, hogy ő csakugyan a meg-alkuvás
nélküli francia avantgarde lelki rokona, az
útkereső elit Pitoeffek egyik mai
inkarnációja.

*

Ez a mozaikszerűen összeállított som-más
kép, a korábban Patrice Chéreau
rendezéséről írt beszámolónkkal együtt,
talán valamit érzékeltet abból, hogy a
nagy francia színházi tradíció öntörvényű
továbbfejlődése és a nemzetközi új áram-
latok nyitott befogadása, áthasonítása
milyen sokféle ellentétes stílus és irányzat
egymás mellett élését, nagy színházi
egyéniségek körül alakult műhelyek vál-
tozatosságát hozza létre ma is Párizsban.


