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CHER PAL
edves Pál! Amint megérkeztem ide,
Nantes kedves, békés, lakótelepi (de a
legkedvesebb ér-telemben vett)
külvárosába, Saint-Herblainbe, és
beléptem a lakásomba, amit a helyi

polgármester utalt ki számomra, az előszoba
asztalkáján levél fogadott: meghívó egy Pal
Bekes-bemutatóra, egy környékbeli faluba, el is
mentem, és úgy döntöttem, hogy élményeimet
meg kell osztanom veled, mert a legjobbak közé
tartoznak, amik eddig itt értek - pedig csupa jó-
ban van részem, elhiheted, mint „külföldi drámaí-
rónak" vagy inkább „külföldi színházi írónak", ha
pontosan akarom lefordítani az „Écrivains Étran-
gers de Théátre" kifejezést, aminek ürügyén egy
jobbfajta szanatóriumi beutalóban részesültem
(háromszobás lakás, hatalmas konyhával, két
előszobával, mosógéppel, porszívóval, halom
gyönyörű frottírtörülközővel, virágmintás ágyne-
művel, keddenként takarítónővel, égbolttal,
elektromos írógéppel, lemezjátszóval, szomszé-
dos iskolaudvarral - ez a tanárok háza -; tisz-
teletemre fogadást adott a polgármester, a helyi
sajtó eljött, lefényképeztek bennünket együtt az
egyik meghívómmal, egy szakállas, latin-ameri-
kai származású professzorral, Perera úrral, aki
bizonyos pillanataiban rémisztően hasonlított a
Rusztra - Lenin-szakállas korszakaiból -, va-
lamint be van mellém osztva egy ősz hajú fiatal-
ember, könyvtáros és filozófus, legalábbis én
ezzel válaszolok neki, ha jobb nem jut eszembe:
„filozófus" (a franciák mind filozófusok), Yves
Aubain, aki ide-oda fuvaroz, marokkói és török
éttermekbe cipel, piros sálban várta pályaudva-
ron, rettentő sokat dohányzik, és gyermekkorá-
ban amatőrfilmet készített a juhsajtról - de le-
het, hogy a kecskesajtról - apja falujában; aki
egyébként Algériában volt katona, mármint nem
ő, hanem az apja, és ő a kibillent lelkiegyensúlyú
apja katonaélményeivel szórakoztat, miközben
a kihalt rakparton száguldunk végig Bretagne
utolsó sziklái alatt, a Loire mentén stb.

A mellékelt térkép nem ad fogalmat arról, mi-
lyen szép vidéken jártam temiattad, hogy milyen
kellemes volt ez a Pal Bekes-bemutató (honfiúi
büszkeség dagasztotta keblemet), és hogy mi-
lyen kedves emberek foglalkoztak lelkesen A női
partőrséggel - a többségük elmegyógyintézeti
ápoló (mármint a színészek többsége), ez már
maga remek (be irigyellek érte!) és hozzá (még
jobban irigyellek) a környék legnagyobb elme-
gyógyintézetének ápoltjai is megtekinthették
egy alkalommal az előadást: a rendezőnő (Ma-
dame Gouy, egy nagyon rokonszenves, nagyon
szórakozott és nagyon jóindulatú teremtés) el-
mesélte, hogy bár a betegek nem tapsoltak a
végén, csendben és sokáig ültek (nem
magukba roskadtan), és nem akaródzott
felkelniük a helyükről. Az elmebetegeknek
szünettel játszották az előadást, ez volt az egyik
feltétel - a rendező-

nő bánatára - a büfé miatt. Szünet az általam lá-
tott estén is volt - szintén a büfé miatt. Madame
Gouy a Partőrség ideális változatát szünet nélkül
képzeli el.

De az elmekórházi előadás csak egyetlen epi-
zód a darab helyi sikerszériájából (ez most ko-
moly!): az Onyx nevű kultúrház [ami Saint-Her-
blainben található, repülőtérnyi betonpálya köze-
pén, egy Leclerc áruház árnyékában („hatvane-
zer négyzetméter vásárlóterület") - egy mester-
séges tó mellett álló hatalmas fekete kocka, a ká-
bakőre emlékeztet, némileg a „PECSA" funkciói-
val] ötödik - nem létező - emeletén található a
színházi könyvtár, ahol a környék számos (!)
amatőr társulatát ellátják kéziratokkal, és a te
darabod iránt, mióta a Théátrales színházi
kiadó

sorozatában megjelent, óriási az érdeklődés,
mint azt Laurent Maindon, a könyvtárosfiú és
archivista elmondta nekem; szeretik.

De vissza Saint-Omer-De-Blainbe! (Itt na-
gyon sok „szent" nevű falu, utca, város, iskola
van, igen katolikus vidék - gondolj a nantes-i
ediktumra, vagy ne gondolj, tanulmányoztam
kissé a helytörténetet, és kiderült, hogy XIV. La-
jos, a legnagyobb meglepetésemre, száz évvel
később Versailles-ban visszavonta - Saint-
Herblain, ahol lakom, egy ír térítőszerzetesről,
bizonyos Hermelindről nyerte nevét, csak a szá-
zad elején csatolták Nantes-hoz). A Saint-
Omer-De-Blain-i „színház" is, amely három éve
működik immár „Capsule" néven [ami „kupakot"
jelent - gondolkoztak, mi legyen a neve, mikor
átvették a színházat, egyszer csak valaki véletle-
nül kinyitott (illetve nem véletlenül nyitotta ki) -
szóval egy kupak odapottyant eléjük az asztalra]
- szóval a színház a helybéli (hajdani) parókia
épületében található, megvehetetlen, és mivel
megvehetetlen, képtelenek az általuk szüksé-
gesnek tartott technikai, építészeti változtatáso-
kat végrehajtani - mint ablakvágás, színpadtér-
bővítés stb. - ők csak bérlik, éspedig a nantes-i
püspöki hivataltól, és ezáltal fura függőségben
vannak a nantes-i püspöktől, aki nem avatkozik
bele semmibe, de ők érzik, hogy a szemét
rajtuk-tartja, így hát óvatosnak kell lenniük, bár
nem egészen tisztázott, hogy milyen értelemben
kell óvatosnak lenniük és mihez kell tartaniuk
magukat...

Annyit még tudni... (kifogyott a tollamból a tin-
ta, új szín következik, új patron jön, már itt is van,
zöld, csak én ne lőjem el idő előtt az összes pat-
ronomat) tudni kell Saint-Omer-De-Blainről,

hogy a határában van XIV. Lajos pohárnokának
vagy borászának, aki a király asztalára kerülő
borokat kiválasztotta, a kastélya - mokány kis
épületegyüttes, itt nagyon sok kastély van, illetve
nagyon sok épületet neveznek kastélynak, itt K. a
Házba akarna eljutnia kastélyok valamelyikéből,
gondolom, valamint ezen a falun fut keresztül a
Napóleon építette kis csatorna, ami ma már nem
elég mély ahhoz, hogy a tengeri kereskedelem-
be is be lehessen kapcsolódni általa (erre a sors-
ra jutott a szelíd - mások szerint szeszélyes és
vad - Loire is különben), de lehet benne pecáz-
ni, és partjain gyönyörű, rózsaszín tréningruhás
lányok bicikliznek az ősi fák alatt.

Szóval ezek az elmeápolók nem egyszerűen
csak amatőrszínészkednek, hanem komoly ál-
dozatot is hoznak érte, ugyanis ezért nekik sza-
badság nem jár, nem keresnek vele semmit, a
puszta gyönyörűségért csinálják, éjszakai mű-
szakokat vállalnak, csakhogy csinálhassák.

Az előadás nyolckor kezdődik - délután
négykor értem jött a rendezőnő, és jó félórás au-
tózás után megérkeztünk az utcányi faluba (de
ez az utca elég hosszú és elkanyarodó), a rende-
zőnő kis családjának nagy házába, mögötte sö-
vényfalas lejtős kerttel és az elmaradhatatlan
úszómedencével; és szemben a házzal - amit
egy Napóleon nevű alacsony, hosszútestű, lógó-
fülű kutya őriz, aki imád elkóborolni -, az utca
túlfelén, fák mögött ott a színház, egy csendes, U
alakú udvar, körötte a parókia három szárnya,
mint valamilyen kihalt gazdasági épület, és az
udvaron két hatalmas, kopott pálmafa (minta bu-
dapesti állatkert kedveszegett öreg oroszlánjai,
olyanok), amelyek alá, pontosan hat órakor,
egy-más után beérkeznek autóikon a színészek -
és kezdődik az előadások előtti szokásos laza
és kellemes csevegés az alkonyatban, amit úgy
szeretek, természetesen az udvaron, hisz nincs
hova „bemenni", mert az udvarról szinte a szín-
padra lép az ember.

Aztán az előadás!
Sok-sok rivaldafény, parányi színpad - egé-

szen ízléses és tartózkodó díszlet: tojáshéjszín
kárpit, képhelyek a falon, ablak nincs, azt túlvilá-
gian kék fény jelzi az öregasszony-madárka
nagyjelenetben -, a főszereplő intellektuálisan
avantgardoid török bugyogóban ül és vadul
gépel, folyton szól a telefon, egyre idegesebb,
némileg görcsös fiú, nemcsak a szerepe szerint
ideges (asszem ő nem elmeápoló), és épp ezért
hihető róla, amiket magáról állít (mármint, hogy ő
egy ideges fordító); a csábos femme fatale, a fe-
leség; a hirtelen haragú férj (őrült tapsos ab-
gangjai voltak, mintha operában lennénk, de
csak neki): vörös inget viselt, úgy jött be a szín-
padra, mint egy dühös bika (a főhős nem értett
egyet teljesen a szerepfelfogásával), imádták;
az ágyán betolt öregasszony, aki végig fegyel-
mezetten viselkedett. Itt jut eszembe, hogy a ren-
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dezőnő szerint két dolog nem juthat eszébe
francia írónak ebből a darabból: a leakasztott
ajtón elcipelt hulla és az öregekkel való ilyetén
bánás-mód - érdekes adalék a fantázia
balkanológiájához, azt hiszem, igaza van.
Imádták a vörös aj-tót is (mindent, úgy látszik,
ami vörös, rokonszenvvel fogadtak a nézők),
aki hozta, a halott-szállító, cilindert viselt,
ilyenek a francia halott-szállítók, később
átvedlett, kifordította a köpenyét, aztán
visszavedlett. Egész ügyes megoldást nyert a
tévékészülékből előbbukanó sci-fi figura - az
előadás végén még amúgy átöltözet-lenül,
csapzottan, izzóan lelkes hangulatban ő mutatta
meg Kenedi Anita levelét, amelyben, egy másik
társulat számára, akik a szerző engedélyéért
folyamodtak a Jogvédőhöz, Anita leírja, mit
ajánl, a szerzővel való konzultáció után, a já-
tékmodort illetően: élvezetes volt böngészni a
szétesett színpadon, az előadás utáni rendetlen-
ségben ezt a levelet (egyébként az előadás nagy
siker volt, majdnem telt ház), időutazásszaga
volt a dolognak, annyira nem volt köze ahhoz,
amit olvastam, annak, amit az imént láttam - de
ez így volt jó.

Mellesleg, a „felfogás" kérdéséhez: nemcsak a
francia elmebetegeknek adatott meg, hogy a
darabodat lássák, és nem is csak a környék
értelmiségének, hanem a másik társulat is eljött,
nem erre, hanem az előző előadásra,
Couëronból, hogy megvitassák a felfogásbeli
különbségeket. Madame Gouy szerint ez volt a
mélypont. Ő a súgó-lyukban ült (a hagyományos
helyen, a színpad elején, középen) és minden
szót hallott (na, nem amit a színészek, hanem
amit a rivális színésznők a nézőtéren kiejtettek a
szájukon), fuldoklott a dühtől a fölényeskedő
megjegyzéseket hallva, de mintha maguk a
színészek is megzavarodtak volna, az előadás
szétesett, az volt a mélypont.

Én a következő előadást láttam, amely viszont
a csúcspontnak számított, és le kell szögeznem,
hogy lehetett érteni - mármint a dráma bonyo-
lultabb rétegeit is -, érdekes volt, mulatságos
(sokszor nagyon amatőr, de mégis átszellemült),
és a közönség végig figyelt (olykor némely gyer-
mek - képzelj el egy falusi mozit - kiszaladt pi-
silni, vagy holmi ifjú emberek ifjú hölgyek tarkója
mögé ültek tarkópihét fújdogálni, a székek vi-
szont rettenetesen recsegtek), és amikor a szí-
nészek végül tágra nyílt szemmel azt kérdezték
tőlem, hogy milyen volt ez a budapesti bemutató-
hoz képest, akkor a legteljesebb őszinteséggel
mondtam nekik, hogy ugyanolyan jó volt (ezt
nem akarták elhinni), mert a lényeg ugyanaz volt,
létrejött a színpad és nézőtér közötti érzékelhető
áramkör.

Olyanok is eljöttek megnézni az előadást, akik
három éve, mióta ők itt játszanak, be sem tették a
lábukat a színházba - köztük egy „filmes" fiú, aki
határozottan a Bódyra emlékeztetett; a végén
nazális hangon valami szellemességen törte a
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fejét némileg becsípve, az ajtóban megállva a
rendezőnőnek akart volna egy gáláns bókot
mondani (bocsáss meg a kézírásomért, de a he-
lyi, francia klaviatúrájú írógépet képtelen vagyok
használni), a szellemesség ugyan nem jutott
eszébe - megállt a levegő, az idő egy pillanatra,
ahogy a már néptelen „előcsarnokban" álltunk,
és a lendületesen magyarázó fiú mögött a még
kivilágított színházteremben szedték össze cók-
mókjukat a színészek: nem mondott végül sem-
mi megfoghatót, csak hódolatát tudta kifejezni.
 Ki ez? - kérdeztem Madame Gouytól, mi-

közben átvágtunk a csillagfényes udvaron.
 Fogalmam sincs - mondta némi büszke-

séggel a hangjában.
Szóval a rivális társulat - a hölgytagok - fö-

lényeskedő megjegyzései csak jót tettek az elő-
adásnak, azóta dacosan, kihívóan játsszák,
„csakazértis" -- és közben még élvezik is
retten-tő mód.

Mit nem adtam volna érte, ha látom a couëroni
hölgyek elhúzott száját - pedig ezen a Saint-
Omer-De-Blain-i előadáson a színház ősi pilla-
natai születtek újra, olykor cirkuszian, de indula-
tos erővel, archetipikus pillanatok, és ennél töb-
bet követelni, számon kérni rajtuk aligha volna il-
domos. Eztet én meg is mondtam Madame Go-
uynak, aki telve kételyekkel, de elszántan dolgo-
zik tovább, és hálás volt nekem a szavaimért
lefényképezett: az előadás végén, mint Pal
Bekes jelenvaló szellemét és talán földi
helytartóját a színészek gyűrűjében.

És mivel rafinált drámaíróként arra kényszerí

ted a francia színészeket, hogy angolul beszélje-
nek (ez különös perverzió a részedről, lásd be),
volt szerencsém találkozni - és szerencsémnek
tartom, hogy így esett - a helybéli angoltanárral,
aki „szintén Pál", azaz Paul, és aki egy
Csehov-darabból lépett elő a kedvemért, hogy
meg-igyunk a szünetben és az előadás végén
egy-egy pohárka rosét: a futurológust játszó fiú
az ő tanítványa volt, vagy mi a szösz, ő tanította
be az angol kiejtésre (egy keveset értettem is a
szövegéből, néha, az emlékeim alapján) -
nagyon szerette olvasva és immár látva is a
darabodat, „komoly mű", mondta; tizenkét-
tizenhat éves gyerekeket tanít egyébként
angol nyelvre és francia irodalomra, örök
gyermek és a helybeli íjászok (a futurológus is
íjász) jeles vezéregyénisége - másnap, azaz
múlt szombaton, két szomszéd falu, Blain és
Guérande, régi breton nevén Gwenran (azt
jelenti: „a fehér föld", és az óceán visszamaradó
fehér tajtékjáról nevezik így a „sósmocsarak"
vidékét) között lesz barátságos ijászverseny, de
mint Paul, ez a csupa mosoly, szakáll és termet
férfiú két korty rosé között el-árulta nekem:
nem az a pillanat a jó, amikor a nyílvessző
becsapódik, nem, az eredménynek nincs
semmi jelentősége, mondta Paul, hanem az a
pillanat, ami jön, ami közeledik, az a pillanat, ami
közvetlenül azelőtt van, hogy az ember elengedi
a kifeszített húrt, az a pillanat, az az állapot, a
kegyelem pillanata az, amiért érdemes csinál-ni,
mondta Paul, miközben könyököltünk a pultra a
hűvösödő alkonyatban, ebben a pajtaszerű-
ségben, körülöttünk kedves emberek a gyereke-
ikkel, jótékony zsibongás, várakozás, öröm elő-
érzete, amiben nem kellett csalatkozniuk.
Saint-Herblain, 16. IV. 1992.


