
MATESZ nem egy színház a sok közül,
hanem a Magyar Területi Színház Cseh-
szlovákiában. Ezért nemcsak a jó érte-
lemben vett művészkedés a feladata, ha-
nem küldetése is van. A csehszlovákiai
magyar színjátszásnak sokkal nagyobb
szüksége van magyar rendezőre, magyar
színészre, mint a magyarországi színhá-
zaknak. Ezt bűn nem tudomásul venni.

Nyilvánvaló tény, hogy minden szín-
házban vannak problémák. Ebben a te-
kintetben a Magyar Területi Színház sem
kivétel. Mindezek ellenére a harmincöt év
eredményeit egyértelműen pozitív-nak
kell értékelnünk. Nagy hatású elő-
adások egész sorát idézhetnénk, amelyek
ezreknek jelentettek felejthetetlen
művészi élményt, érzelmi gazdagodást, s
hozzájárultak életszemléletünk, nem-
zetiségi öntudatunk formálásához.

A színház nem elégedhet meg az eddig
elért szép eredményekkel, hanem még
jobban kell fejlesztenie képességeit, tu-
dását és művészetét, mert ezt követeli
meg a haladás. A színház most - a har-
mincötödik évfordulón - felmérést ké-
szített: önmaga számára eldöntötte, hogy
milyen módszer az, amit állandósítania
kell, mit kell átmenetinek tekintenie, min
kell változtatnia, és mit kell alapvetőnek
tartania. A színház különös figyelmet
szentel az „új" s a „régi" fogalmának,
valamint annak a ténynek, hogy ha a
színházművészet a mai életre akar rá-
világítani, akkor az első követelmény,
hogy hiteles legyen. A MATESZ meg-
próbál kortárs színház lenni. Ami a szín-
padi kifejezőeszközöket illeti, mindig
közérthetőnek kell maradnia. A színház
legnagyobb bázisa egy olyan realista
színjátszás, amely magában hordozza a
modern kor művészi követelményeit,
hétköznapjainak elvárásait és feladatait.

Mint minden színház, a Magyar Terü-
leti Színház életének is van olyan ténye-
zője, amelyet tudományosan nemigen
mérnek, mégis jelentős. Ez pedig a hír-
név, amelyet a MATESZ-nak óvnia kell.
Annál is inkább, mert a csehszlovákiai
magyar közönség nem válogathat szín-
házak között, amelyekben anyanyelvén
élvezheti az előadásokat.

A Magyar Területi Színház harmincöt
éves tevékenységét az a lelkes igyekezet
hatotta át, hogy megtalálja a legmegfele-
lőbb kifejezési formákat, s minél jobban
elmélyítse a nemzetiségi tudatot. A szín-
ház eddigi eszmei, művészi eredményei
után joggal elvárható, hogy a MATESZ a
jövőben is változatlanul lankadatlan hév-
vel töltse be kulturális és politikai küldeté-
sét, s ezzel hozzájáruljon a magyar kultúra
terjesztéséhez.

MIHÁLYI GÁBOR

Félhomály a divat

Párizsi színházi beszámoló

Noha párizsi ismerőseim azt állították,
hogy a félhomály már nem divat színhá-
zaikban, nekem úgy tűnt, a rendezések
változatlan kedvvel borítják homályba a
színpadokat. Tagadhatatlan ugyanis, hogy
sötétben hatásosabb világítási effektu-
sokkal, kontrasztos árny- és fényjátékok-
kal lehet élni, mint ha a brechti színház
szellemében egyöntetű fényárban úsz-
nának a világot jelentő deszkák. Amikor
utoljára - négy évvel ezelőtt - a „fény
városában" jártam, először Strehler egy
rendezésében észleltem, mennyire taka-
rékoskodnak itt, azaz az Odeon színház-
ban a luxokkal. Néhány nap múlva a
Nyugat-Berlinből érkezett Klaus Michael
Grüber Racine Berenice-ét vitte színre a
Comédie Franmise-ban, ugyan-csak
majd' végig félhomályban tartva a
színpadot. Meglepő volt, hogy Strehler és
Grüber mennyire hasonlóan indították
rendezésüket. Corneille Illúziója Streh-
lernél úgy kezdődik, hogy a teljesen sötét
nézőtéren két ember, két fekete árny
botorkál a színpad felé, és egy pislákoló
gyertyával világítják meg útjukat. A füg-
göny csak akkor megy szét, amikor a két
vándor a jövőbe látó varázsló barlangja
elé ér. De a színpadon sincs sokkal vilá-
gosabb, a feltáruló díszletkép a holdfény
ezüstjében csillog. Grüber Berenice-ében
az expozíció két szereplője ugyancsak a
sötét nézőtéren, a zenekari árokból
emelkedett ki a fejfény opálos glóriájától
övezve, hogy a függöny szétnyílásával
belépjenek a zsidó királynő, Berenice
lakosztályának előcsarnokába.

Első utam ezúttal is az Odeon szín-
házba vezetett, ahol a Comédie Fran-
9aise megbízásából a híres olasz rendező,
Luca Ronconi - némi meglepetésemre - A
velencei kalmárt merítette sötétségbe. A
színpadi látvány ezúttal Rembrandt
festményeire emlékeztetett, amelyeken a
háttér feketeségéből bontakoznak ki az
egyetlen fényforrástól megvilágított sze-
mélyek, tárgyak. Amikor az Odeonban
Shylock a bírósági tárgyaláson arra készül,
hogy a meztelenre vetkőztetett, egy asz-
talon kiterített Antonio testéből kivágjon
egy darab húst, és a színpadi látvány fél-
reérthetetlenül a híres Anatómiai leckét
jeleníti meg, akkor nem marad kétségünk,

hogy Rembrandt idézése végiggondolt
törekvése a díszlettervezőnek, Marghe-
rita Pallinak. Ennek megfelelően Vera
Marzot jelmezei is ebbe a rembrandti
miliőbe illenek. A néhány díszletelemből
konstruált színpadképek lerobbant
házak piszkosbarna, málladozó falait mu-
tatják, a velencei polgárok műhelyében
egy hatalmas kemence körül munkás
kezek szorgoskodnak. A díszlet állan-
dóan visszatérő eleme egy emelődaru
karja, amely később mérlegként is szol-
gál. Ezzel mérik meg a kérők pénzzel teli
ládáit, amelyek nevezési díjként Portia
kincstárát gyarapítják. A produkció leg-
eredetibb ötlete, hogy a színpad előteré-
ben síneken guruló, jobbról-balról érkező
függönykulisszák különféle méretű
tereket metszenek ki. Ez a szerkezet
olyan szűkülő-táguló optikákra emlékez-
tet, ahol a metszetek nem kör, hanem, a
függönyök ívétől határolva, háromszög
alakúak. A cselekmény e térkivágatokba
koncentrálódik, s közben az eltakart
szín-padrészt átdíszletezik. Az előadás
tempóját az Odeon forgószínpada is
gyorsítja, de a nyolc órakor kezdődő
előadást így is csak jóval éjfél után
sikerül befejezni.

A színpadi látványhoz hasonlóan a
rendezői koncepció is vitathatónak tet-
szett. Bennem leginkább az keltett hiány-
érzetet, hogy az értelmezés eltünteti a
dráma néhány megrázó nagyjelenetét.
Ronconi szerint Shylock fiatalember -
legalábbis egykorú a velencei aranyifjak-
kal. Abban különbözik tőlük, hogy ke-
ményebb és céltudatosabb náluk, vérbeli
kereskedő, aki üzleti politikáját a piac
követelményeinek megfelelően alakítja.
Azonban a fiatal Jean-Luc Boutté Shy-
lockként már koránál fogva sem tudja
elég mélyen átérezni a lányát elveszítő
apa fájdalmát. A határozott fellépésű
üzletember nem is törik össze a bírósági
tárgyaláson, ahonnan végül is emelt fő-
vel távozik. Tudatomban megjelennek
Gábor Miklós Shylock-alakításának felejt-
hetetlen pillanatai, amikor lánya elvesz-
tésén siránkozik, amikor rádöbben arra,
hogy nem képes a kést Antonio eleven
húsába vágni, és még örül is, hogy Portia
közbelépésére elállhat a bosszújától, és
végül, amikor meggyalázva, megtipor-
tan, összeomolva, a szívinfarktus hatá-
rára jutva távozik a bírósági teremből.
Ronconi koncepciója nem is engedi meg
e tragikus momentumok eljátszását.

Még a színpadi homály sem tudja kel-
lően leplezni, hogy a Portiát megeleve-
nítő Christine Fersen idősebb, mint a
kegyeit kereső Bassanio, akit Richard



Jean-Luc Boutté (Shylock) A
velencei kalmár próbáján

Fontana alakít. Ez a korkülönbség azon-
ban - úgy tűnt - egyedül a színésznőt
zavarta, aki ahhoz képest, hogy a Comé-
die Franwaise rendes tagja, meglepően
sokat bakizott. A rendezés viszont nem
élt azzal a szereposztásból kínálkozó
lehetőséggel, hogy a pénzzavarral küsz-
ködő Bassanio, mint azt barátjának,
Antoniónak meg is vallja, valóban csak a
pénzéért akarja elvenni Portiát. Ronconi
magyarázata szerint tagadhatatlan, hogy
Antonio és Bassanio kapcsolata több,
mint barátság, igazi férfiszerelem. A ren-
dező azonban kijelenti: „ezúttal engem
ennek a szerelemnek a kialakulása nem
érdekelt. Számomra Antonio mélyen
vallásos ember, aki a pénzről a puritánok
módjára gondolkodik. Nem szédíti el
Bassanio fiatalsága és szépsége, őt a nála
talán idősebb fiatalember nagyvonalú-
sága, bőkezűsége kápráztatja el". A teó-
ria érdekes, csak éppen a fiatal Antonio -
Yves Lambrecht megformálásában -
súlytalan marad. A két férfi kapcsolatá-
nak érzelmi szálait a rendezés nem is
munkálja ki. Ronconi rendezésében így
nemcsak Shylock tragédiája nem bonta-
kozhat ki a színpadon, de a velencei
keresztények érzelmi konfliktusainak áb-
rázolása is megmarad a vígjátéki enyel-
gés szintjén. Így a jegygyűrűk elajándé-
kozásának és az elajándékozás leleplező-
désének sem lehet kellő érzelmi súlya és
jelentősége. A nőknek ugyanis rá kellene
döbbenniük arra, hogy a férfiak számára
az egymás iránt érzett barátság összeha-

sonlíthatatlanul fontosabb és mélyebb,
mint újdonsült asszonyaik iránt táplált
szerelmük. Peter Brook figyelmeztetett
arra, hogy Shakespeare darabjainak tit-
kai vannak. A velencei kalmártitkait Ron-
coninak ezúttal nem sikerült megfejtenie.

Félreértés ne essék, a világhíresség Ron-
conitól rendkívülit vártam, ehhez képest
csalódtam. Gábor Miklóst leszámítva, aki
Franciaországban is sztárszínész lenne, a
mi Velencei kalmár-előadásunk egészé-
ben nem állna meg a Ronconié mellett,
még ha egyik-másik részletében - többek
között Jessica lelkiismeret-furdalásának
a megmutatásával, hogy ne csak Gábor
Miklóst dicsérjem - felül is múlja azt.

Ugyancsak a sötétben játszódik Bernard-
Marie Koltés legújabb színműve, A gya-
potmezők árnyékában. Ezúttal azonban
jogos a homály, minthogy a darabban
éjjel, valahol, valamilyen külvárosban,
hatalmas konténerek sorával kialakított,
alig megvilágított utcában találkozik
egy-mással a két szereplő: Dealer, az
eladó és Kliens, a vevő. Sejthetően a
kapitalizmus világában vagyunk, ahol
nem a hiány, hanem a kínálat túlsúlya
határozza meg az üzleti élet
résztvevőinek magatartását. Ennek
megfelelően Dealer arra szeretné rábírni
Klienst, hogy vásároljon tőle, illetve
árulja el, hogy mire, milyen árura
vágyik, mert azt megszerzi számára.

Az üzlet, az adásvétel az emberi kap-
csolatteremtés talán egyedüli lehetősége -
gondolom, ezt kívánja demonstrálni
Koltés darabja. Ha létezik absztrakt drá-
ma, akkor Koltés színműve az. Hiányzik
minden konkrétum. Nemcsak a tér és idő
koordinátái metszik egymást a teljes el-
vontság régiójában, tökéletesen elvontak
a szereplők is, nemhogy nevük, jelle-
mük, még múltjuk sincs - csak az egy-
máshoz való viszonylatukat dolgozta ki
az író az adásvétel összetartozásában.

A darab engem Edward Albee Mese az
állatkertről című egyfelvonásosára emlé-
keztetett, amelyben két magányos férfi
végül már csak úgy tud egymással kap-
csolatot létesíteni, hogy az egyik addig
provokálja társát, amíg az megöli. Albee
rövid dialógusait a kezdeményező Jerry
hosszú szóáradatai törik meg. Koltés szín-
művében a két szereplő hosszú körmon-
datokban megfogalmazott költői erejű
monológjai váltják egymást. A csehovi
figurákhoz hasonlóan Koltés alakjai sem
tudnak igazi dialógust kialakítani, a meg-
értés, az üzlet nem jön létre. A valódi
kapcsolatteremtéshez a megnyerő szavak,

a vonzó ajánlatok ezúttal sem elegen-
dőek - számukra is csak a harc marad.
Kérdéses azonban, hogy milyen fegyver-
rel küzdenek majd meg egymással.

Koltés az 1950-es évjárat szülötte, a
mai francia dráma egyik - ha nem egyet-
len - ígéretes tehetsége. Kiugrását nem
utolsósorban annak köszönhette, hogy
felfedezője, Patrice Chéreau valamennyi
(három) darabját színre vitte - méghozzá
parádés rendezésben, szereposztásban,
Richard Peduzzi díszletei közt. Peduzzi
ma a világ egyik nagy díszlettervezője.

Ezt a darabot is Patrice Chéreau ren-
dezte, Nanterre-ben, színházában, a Thé-
átre des Amandiers-ben, és ő játszotta a
főszerepet is.

Köztudott, a nanterre-i színház abból a
jó szándékú elképzelésből született,
hogy a külvárosok népének is legyen
teátruma. A zseniális Patrice Chéreau
azonban a nanterre-i színházban a maga
tehetségétől vezérelve a boldog kevesek-
nek játszik, mit sem törődve a helybeliek
kulturális igényeivel. Igaz, Chéreau ked-
véért ez az elit ki is utazik Nanterre-be, a
gyorsvasutak időközben kiépített háló-
zatának köszönhetően már nem is akkora
kirándulás ez az út. Azt már nem tudom,
hogyan prosperál a vállalkozás, ha nem
Chéreau rendez és játszik.

Koltés darabja, gondolom, Párizsban
sem vonz tömegeket. Eredetileg 1987
januárjában mutatták be, majd Brüsszel-
ben, Grenoble-ban, Lyonban (a T.N.P.-
ben), Berlinben és Frankfurtban vendég-
szerepeltek vele. Ezúttal hét alkalomra
újították fel a produkciót Nanterre-ben -
azzal fokozva az attrakció vonzását, hogy
Dealer szerepét egy néger színésztől Pat-
rice Chéreau vette át, valamelyest áthan-
golva ezzel a szikrázó feszültséggel telí-
tett dráma emberi viszonylatait. Chéreau
masszív, díjbirkózószerű alakká formálta
Dealert, akinek megnyerő, barátkozó
szavai mögött ott bujkál az erőszakos
fellépés lehetősége.

Koltés bemutatása a Radnóti Színpad
feladata lehetne, ha megszületne az ere-
deti költői szintjének megfelelő fordítás,
és legjobb rendezőink egyike vállalkoz-
na a színre vitelre. Mert lejjebb engedve a
mércét, kompromisszumok árán - nem is
érdemes próbálkozni.

A nanterre-i színház egy másik termé-
ben mutatták be a német neonaturalista
dráma egyik kezdeményezőjének, Marie-
luise Fleissernek Utászok Ingolstadtban
című darabját Bérangére Bonvoisin ren-
dezésében. Az előadást a premieren lát-
tam, s erre az alkalomra meg is telt a



nagyterem színpadára helyezett nézőtér.
Másnap a Le Monde-ban meglehetősen
dicsérő kritikát is kapott a produkció.

Bonvoisin asszony rendezése nekem
nem tetszett. Nem tudom, miért, de erősen
megkurtította a darabot, s ezúttal a
színpadi homályt is nehéz lett volna meg-
indokolni. Díszlet se nagyon volt, a kopár
falak egy külvárosi tér atmoszféráját
sugallták, mindössze néhány kellék, egy
padjelölte a színteret. A színészek ugyan
megtették a magukét, de a rendezés fan-
táziátlanságán az ő játékuk sem segíthe-
tett. Ismét bebizonyosodott, hogy Marie-
luise Fleisser húszas években írt darabjait
csak akkor érdemes felújítani, ha egy
Peter Stein kaliberű rendező vállalkozik rá.

Némi csalódást okozott Mnouchkine leg-
újabb produkciója is, a L'Indiade ou L'
Inde de leur réve, szabad magyar fordítás-
ban India eposza, vagy az álmaik Indiája.
Mint a társulat korábbi, a kambodzsai
polgárháború rémségeit felidéző doku-
mentumjátékát, ennek a produkciónak a
szövegkönyvét is Héléne Cixous írta.
Ezúttal azonban a darab nem egy kariz-
matikus vezéregyéniség életútját követi
(akkor Norodom Szihanukét), hanem két
politikusnak, Gandhinak, a nemzeti
egység megőrzését kívánó indiai Kong-
resszus Párt, és Dzsinnah-nak, az önálló
mohamedán állam, Pakisztán megalakí-
tását követelő Mohamedán Liga vezéré-
nek a tíz-egynéhány éven át tartó küzdel-
meinek, harcainak történetét jeleníti meg.

A csalódás oka kettős. Egyrészt Cixous
drámája a nálunk is játszott nagy sikerű
Gandhi-filmhez képest kevés újat tud
nyújtani, még a színpadi szereplők is
mintha az angol filmből léptek volna át a
Théátre du Soleil színpadára. Másrészt az
előadás szövegre koncentráló, puritán
játékmódja csak igen keveset őriz meg
Mnouchkine hallatlanul gazdag és sok-
rétű, a távol-keleti és az európai, a com-
media dell'arte és a vásári komédia, a
realista és brechti színház korábban oly
sziporkázó ötletességgel felhasznált esz-
köztárából. Megmaradt és továbbra is el-
kápráztat a puritánsága ellenére is szín-
pompás, szemet gyönyörködtető díszlet
(Guy-Claude Francois munkája), megcso-
dálhatjuk a színészekből tökéletes indiai-
akat varázsló jelmezeket (Jean-Claude
Barriéra) és maszkokat (Erhard Stiefel),
elámíthat a színészi játék átéltsége - a
szereppel való tökéletes azonosulás. Ez a
hibátlan hasonulás azt az illúziót kelti,
mintha valóban jelen lennénk India tör-

ténelmének sorsfordító tanácskozásain,
megbeszélésein. Sőt, azt is átélhetnénk,
mint fogadja az utca népe a politikusok
döntéseit, és még az iszonytató öldöklé-
sekig elfajuló vallási villongásoknak is
tanúi lehetnénk. A rendkívül erőteljes
„indiai" zene (Jean-Jacques Lemétre
kompozíciója) lélegzetelállítóan gyors
tempót diktál, és egy percig sem engedi
lankadni a több mint négyórás előadás
feszültségét.

Korábban is tudtam, hogy a Cartoucherie,
a volt tölténygyár hangárai, épületei nem-
csak Mnouchkine színházának adnak ott-
hont, nappal kint járva még a lovardát is
felfedeztem. Itt működik többek között a
Théátre de la Tempéte (A vihar szín-
háza) névre keresztelt színház, amely-ben
Philippe Adrien rendező kísérletező
kedvű társulata, az Atelier de Recherche
et de Réalisation Théátrale (magyarul ez a
név, a „Kutatásra és színpadi megvaló-
sításra alakult Atelier" - borzalmasan
hangzik) egyetlen este két színpadi cse-
megét kínál: Sacher-Masoch főművét, a
Vénusz szőrmegallérralt és Witkiewicz
egy korai darabját, A pragmatistákat.

Megvallom, Sacher-Masoch nevével
vagy egy éve találkoztam először, a len-
gyel Jerzy Nowak Spiró György Az ikszek
című regényét támadó írásában. Ekkor
tudatosodott bennem, hogy a századvégi
osztrák író nevéből származik a mazochiz-
mus szó. A Vénusz szőrmegallérral erede-
tileg regény volt, szerzője ebben a művé-
ben bontotta ki a maga teljességében a
mazochizmus mítoszát. A rövidre fogott
történet főszereplője egy Sévérin nevű ifjú,
aki úgy próbálja meghódítani és magának
megtartani Wanda nevű szerelmét, hogy
felajánlja: az asszony rabszolgája lesz, és
eltűri, pontosabban meg is követeli a leg-
különfélébb fizikai kínzásokat.

Mai szemmel nézve a regényből készült
adaptáció mulatságosan hatott - és meg is
felelt a rendező szándékának. A néző
eleve tudhatta, hogy Sévérin szín-padi
kínzása, megkorbácsolása - bár-mennyire
is pattog az ostor - nem fájhat a
színésznek. A darab a strindbergi nő-
gyűlöletet idézte - csak éppen a komi-
kumba hajló melodráma szintjén.

A Witkiewicz-darab esetében máig sem
tudom eldönteni, hogy a rendező nem
értette a darabot, vagy én buktam meg
mint néző. Nemrégiben együltömben vé-
gigolvastam Witkácy minden drámáját, s
akkor különféle magyarázatok segítségé-
vel értettem is őket. Philippe Adrien ren-
dezésében zavaros blődlinek tűnt az egész,

Christine Fersen (Portia)
A velencei kalmár próbáján

még az sem vált számomra világossá,
hogy ki kicsoda a színpadon, és a szerep-
lőket milyen kapcsolat fűzi egymáshoz.
Sőt, egyáltalában mi is a darab cselek-
ménye? Otthon újraolvasva A pragmatis-
tákat megint minden összeállt és értelmet
kapott, de azt már utólag nem sikerült
tisztáznom, hogy az ottani félhomályban
játszott, füstgomolyaggal tovább
láthatatlanított előadás megfelelt-e annak
a színpadi képnek és értelmezésnek, ami a
darab újraolvasása nyomán kialakult
bennem.

Tény, hogy a jelen levő szép számú
közönség a Witkiewicz-darabot lelkesen
megtapsolta. Nem tudom azonban, hogy
a blődlit értékelték, vagy ők, francia anya-
nyelvűek lévén - mégis többet értettek a
darab mondanivalójából.

Foghíjas nézőtér előtt játszották a Chaillot
kistermében, a Gémier Színházban
O'Neill remekművét, a Boldogtalan holdat,
amit nem is csodáltam, mert Alain Franon
rendező és színészei igen közepes
előadást produkáltak. Engem a párizsi
előadás már csak azért is kielégítetlenül
hagyott, mert játékukat figyelve mindun-
talan Ruszt remek kecskeméti rendezésére
kellett gondolnom, Gábor Miklós
megrendítő James Tyronjára és Pécsi
Ildikó vonzó, mélységesen emberi Josie-
jára.
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A Gémier Színház előadását alapjában
Josie-t alakító Maité Nahir buktatta
eg. A szerep korpulens színésznőt kí-

án, aki azonban telt idomaival együtt is
onzó nő tud maradni, akinek el lehet
inni, hogy mágnesként vonzza a kör-
yékbeli ifjakat, és még James Tyronnak

s meg kell küzdenie magával, hogy Josie
e a kívánatos nőt, hanem csak a vigasz-
aló, megbocsátó, szerető anyahelyettest
elentse számára.
Az O'Neill-dráma cselekménye a déli
ráktól a másnap hajnalig tartó idősza-
ot öleli át, ennek ellenére az előadás a
árizsi divathoz alkalmazkodva mindvé-
ig sötétben játszódott. A tapsrendnél,
mikor kigyúltak a fények, látni lehetett,
ogy Maité Nahir arca tagadhatatlanul
edves, bájos. A színpad derengő fényé-
en azonban csak a színésznő előnytelen
ziluettje érvényesült. Így nehéz volt
ames-Baptiste Malartre Tyrone-jának
lhinni, hogy nem az ösztönös viszoly-
ás készteti őt arra, hogy visszautasítsa
nnek a cseppet sem vonzó Josie-nak a fel-
jánlkozását. Az erotikus feszültség hiánya
ettőjük éjjeli nagyjelenetét is áramtala-
ította. Sajnos ez az áramtakarékosság
z egész előadást áthatotta, és így mi né-
ők sem tudtunk „felvillanyozódni."

Ez a Boldogtalan hold nem is jelentett
konkurenciát a nagyteremben látható
Claudel-darabnak, A selyemcipőnek, ame-
lyet a Chaillot színház igazgatója, Antoine
Vitez állított színpadra.

Igaz, a rendezői pályája csúcsára érke-
zett Viteznek semmilyen konkurenciá-
tól nem kell tartania. A múlt év nyarán
az avignoni fesztiválon bemutatott Clau-
del-darab minden jel szerint az idei évad
kimagasló előadása, amely - ha Párizs-
ban lenne ilyesmi - meg is nyerne min-
den díjat.

Vitez munkáját egyébként figyelmébe
ajánlanám azoknak a hazai rendezőknek,
akik a Weöres-darabok színre állításával
birkózva alulmaradtak e küzdelemben.
A probléma ugyanaz. A selyemcipő is par
excellence könyvdráma, amelyet szer-
zője úgy alkotott meg, hogy közben mit
sem törődött a színpadra állítás lehetősé-
geivel. Igazi író nem is engedi szellemét
korlátozni az adott színpadi lehetősé-
gektől. Joggal követelheti, hogy a szín-
pad alkalmazkodjon őhozzá. Hiszen a
világirodalom klasszikus alkotásai örök
életűek, tehát már megszületésük pilla-
natában sem rendelhetik magukat alá a
pillanat varázsához kötött színháznak.

A selyemcipőnek is tíz évnél tovább
kellett várnia arra, hogy Jean-Louis Bar-
rault személyében akadjon egy konge-
niális rendező, aki neki mer gyürkőzni a
feladatnak. A megszokottnál négyszer
nagyobb terjedelmű művet Barrault erő-
teljesen megrövidítve mutatta be a Co-
médie Francaise-ban először 1943-ben, s
újította fel az évek múltával többször is.
A hősszerelmes Don Rodrigo szerepét is
maga játszotta, amíg csak kora engedte.

Vitez az első, aki gyakorlatilag húzás
nélkül - hétköznap három egymást kö-
vető estén, vasárnaponként pedig egy-
huzamban, mintegy tíz órán át tartó elő-
adásban - mutatja be A selyemcipőt. Az
időtartam mindig viszonylagos. Néha egy
kétórás előadás is hosszasnak tetszik, Pe-
ter Stein déltől késő éjszakába húzódó
rendezését, az Oreszteiát viszont egyálta-
lán nem éreztem hosszúnak. De ugyan-
ezt mondhatom Vitez produkciójáról is.
Vitez és díszlettervezője, Yannis Kokkos
Barrault rendezéseivel ellentétben üres
színpadi térben játszatja el Claudel drá-
máját - teljes szabadságot hagyva a köl-
tői szó varázsának. A színhely változásait
világítási effektusokkal és kellé-kekkel
jelzik, amelyeket többnyire a színészek
maguk hoznak be és visznek el. (Így
másodpercnyi szünet sincs az egyes
jelenetek között.) Alapvetően Claudel
szómágiájára bízzák, hogy képzeletünk-
ben megteremtse a XVI. és XVII. század
fordulóján három világrészen és a köz-
tük elterülő óceánokon játszódó darab
színhelyeit: kastélytermeket, utcákat, te-
reket, vitorlás hajók fedélzetét, gót ka-
tedrális szentélyét. A húszas évek elején
keletkezett dráma szerzői instrukcióiban
Claudel maga írta elő a pusztán jelekkel,
jelzésekkel operáló antinaturalista elő-
adásmódot - a díszletektől kezdve a szö-
veg sajátosan stilizált, deklamáló elő-
adásmódjáig. Ami nem jelenti azt, hogy
Vitez és Kokkos kevés eszközzel ne te-
remtenének szép, szemet gyönyörköd-
tető látványt, amely soha előtérbe nem
tolakodva alakítja ki az előadás változó
játékterét.

Talán nem tanulság nélkül való, ha a
színházi kínálat bőségének jelzésére el-
mondom, hogy a heti műsorfüzet tanú-
sága szerint 1987 novemberének harma-
dik hetében százharminchét teátrum és
kilenc café-théátre (ahol vacsorával egy-
bekötött a színház) kétszáz produkciója
között válogathattam. Néhány darabot,
például Moliére Don Juanját vagy Sartre

atrice Chéreau az Eladó szerepében
ernard-Marie Koltés: A gyapotmezők árnyékában című darabjának Chéreau rendezte előadásában



Zárt tárgyalását két különböző rende-
zésben is megnézhettem volna. Reper-
toárban egyedül a Comédie Francaise
játszik öt darabot váltogatva a műsorán,
néhány színház viszont két-három terem-
ben tud egy időben előadást tartani. A
kétszáz darab közül mindössze negyven
volt külföldi szerző műve! A külföldi
klasszikus drámaírók közül Shakespeare,
Goldoni, Ibsen, Osztrovszkij, Pirandello
csak egy-egy darabbal szerepelt az étla-
pon, Csehovot a Medve című egyfelvoná-
sosa és egy szöveg-összeállítás képviselte.
A nevesebb modernek közül Harold
Pinternek két, Alan Ayckbournnek, az
amerikai David Mammetnek és a görög
Yannis Ritsosnak egy-egy darabját
játszották. Meglepően sok volt a regény-
adaptáció Dosztojevszkijtől Dickensig és
Knut Hamsunig. Itt említeném meg, hogy
a Hotel Lutécia Színházban az Esti Kornél
novellákból készült Kosztolányi-adaptáció
is látható volt Le traducteur cleptomane (A
kleptomániás fordító) címmel.

Ha marad még estém, szívesen meg-
néztem volna, hogy a Comédie Francaise-
ban hogy játszanak Labiche-t és Feydeau-
t. A Louis Jouvet nevével kiegészített
Athenee Színházban most pótoltam
mulasztásomat, és megtekintettem az
Elvire Jouvet 40-et, amelyet a Strasbourg-i
Nemzeti Színház nálunk is jelentős szak-
mai, kritikai sikerrel játszott. De ugyan-
ebben a színházban megnéztem volna két
Beckett-darabot, amelyek a Színházi
Fragmentum l és II címet viselik.

A neves idős színésznő, Silvia Monfort
a saját színházában Racine drámái közül
ezúttal a maga rendezte lphigeniában lép
színre, ez is megért volna egy estét. Es jó
lett volna megnézni a több évtizede
műsoron tartott A kopasz énekesnőt és A
leckét az Huchette-ben. Kíváncsi lettem
volna, hogy milyen a Kean Jean-Paul
Belmondóval a címszerepben. Nem lett
volna érdektelen megtekinteni
Dosztojevszkij Félkegyelmű című regé-
nyének színpadi adaptációját sem, Jacques
Mauclair rendezésében. Es milyen lehet
ma egy Henry Bernstein-darab? A titok
című drámáját a Montparnasse Színház
plakátjai hirdették városszerte. S a kíná-
latnak távolról sem értem a végére!

Az igényes látnivalóknak ez a bősége
elszomorít és megnyugtat. Elszomorít,
hogy mi minden szépből, okosból mara-
dok ki, de megnyugtat, hogy mindez lét-
rejött és látható.

GYÖRFFY MIKLÓS

Önagyonbeszélők

Thomas Bernhard színháza

Tavaly ősszel Bécsben jártam, és több
színházi előadást láttam, köztük Thomas
Bernhard két darabjáét. A Der Theater-
machert (A színházcsináló) a Burgthea-
terben és a Ritter, Dene, Vosst az Akade-
mietheaterben. Mind a kettő magával ra-
gadó, nagy erejű előadás volt, pazar szí-
nészi alakításokkal. Claus Peymann, a
Burgtheater nagynevű új intendása ren-
dezte őket.

Ez a két előadás ismét eszembe idézte,
amire Thomas Bernhard egy-egy darabja
olvastán már korábban is többször gon-
doltam: lám, a magyar színház ismét „ki-
hagy" egy fontos szerzőt, Beckett, Iones-
co, Genet, Gombrowicz, Mrozek, Bond
vagy éppenséggel Strindberg, Wedekind,
Ödön von Horváth, Witkiewicz, Camus
stb. után egy újabb drámaíró, akit majd
késve fedez föl, vagy nagyvonalúan vég-
képp „kihagy", később netán már arra hi-
vatkozva joggal, hogy eljárt felette az idő.
Csakhogy a kihagyás akkor is megmarad
kihagyásnak, bizonyos szerzők iskoláját
egyik színház sem kerülheti el, ha a korával
összhangban akar maradni. Én ma már
Thomas Bernhardot is ilyen írónak tartom.

Még egy darabját sem mutatták be ná-
lunk, pedig a német nyelvterületen már
húsz éve az egyik legtöbbet játszott szerző.
Vagy négy-öt évvel ezelőtt Szikora János
kísérletet tett A szokás hatalma bemuta-
tására a Pesti Színházban, de még a pró-
bák szakaszában elakadt a vállalkozás.
Fordítása csak két Bernhard-darabnak
jelent meg, A szokás hatalmáén kívül a
Minettié, mind a kettő a Nagyvilágban,
még a hetvenes években, pedig időköz-
ben már vagy húsz darabot írt a roppant
termékeny szerző. Tanulmányról se tu-
dok, amely „közvetítette" volna Bern-
hardot a magyar színházi életnek és mű-
veltségnek. Jellemzőnek tartom, hogy az
egyetlen érdemleges hazai híradást
Bernhardról nem szakfolyóiratban talál-
juk - és mint említettem, nem színpadról
kaptuk -, hanem egy összegző tudós mű-
ben olvashatjuk, Halász Előd A német
irodalom története című könyvének tavaly
megjelent második, bővített kiadásában.
A II. világháború utáni német drá-

máról szóló fejezetet Bernhard dráma-
írói munkásságának 1979-ig terjedő is-
mertetése zárja. Mellesleg az is jellemző,
hogy Bernhardon kívül számos olyan
drámaíróról olvashatunk itt még, akik
hozzá hasonlóan ismeretlenek vagy alig
ismertek nálunk, és az előbb idézett
névsort gyarapíthatnák: Tankred Dorst,
Wolfgang Bauer, Franz Xaver Kroetz,
Martin Walser, Peter Handke és Botho
Strauss. A közismerten rendkívül magas
színvonalú mai nyugatnémet színház nem
utolsósorban ezeknek a drámaíróknak a
művei által lett naggyá. Claus Peymann
munkássága például kezdettől fogva szo-
rosan kapcsolódik Bernhard drámáihoz:
java részüknek ő rendezte az ősbemuta-
tóját. Peter Steint hasonló szoros kapcso-
lat fűzte Botho Strausshoz. Ide vágó ada-
lék, hogy amikor több magyar színház is
foglalkozott Botho Strauss Gross und klein
(Apraja-nagyja) című remek darabja elő-
adásának gondolatával, végül is mindegyik
azzal az érvvel vetette el, hogy színészei-
nek játékstílusától és közönségének igé-
nyeitől idegen ez a nálunk hagyományok
nélküli artisztikus stilizáció. Éppen az em-
lített kihagyások miatt idegen, és lesz az
újabb kihagyások miatt még inkább az.

De nem a magyar színházról akarok
szólni, hanem Thomas Bernhard szín-
műveiről. Elsősorban mint olvasójuk, és
csak másodsorban mint az említett két
előadás nézője, illetve egyéb színház-
történeti információk átadója. Pályáját
Bernhard nem drámákkal, hanem ver-
sekkel és prózával kezdte az ötvenes
évek végén és a hatvanas évek elején.
Jellegzetesen logomániás prózaszövegei,
több egymásba csúsztatott beszédszint-
ből, jegyzettöredékekből álló szöveg-
„hagyatékai" közül több olvasható már
magyarul is. Legutóbb 1987-ben jelent
meg egy válogatás elbeszéléseiből és kis-
regényeiből Az erdőhatáron címmel, és
mivel ennek utószavában kísérletet tet-
tem már Bernhard művészetének álta-
lános jellemzésére, különös tekintettel
prózájára, itt most ettől eltekintek, és csak
a darabjaira összpontosítok, amelyek
persze, monomániás íróról lévén szó, szo-
rosan kapcsolódnak a prózai művekhez,
sőt bizonyos szempontból azok közvetlen
elágazásainak, más eszközökkel történt
folytatásainak tekinthetők, ugyanakkor
lényegesen különböznek is tőlük, az idő
haladtával mind jobban. A drámák mint-
ha a prózai művek egy bizonyos sajátos-
ságát vagy lehetőségét aknázták volna ki s
fejlesztették volna tovább, immár a drámai
műfajok törvényei szerint.


