
Különösen értékesnek tartja A Mester és
Margarita színrevitelét. Dicséri Babar-
czy László dramatizálását, akinek sike-
rült - mint megállapítja - az irodalom
nyelvét a színpad nyelvére fordítania.
Érdeme az előadásnak - fejti ki -, hogy
nem akarja ráerőltetni a nézőre a maga
regényértelmezését, mégis hibátlanul
megőrizte a regény szenvedélyességét.
Ugyanilyen szenvedéllyel és érzelmi meg-
közelítéssel vitték színre a kaposváriak a

Marat-Sade-ot. Ennek az előadásnak
azonban - szögezi le minden megjegyzés
nélkül - Varsóban nem volt akkora si-
kere, mint Belgrádban.

A Sztandar Mlodych hasábjain Temi-
da Stankiewicz-Podhorecka tudósít a ka-
posváriak bemutatkozásáról. Mint írja,
sok unalmas előadás után nagy érdeklő-
dés előzte meg a kaposváriak fellépését.
Nézete szerint A Mester és Margarita a

kaposváriak értelmezésében a hatalom
mechanizmusáról és az egyén felelőssé-
géről szól. A regény teljességét - véli -
ugyan lehetetlen visszaadni a színpadon,
de az egyszerűsítés sikerült. Érzése sze-
rint azonban a produkció második része
lehetne tömörebb.

A Marat-Sade-ról, Ács János rendezé-
séről, a produkció maiságát dicsérve
megállapítja: a nézőnek az a benyomása
támad, mintha a darab valamikor az
ötvenes évek végén játszódna. Az elő-
adás kitűnően egyesíti az intellektuális
és emocionális színház törekvéseit. A
színház a színházban játék nem újdonság
- fejti ki a lengyel kritikus -, de ennek a
formának egy figyelemre méltó változa-
tát láthatta a varsói közönség. . . Az elő-
adás - véli a cikk írója - rászolgált a nagy
sikerre.

A Teatrban, a lengyel SZÍNHÁZ-ban,
Andrzej Multanowski Szex és hidroterá-
pia című kritikájában a rendezői színház
bűnében marasztalja el a két előadást,
rosszallja, hogy nem elég hűségesek Bul-
gakovhoz és Peter Weisshez.

A lengyel kommunista párt központi
lapja, a Trybuna Ludu két egymást kö-
vető számában méltatja a Csiky Gergely
Színház előadásait. A Mester és Marga-
ritát elemezve Ewa Kielak kifejti, hogy
Babarczy Lászlónak sikerült a regény
valamennyi fontos szálát megragadnia,
és meg tudta őrizni a szálak egyensúlyát.

Véleménye szerint Ascher Tamás rende-
zése alkotó módon szolgálja a regény
interpretációját, a teátrális látványt sti-
lisztikai egységgé tudja összefogni. Kie-
lak egyike a kevés kritikusoknak, aki a
színészi teljesítményeket is méltatja.

A Marat-Sade-ról írt, A forradalom
különféle arculatai című cikkében Kielak
nem ragad meg az általánosságoknál.
Észreveszi, hogy a rendezői koncepció-
nak megfelelően a hivatásos színészek
nem őrülteket, hanem amatőröket alakí-
tanak. Megállapítja, hogy ez a koncepció
nem bizonyult egyértelműen hasznos-
nak, mert akadályozta a mű eszmei tar-
talmának, Marat és Sade világnézeti el-
lentéteinek a kibontását. Ewa Kielak tet-
szését leginkább a dalok nyerték el, ezek
- írja - közvetítik a nézőknek a leghatá-
sosabban a forradalom céljainak és esz-
közeinek a kritikáját.

Az előadás második része dinamiku-
sabb - szögezi le a lengyel kritikus. Itt
erőteljesebben érvényesül az előadás
kapcsolata a ma történelmével. Ebben a
részben válik világossá, hogy milyen
emberi árat követel a forradalom. Legsi-
kerültebbnek az előadás befejezését tart-
ja, amikor a szereplők közös éneklése
egy új forradalom előtti helyzet kialaku-
lását sejteti.

Úgy hiszem, a kaposvári színház Berlin-
ben, Halléban és Varsóban is legendájá-
hoz híven szerepelt. Ehhez a legendához
mindig is hozzátartozott, hogy a közön-
ség és a kritika a maga szemléletének és
ízlésének megfelelően részben együtt-
érző lelkesedéssel, részben értetlen el-
lenzéssel fogadja előadásaikat.

Köszönetemet szeretném kifejezni Héj Klá-
rának, a budapesti Lengyel Kultúra munka-
társának, aki segített a lengyel kritikákat
összegyűjteni és Éles Mártának, aki e cikkeket
lefordította számomra.

DÉVÉNYI RÓBERT

Moliére én vagyok!

„Szövegmagyarázat"
Mnouchkine filmjéhez

Talán nem helyénvaló, hogy színházi
szaklapban filmbeszámolónak kérek he-
lyet. Ráadásul egy olyan bemutatótól
indíttatva, amely nem mondható a leg-
frissebbnek. Mégis, szóljon mentségem-
re, hogy ez a film a színház- és drámatör-
ténet egyik óriását, a „komédia atyját",
Moliére-t szemelte ki hősének. Készítője
pedig korunk markáns rendezőegyéni-
sége, Ariane Mnouchkine, aki éppen a
fényképezett színház meglehetősen le-
nézett műfajában alkotta világraszóló
remekművét, az 1791-et. Ami pedig a
késedelmességet illeti: ha a hazai közön-
ség csak most ismerkedhetett meg a tele-
vízió jóvoltából az ötrészes sorozattal,
úgy elemzése is csak most ildomos.

Valljuk be: a Moliére első megközelí-
tésben jellegzetes művészéletrajz-film-
nek tűnik. Es ez nem a legjobb ajánlóle-
vél. Az utóbbi időben meglehetősen sok
kiválóság „fordult meg" mindennapos
vendégként otthonunkban, többek között
Bach, Wagner és Liszt Ferenc. Enyhén
szólva egyikkel sem volt különösebb
szerencsénk. A látogatások nem hagytak
bennünk mély nyomot. Sőt. Úgy tűnt,
hogy eleve lehetetlen művészi értékű fil-
met kiállítani ebben a kategóriában. Az
igények túlságosan feleselnek egymás-
sal. Az alkotók vagy a dokumentáris
hűségre törekszenek, minél gazdagabb
ismeretanyagot igyekeznek a néző nya-
kába zúdítani, felidézve a kort, a művész
emberi-társadalmi környezetét, és így
teljesen elvesznek a jelentéktelen részle-
tekben, abba a nyilvánvaló illúzióba rin-
gatva magukat, hogy az életrajzi mozza-
natokból levezethetik a műveket. Vagy
üzleti józansággal tudomásul veszik le-
hetőségeik határait, tudják, hogy „kö-
zönségfilmet" készítenek, vagyis regé-
nyes sztorikat kerekítenek a népszerűsí-
tés ürügyén. Frivol megfogalmazásban:
az életrajzfilm olyan, mint a szerelmes
férfi: unalmas, ha tisztességes szándékai
vannak, viszont ha érdekessé tudja ma-
gát tenni, úgy ezt nagy valószínűséggel
koholmányoknak köszönheti.

Az, hogy egy ilyen formátumú rende-
ző, mint Mnouchkine, életrajzfilmet for-
gat, arra vall, hogy a hasonló külsőségek



ellenére új megközelítéseket lát lehetsé-
gesnek. Tulajdonképpen mi vonzza tár-
gyához? Látszólag őt is elragadja az
ismeretbővítés, a korabeli színházi elő-
adások restaurálásának lehetősége. A
filmben látunk utcai bohózatot, udvari
előadást, bukott tragédiát és lebilincselő
rögtönzést egyaránt. Ott vagyunk a Tar-
tuffe első és a Képzelt beteg utolsó elő-
adásán, a Szeleburdi felolvasásán, a Sga-
narelle, majd a Nők iskolája próbáján.
Csupa élvezetes csemege színházrajon-
góknak (az átlagos tévénézőnek persze
nem feltétlenül az), még akkor is, ha a
revival tudományos hitele néhány ponton
megkérdőjelezhető, hiszen Mnouchkine
meglehetős művészi szabadsággal
rokonítja a francia klasszicista tragédia
szövegdeklamáló hangvételét a japán
kabukiéval. De a film mindenképpen
örvendetesen bővelkedik színháztörté-
neti információkban, jóval túllépve a
szcenikai, világítási apparátusok műkö-
désének vagy a jelmez és maszk viselé-
sének szokásos bemutatásán. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy a felélesztési
szándékok másképpen eredményesek egy
színházi témájú, mint egy zenei film-ben.
Egy hangverseny vagy más zenei
produkció külsőségei járulékosak, és
nagyjából most is ugyanolyanok, mint
akár évszázadokkal ezelőtt. A színpadi
látvány, a színészi játékmód viszont bár
efemer, mégis lényegi, ha erről az iroda-
lomcentrikus színház hívei hajlamosak is
megfeledkezni. Ezért vagyunk hálásak
mindenkinek, aki segít a letűnt idők
egyre vastagodó leple mögé belesni.
Emlékezzünk csak a vásári játékra, Poli-
chinelle és a Halál verekedésének pazar
jelenetére. Tulajdonképpen egy panto-
mimes bohóctréfának vagyunk tanúi: a
Halál a szó szoros értelmében „falra
mászik", úgy megrémül Polichinelle
„halálmegvető" ütlegeitől. Ilyen volt,
ilyen lehetett a vásári mutatvány, ilyen
artistavirtuozitással lehetett a szájtáti
nép kegyébe férkőzni Moliére gyermek-
korában? Mnouchkine a színháztörténeti
kutatások eredményeiből merít, de a holt
tudomásanyagot már zseniális kép-
zelőerejének parancsa kelti életre. (Ha-
sonló módszerrel nyúlt Laurence Olivier
a shakespeare-i Globe Színház egy elő-
adásának rekonstruálásához az V. Henrik-
film esetében.)

Természetesen egy színháztörténeti
múzeumlátogatás vagy jól sikerült tanul-
mányi kirándulás nem jelentheti
Mnouchkine ambícióinak netovábbját.
Nem a színházi életművet igyekszik
mérlegre

tenni (ez különben is hiú igyekezet vol-
na), mint ahogy nem célja valamiféle
átértékelés, a közkeletű Moliére-kép
korrigálása sem. Pedig volna mit tisztába
tenni. Nem a német Schlegel az utolsó,
aki Moliére-t időszerűtlen nagyságnak
ítélte, akit pszichológiai sekélyessége, a
„szövegmélye hiánya" száműz a mai
színház fővonalából. (Hogy mennyire
jogtalanul, ahhoz mifelénk, Magyaror-
szágon nemrégiben Spiró szolgáltatott
remek érveket Az imposztorban, a legna-
gyobb hazai Moliére-színész, Major köz-
reműködésével.)

De nézzük most a másik művész-
életrajz-típust, amely elsősorban anek-
dotikus elemekkel igyekszik a közönség
kegyeibe férkőzni, lényegében egy kom-
mersz játékfilm dramaturgiai csalétkeit
kínálva fel a nézőnek. Nos, valósággal
meghökkentő, hogy Mnouchkine meny-
nyire fumigálja ezt a lehetőséget. Igaz,
Moliére életéről keveset tudunk, majd-
nem olyan keveset, mint Shakespeare-
éről. Naplót - mint ezt a film egyik jele-
nete sugallja - sajnos nem vezetett, vagy
legalábbis mind ez ideig senki sem buk-
kant a nyomára. Talán nem kedvetlení-
tem el a hiteles tényekre szomjas nézőt,
ha elárulom, hogy a film életrajzi anya-
gának jó fele teljesen légből kapott. Ezt
figyelembe véve csak csodálkozhatunk,
miért nem aknázta ki jobban a gyér lehe-
tőségeket, miért nem facsart ki többet a
rendelkezésre álló tényekből és legen-
dákból. Hogy csak néhány ziccert említ-
sek: Moliére állítólag alaposan félreis-
merte képességeit, és csak tragikus véná-
jára volt büszke igazán. Vagy: Mnouch-
kine alig ad hangsúlyt a Moliére szerelmi
életét beárnyékoló vérfertőzés vádjának
(miszerint saját édeslányát vette volna
feleségül). A nagy társadalmi esemény, a
király megtáncoltatása a balettkomédiák
valamelyikében is kimaradt. Es micsoda
könnyes-bús jelenetsor lehetősége mel-
lett ment el a végórák leegyszerűsítésé-
vel! Ha már a színpadi halál legendáját
szertefoszlatta, legalább az inas
visszaemlékezésére támaszkodott volna,
aki szerint Moliére végső magányában
egy darab parmezán sajtot rágicsált, és
csípős gúnnyal utasította vissza kikapós
felesége „méreg"-erős húslevesét. Es
lám, az élet milyen drámákat produkál!
Gondoljunk csak bele: Párizs érseke
megtagadta a végtisztességet az emberi-
ség egyik legnagyobb lángelméjétől, mire
az imént kikapósnak minősített özvegy a
király elé áll, és olyan nagyjelenetet ren-
dez, hogyha a rendelkezés visszavonását

nem is, de enyhítését kieszközli. Hogy
ezen pontosan mit kell érteni, arról a mai
napig is vitatkoznak a Moliére-szakér-
tők. Lényeg az, hogy ez az életrajzi moz-
zanat sem mozgatta meg Mnouchkine
fantáziáját.

Összegezve: úgy tűnik, Mnouchkine-
nak nincs szüksége anekdotákra. Szuve-
rén mondanivalója van. Ezért jön neki
kapóra a sok életrajzi hézag, melyet a
maga hitvallása szerint tölthet ki. Mert -
mondjuk ki végre - ez a lényeg! A film
nem Moliére-ről, hanem Moliére ürü-
gyén Mnouchkine-ról, nem a Napkirály
színházáról, hanem a Nap Színházáról
szól. Forrón személyes alkotás. Ars
poetica. Annak felmutatása, hogy aki e
gyönyörű játékot sorsának választja, az a
pokoljárást választja végzetszerűen.

A tudatos áttételezés szándékát már
néhány feltűnő párhuzam is sejteti.
Aligha lehet véletlen, hogy a már emlí-
tett vásári komédia, a bámész nép örö-
mében való osztozkodás ugyanúgy ejti
meg Moliére-t, mint az 1791 nagyszerű
politikai trufáinak rendezőjét. De hivat-
kozhatom a japán kabuki köntösébe búj-
tatott tragédiára, amely alig leplezetten
utal a Nap Színháza világhírű Shakes-
peare-előadására, a H. Richárdra. Persze
ezek az egyezések inkább a céhbeli mes-
ter játékai, olyasfélék, mint amikor egy
festő vásznára csempészi saját portré-ját
is. Mnouchkine vállalkozása nagyra
törőbb. Ő egész művészi pályafutását,
felismeréseit és kétségeit rajzolja át a
moliére-i pályaképbe.

Módszerét leginkább a gyermek- és
ifjúkort felölelő első részben figyelhet-
jük meg. Erről a két évtizedről néhány
szűkszavú anyakönyvi bejegyzéstől elte-
kintve végképp nem áll rendelkezésre
semmiféle forrás. Mnouchkine tehát
kitalál egy nyolc-tíz éves kisfiút - Móricz
Zsigmond szerint ebben az életkorban
dől el, mifélék leszünk, milyen érzelmi-
szellemi poggyászt cipelünk felnőttként
magunkkal -, aki csak annyiban külön-
bözik pajtásaitól, hogy vérre menő ko-
molysággal űzi szerepjátékait, már-már
áthágva a normális fantáziaműködés ha-
tárait. Aki képtelen beérni egy nagycsa-
lád kiporciózott szeretetével, és gyö-
nyörű anyját csak magának szeretné
kisajátítani. Es egy karácsonyi szokás, a
kalácsosztás szép idilljében döbben rá,
hogy a játék kinyilváníthatóvá teszi leg-
palástoltabb vonzalmainkat is.

Jean-Baptiste tízéves, amikor a le-
küzdhetetlen drámai ellenfél, a halál, a
Poquelin-házba bekopogtat. Mnouch-



kine úgy sejti, hogy a mama, Cresse
Mária hosszan betegeskedett, de a fel-
nőttek igyekeztek állapotát a gyerekek
elől eltitkolni. Igy az otthon tele lett az
apró jelek keltette szorongással. A
szörnyű megpróbáltatás, a legszeretettebb
lény elvesztésének aggodalma, a
hiábavaló reménykedések meg-megújuló
rohamai egyszerre koraéretté teszik a
kisfiút. Es e megrázkódtatásokból ere-
dezteti Mnouchkine hőse engesztelhe-
tetlen, életre szóló gyűlöletét az orvosok,
anyja közönyös és tudatlan gyilkosai iránt.
Halljuk őket nevetgélni a beteg-szoba
ajtaja mögött - ahová neki már belépni
sem szabad -, és látjuk utálatos, szinte
állati zabálásukat a konzíliumok ürügyén.
A kamera olyan indulattal kölcsönzi
premier plánjait a kisfiú tekinteté-nek,
hogy beleborzongunk.

Röviden időz Mnouchkine Moliére
iskolai tanulóéveinél, és e kurta képsor-
ban is a maga változatára támaszkodik a
rendelkezésre álló tényekkel szemben.
Nem érdekli különösképpen, hogy a nyílt
eszű nebulót a kor élvonalbeli ter-
mészettudósa, Gassendi vezeti a tudo-
mányokba, vagy hogy diáktársai között
leljük Cyrano de Bergeracot is. Mnouch-
kine képzeletében egy életidegen, vaska-
lapos, skolasztikus ismereteket magoltató
tanoda rémképe merül fel, amely csak
megnyomorítani képes áldozatait.

Eredetien láttatja Mnouchkine a fel-
serdült fiatalember pályaválasztásának
motívumait. Nem tartozik azok közé.
akiknek fényes sikert ígér a korai elhiva-
tottság, a rajongó színházszeretet. Ez a
Moliére csak azt tudja, mit nem akar -
apja becsületes iparosmesterségét a csa-
ládi hagyományoknak engedelmeskedve
folytatni -, de hogy mit kezdene életével,
arról önmagának sem tud számot adni. A
tengés-lengés, a beéréshez szükséges sza-
badság kegyelmi állapota vonzza Orléans-
ba, ahol tanulótársaival jog helyett forrada-
lomcsinálásból kap leckét. Mnouchkine
ebben az epizódban rugaszkodik leg-
messzebb az igazolható eseményektől,
keveri a maga vérét, világlátását Moliére-
éhez. Nem rejti véka alá, hogy 1641
történelmi eseményeiben 1968 tükröző-
dik. A kizökkent idő helyretolásának
minden generáció - és minden zseni! -
életében újra és újra felismert szükséges-
ségét ábrázolja. Moliére talán nem cse-
lekvő részes, de elkötelezett tanú. Hal-
lotta, amikor a pöffeszkedő professzor
urak, az Oltáriszentség lovagjai kiparan-
csolták Orléans-ból a farsangot. Őt is
magával ragadta az egyetem falai mögé

zárt diákság ütemes tiltakozása. Az utca
elözönlése. A tömeggel való mámoros
találkozás. A kizsákmányolók, a nép
nyakán élősködők pání riadalma. A kar-
neváli maskarázók forgatagos győzelmi
örömünnepe. Es együtt menekült a töb-
biekkel a hatalom brutális bosszúja, a
védtelen embereket földbe tipró gyilkos
lovasroham elől! Mnouchkine sokat-
mondóan az orléans-i színházban zárja
ezt az epizódot. Itt gyülekeznek a szét-
vert fiatalok, okos szavaikkal ébren tartva
a forradalom lelkesítő eszméit.

Noha a politikai motiváció igen erős -
forradalmi időszakokban muszáj színhá-
zat csinálni! -, Mnouchkine végül is egy
apró véletlennel indítja el színi pályáján
Moliére-t. A fiatalembernek semmi kedve
hozzá, hogy a történtek után az alma
mater foglya maradjon. Becselleng az
egyik színházi öltözőbe, ahol éppen
Madelaine Béjart fürdik meztelenül. Es
meghökkenésére a hölgy nem utasítja ki.
Fesztelenül társalog tovább partnerével.
Teszi ezt olyan prüdériamentes termé-
szetességgel, magátólértetődöttséggel,
hogy Moliére-t valósággal lenyűgözi a
viselkedésnek ez a nyárspolgároktól kár-
hoztatott szabadsága, őszintesége. Ezt
kereste. Nem a színházat. Ezeket az
embereket. Ezt a közönséget!

A Béjart-társulatot, amelynek Moliére
tagja lett, Mnouchkine ideológiailag el-
kötelezett, progresszív baráti kompániá-
nak festi. Jellemző, hogy a kor Marcuséját
- vagy Sartre-ját -, Descartes-t mondhat-
ják elvtársuknak, aki titkos "szeminá-
riumi" előadásokon szítja bennük a dog-
mákban való kételkedés parazsát. De ami
produkcióikat illeti, azok aligha felelnek
meg a kor követelményének. El-avult
formákba merevedett kulisszaha-
sogatásuk - Brook óta így mondanánk:
halott színházuk - fejbekólintóan hatal-
masat bukik, így felkerekednek elölről
kezdeni mindent, vagyis megtalálni ma-
gukat tizenkét esztendeig tartó pusztai
vándorlásukon.

Mnouchkine érezhetően óvakodik a
heroizálástól. Nem látja szépnek, pika-
reszknek vagy pittoreszknek a szekerezők
küszködését. Ez a francia vidék szörnyű
éhínségével, szellemi sötétségével maga a
sárba rántó elmaradottság. Szó sincs
arról, hogy e terhek alatt növekedne a
pálma, születne meg Moliéreben az
életközelség, a közérdekű populáris
színház eszméje. Ennek a parlagnak
semmiféle színházra nincs szüksége, szí-
nészeit a legnemtelenebb vegetálásra
kényszeríti. Az epizód - attól eltekintve,

hogy Moliére-ék döbbenetes képet kap-
nak a francia valóságról - jóformán ese-
ménytelen. A társulat új próbálkozókkal
bővül. Mások távoznak. Egyesülésről
tárgyalnak egy másik truppal. De elvál-
nak útjaik. Belterjes szerelmek szövőd-
nek, az összezártságból fakadó zavaros
párcserékkel. Megbotránkoztatják az os-
toba előítéletektől már amúgy is ellenük
heccelt környezetet. Hajszoltan állnak hát
tovább. És közben folyton vitatkoznak a
szakmáról, meddőn hajtogatva az
unalomig csócsált világmegváltó érveket,
amelyek rajtuk kívül senkit sem
érdekelnek.

És akkor tizenkét tehetségőrlő év után
egyszerre a paradicsomban, Conte herceg
udvarában találják magukat. Ez a mesés
sorsforduló dokumentálhatóan hiteles:
teljhatalmú nagyúr Moliére egykori
iskolatársa - valóban véget vet a
számkivetettségnek, és személyes szol-
gálatára rendeli a komédiásokat. Hozzá-
értő műpártolóként? Mnouchkine szkep-
tikus. Csak látni kell, mint villan a herceg
szeme nyilvánvalóan prostituáltaknak
kijáró érdeklődéssel, amikor a társulat
hölgytagjait bemutatják neki. Es hogyan
maradnak fedél nélkül, amint mecénásuk
a bűnbánó szenteskedést találja poli-
tikailag kamatozóbbnak.

De ekkor, már megszületett a Szele-
burdi, Moliére első darabja. A színház-
történet tanúsága szerint a bemutató fre-
netikus sikert aratott a hercegi udvarban.
Mnouchkine mégsem a szenzációs kar-
rierstartot filmezi le, hanem egy sokkal
lényegbevágóbb mozzanatot: Moliére
drámaírói ambícióinak jelentkezését. Pi-
rulva, akadozva, a kezdő tollforgató sze-
mérmességével olvassa fel kollégáinak az
első opust. Amire ők hasonló félszeg-
séggel reagálnak. Lám, színésztársuk mi-
lyen talpraesett dialógusokat fogalmaz!
Senki sem nézte volna ki belőle, kuncog-
nak meglehetősen hitetlenül.

A korszakos áttörést Mnouchkine Mo-
liére-éknek a királyi udvarban, a XIV.
Lajos jelenlétében lezajlott bemutatkozó
előadásához köti. Minden valamire-való
társulat legendáriumában van egy ilyen
váltópont, döntő fordulat, ami addig
elképzelhetetlen magasságokba lendíti
őket. Pedig az előjelek baljóslatúak. A
kulisszák mögött teljes a pánik. A gyar-
lóbbja hiába próbál a veséjén uralkodni,
mások sápadtan vagy verítékben úszva
tapadnak a függönynyíláshoz, hogy a
gyülekező közönség hangulatát kilessék.
Moliére Corneille zengzetes tragédiá-
jával, a Nicomede-del udvarol a főúri



elitnek. Be akarja bizonyítani, hogy szí-
nészei teljesen járatosak a művelt közön-
ségnek szánt „fentebb stíl"-ben, és a leg-
kényesebb szimat sem fedezheti már fel
rajtuk a vidék trágyaillatát. Valami még
sincs rendjén. Talányos, kiismerhetetlen
tekintetek merednek a színpadra. Aki
csak egy keveset konyít a publikum
lélektanához, az tudja, milyen kétértelmű
tud lenni a csend. A megilletődött,
figyelmes némaság - és a süket, fagyos
csend, a fegyelmezett halálos unalomé.
Moliére szinte a bőrén érzi a veszélyt. A
szünetben huszárvágásra szánja el
magát. Műsorváltozást rendel el. A füg-
göny egy mindenre kapható kópé csíny-
tevésére gördül fel, aki vaskos szájasko-
dással fejti ki az egészséges életöröm
filozófiáját. Valaki hangosan felnevet.
Aztán még valaki. Megtört volna a jég?
Vagy a következő pillanatban kitör a
haddelhadd a pallérozott ízlést sértő
alpári tréfák miatt? A jelenet borotva-
élen táncol. Az Egyház prominensei
mintha citromba haraptak volna. A
király viszont derűsen mosolyog. Sőt:
nevet! Már tapsol is. Ezzel elszabadul a
harsány jókedv a nézőtéren. Minden
poén bejön, a játék valósággal szárnyra
kap. Íme: a siker csodája!

Amit a király sokat ígérő gratulációja
pecsétel meg.

Moliére és XIV. Lajos - tehát művész
és hatalom - viszonya kulcskérdésként
foglalkoztatja Mnouchkine-t. A problé-
mát már korábbi „színház a színházban"
produkciója, a Klaus Mann regényéből
készült színpadi adaptáció megfilmesí-
tett változata is körüljárja. De amíg a
Mefisztóban a kérdések a lealjasult hata-
lom, a nácizmus koordinátáiban vetőd-
nek fel, a Moliére szemléletmódja általá-
nosítóbb. Beépülhet-e a színház a ha-
talmi struktúrába? Feladhatja-e művészi
kívülállását, függetlenségét? Mnouch-
kine, az alternatív politikai színház meg-
szállottja, mértéktartóan ábrázolja a
konszolidációs apálykorszakok csapdáit.
A hatalom barátságos arculatát. Nagyvo-
nalúságát. Kegyes bőkezűségét. Es ami a
legfontosabb: azt a természetes fedezé-
ket, amelyet pártfogoltjainak az egyre
ádázabb támadások ellen nyújt. Van-e
ennél szerencsésebb függőség, ígérete-
sebb szövetség? A királynak szüksége
van Moliére-re, hiszen tehetségét poli-
tikai tőkeként forgathatja egyeduralmi
manővereiben. (Es az sem mellékes,
hogy színháza elkápráztatja a külföldie-
ket a tűzijátékok szüneteiben.) Moliére
pedig művészi szabadságának garanciá-

ját látja a trónban. Miért ne foghatná hát
a kedvező szeleket vitorlájába, ha egy kis
taktikai érzékkel rendelkezik?

Mnouchkine Moliére-je kiábrándító
leckét kap e kapcsolat valódi mibenlété-
ről. A Tartuffe-botrány kezdő pozíciójá-
ban még neki áll a játszma. A klérus elkö-
veti azt a hibát - „mi több: bűnt!" -, hogy
követeli a királytól a darab betiltását.
Erre a hatalom egyetlen tromfja az enge-
délyezés lehet. (Mnouchkine ezt a motí-
vumot alighanem Bulgakov Moliére-jé-
ből kölcsönözte.) Megrendítő képsorok
következnek: egy megismételhetetlen,
torokszorítóan katartikus élmény tanú-
bizonyságai. Mnouchkine érzékletes esz-
közt talált e kivételesség kifejezésére.
Vége az előadásnak. Taps nincs. Sem
ováció. Templomi csendben állnak fel a
nézők. Mintha óvakodnának megtörni az
igazsággal és tökéletességgel való
találkozás megilletődöttségét. Szinte láb-
ujjhegyen, egyetlen pissz nélkül hagyják
el az épületet. Köztük a király is, aki az
előadás folyamán végig pókerarccal
ült...

... És másnap az egyház nyomásának
engedelmeskedve betiltja a további elő-
adásokat. Ezt parancsolja a szélkakas for-
gandóságú államrezon. (Érdekességként
jegyzem meg, hogy a valóságban XIV.
Lajos négy hónappal később visszavonja
a döntést, és így kevésbé rigorózus cen-
zornak bizonyult, mint Napóleon, aki
egyszer azt mondta, hogy ha a Tartuffe az
ő uralkodása idején születik, ő semmi-
képpen nem járult volna hozzá a színre
kerüléséhez.)

Mnouchkine elemzésében a királyi áru-
lás gyógyíthatatlan sebet üt Moliére-en.
A csalódás valósággal összeroppantja.
Képtelen túltenni magát legkedvesebb
gyermekének erőszakos halálán. Be
akarja zárni a színházat. Es ekkor tapasz-
talnia kell, hogy hőn szeretett társulatát
sem tudhatja maga mögött. Mnouchkine
meglehetősen gyarlónak látja a királyi
komédiásokat. A kezdeti évek színházi
demokráciája - a Nap Színháza is ebben
a modellben működik - mintha nem
bírná a teherpróbát. Az összeszövetkezés
lángja kihűlt, és a torzsalkodások, vagy
ami még rosszabb: az óvatos hallgatások
áporítják a levegőt. Ez a „befutott"
társulat már semmi tetejét nem látja,
hogy Moliére érzékenykedjen. Ha nem
kell a Tartuffe, hát tűzzenek műsorukra
mást. A régi sikerekből. Vagy írjon
Moliére új darabokat. De ha egyszer kép-
telen rá! Vagy csak komédiázik? Üres
póz, hogy felajánlja távozását a társulat-

ból? Hiszen e kiborulás, az „alkotói vál-
ság" hangoztatása közben a jó öreg bú•
tordarab, Madelaine Béjart már A fös-
vény szereppéldányait körmöli.

Mnouchkine gyönyörű kódával búcsú-
zik megkeseredett hősétől. Előbb Made-
laine távozik. „Úgye azért jól szórakoz-
tunk?" - kérdi hajdani élettársától, és
csendesen halálba szenderedik. Moliére
nem a szemét fogja le, hanem súlyos-
óriási kontyát bontja ki, hogy a halotti
arcot a gyönyörű hajzuhatag ékesítse.
Majd következik a moliére-i végkifejlet,
a hivatása vártáján az utolsó pillanatig
kitartó művész apoteózisa. Amit még el
kell mondani, az már csak a muzsika
nyelvén közölhető. őrjöngve tombol a
Képzelt beteg avató kórusa az életbe
kapaszkodás végső erőfeszítéseként. Majd
Purcell Arthur királyának méltóságteljes,
éteri emelkedettségű bariton-largója
nyilatkoztatja ki a kérlelhetetlen véget.
A zenét aláfestő képsor - mert ez eset-
ben a megfogalmazás indokolt - egysze-
rűségében megrendítő. A halállal tusa-
kodót színésztársai vállukra emelik, és
rohannak vele otthona lépcsőjén felfelé.
Hová viszik? Es miért? Milyen eszelős
reménnyel, hogy a megsemmisülés tor-
kából kimenekíthetik?

Szép film.
Tegyük hozzá, hogy Mnouchkine ez-

úttal nem éri be a fényképezett színház
technikájával, hanem nagyszabású film-
tablókat komponál az életszakaszok kö-
zé. Szemgyönyörködtető allegóriákat. A
nehézkedésen diadalmaskodó madár-
embert. A fáklyaként lobogó-robogó
szekeret. A vitorlákként dagadó kulisz-
szák röpülését a szélben. A hótengeren
sikló gondolákat. Az elsuhanó élet álom-
képeit.

Ihletetten szép film.
Mintha alkotói varázslatos képességgel

rendelkeznének. Ahogy a színész egy
másik ember bőrébe költözik, úgy cse-
réltek lelket Mnouchkine-ék Moliére
színházával.


