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MICHEL PICCOLI: BOHÓC ÉS MŰALKOTÁS
Párizsban, az Odeonban, egy napfényes áprilisi
vasárnap délután, afféle teltházas matinén,
miközben Debrecenben, a Csokonai
Színházban, épp A nagyratörő esti előadása
érdekében kínozták lejárópróbával a kolozsvári
színház fáradt és éhes színészeit, hogy este
majd a Magyar Narancs fesztiválon sikerre
vigyék Márton László darabját, hátradőlve
páholyomban Luc Bondy John Gabriel Borkman
rendezésének címszerepében végre élőben is
láthattam Michel Piccolit, Bunuel-filmek cinikus-
blazírt hősét, az érzelmeivel oly ökonomikusan
bánó Dillingert. Bondy rendezése hűvös volt és
elegáns - az előadás tetszés szerint a mai
színházi nyelv német-francia szótára-ként is
használható -, nagyszabású volt, pontos,
ugyanakkor könnyed, de távolságtartó és mégis
ironikus, s mintha nem is jellemek, de fogalmak
érzékeny kidolgozása történt volna a színpadon,
mint egy esszében, de humorral, példázatokkal,
érzékletesen; az egész méltóságteljesen
hömpölygött; a díszlet an sich és für sich díszlet
volt, ahogy az előadás haladt előre, egyre
díszletszerűbb és nagyon fotogén; az utolsó fel-
vonás díszlete, a havas táj egyszerre volt nyers
vázlat (a második felvonás acélváza vált benne
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Nada Strancar (Ella) és Michel Piccoli

szemérmetlenül meztelenné) és ugyanakkor
részleteiben zseniális színházi fénytanulmány a
télről és hóról; az első felvonásban egy pillanatra
kinyíló toronymagas fehérneműs szekrényben
katonásan sorakozó irtózatos mennyiségű mo-
sott és vasalt ágynemű és a szoba szegényes
bútorzata egyszerre beszélt gazdagságról - és
szólt méltatlan kiszolgáltatottságról a térbe csó-
nakként vetett magányos és összecsukható(nak
tűnő) ágy; s ahogy haladt előre az előadás, s a
díszletképek váltották egymást, az ember érzete
csak megerősödött: itt végiggondoltak valamit,
egészen a szemtelenül illusztratív zenei effektu-
sokig (I. vihar, érzések). Bár ennek a német-fran-
cia színházi szótárnak bizonyos szócikkei fölfris-
sítésre szorulnak - ez a mondhatni két nemzet-re
szabott dialógus olyan személyekben teste-sült
meg eddig, mint Stein, Grüber, Bondy és
Chéreau, és ezek az emberek, ez emberi, elfá-
radtak talán, de lehet, hogy a két nemzet viszo-
nya szorul revízióra -, maga az előadás élveze-
tes keretül szolgált egy nagy színész, de inkább
így mondanám, egy nagy figura megfigyelésé-
hez. Az előadás erre a színészre épült, a darabot
a színészhez választották: Piccolihoz, a gazdag
középpolgár megjelenítőjéhez, egy valódi, kék-
vérű elitkivonathoz, a nagypolgárhoz, aki szen-
vedélyeit tökéletes szenvtelenséggel képes lep-
lezni, aki, hasonlóan némely megszállott eredeti
felhalmozóhoz, a nagy cél érdekében képes
esetleg mindent feláldozni, vagy akár végleg ki-
vonulni az emberek közül; aki a bukást és a sikert
is művészi teljesítményként éli meg.

„Borkman: a föld erői okkult, erotikus vonzást
gyakorolnak rá, a szexualitásában van valami
»földalatti«: hatalma a földből árad. Abban a pil-
lanatban, mikor egy nő egyesül ezzel az alkímiá-
val, megtörténik a nagy fúzió: az anyag (az érc)
kéje. Borkman szemérmetlen rabszolgája az
arany mitikus erejének: sohasem pénzről (Geld),
hanem mindig csakis aranyról (Gold) beszél.
Bankigazgatói hivatása csak eszköz a számára,
hogy eljusson a föld homályos erőihez. Olyan im-
pulzusok rabjának érzi magát, amelyek felülmúl-
ják az emberi mértéket. Ez afféle uralkodói, tűn-
déri hit (ő nem racionális szellem), a Kyffhauser
rajongóiéhoz hasonló. (A Kyffhauser egy Lipcse
melletti hegység. Legenda övezi, mely szerint II.
Hohenstaufen Frigyes német császár [1194-
1250] a sziklába menekült, s azóta is visszatéré-
sének órájára vár, hogy trónjára visszakerüljön.)
Polgári degradációját a föld mélységeiből érkező
átokként éli meg. »Hatalomszomjam elfojtha-
tatlan«, és ezt a legteljesebb alázattal mondja, a
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legteljesebb ártatlansággal Borkman életét
egyetlen várakozás, a rehabilitációjára való vá-
rakozás tölti ki."

Fenti idézet parányi részlet Luc Bondynak és
egyik spiritus rectorának, a német színház meta-
fizikus Molnár Ferencének, Botho Straussnak a
beszélgetéseiből, szellemi anyaggyűjtéséből,
mely, a nagyközönség okulására, az előadáshoz
mellékelt műsorfüzetben található. Mindezekhez
képest majdhogynem meglepő, hogy az elő-
adásban milyen apróságokból jön létre ez a mo-
numentális jellem. A részletek, a kicsiségek! Pic-
coli két dolgot csinál szüntelenül: egyrészt fehér
üstökével egy afféle színész-Einstein, bohókás
különc, mindez hegedűvirtuóz-megjelenést köl-
csönöz alakjának, mely nem mentes a dilettan-
tizmus bájától, másrészt - mintha külalakja egy
bábszínház fekete kerete volna csupán -

parányi, egymás mellé rendelt taglejtésekkel,
hangsúlyokkal hihetetlen professzionalitással
mond el, mintha partitúrából, precízen, egy hi-
bátlan gondolatsort a megjelenítendő alakról.

Első megjelenése háttal történik - sokat
beszélnek róla addig, léptei hallatszanak oda-
föntről, szüntelen léptei, amelyek megőrjítik a
feleségét idelent -, egyszer csak megjelenik,
hangtalanul, a beszélgetők mög öt t - , nem
véletlenül akkor, amikor arról beszélnek, hogy
soha, de soha nem jön le, és évek óta nem
fogad senkit -- megjelenik a színpad bal
oldalán, elmegy, háttal, mindig háttal, az
ablakig, aztán visszajön, még mindig háttal, a
róla beszélgetők háta mögött, és eltűnik
ugyanott, ahonnan érkezett. Ennek a háttal
járásnak volt egy furcsasága - melodikus volt és
rajtakaphatatlan. Annyira kimun- . kált volt, mint
egy barokk zenedarab. Nem is
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azt éreztem, hogy egy színész bejött a színpad-
ra, hanem hófehér üstökével, mintha egy fest-
mény jelent volna meg a személyében: nem volt
szükség semmire; a fényt kissé levették, mikor
belépett, és amikor kilépett, ismét felerősítették -
a nők beszélgettek tovább, a címszereplő pedig
eltűnt. Nem hallgatózni jött le, nem volt meg ez a
naturális színpadi jelentése annak, amit csinált,
hanem úgy volt itt, mint aki még fent van a
padláson, saját szellemalakjaként jutott hangta-
lan léptekkel a fémes hideg fénnyel szikrázó ab-
lakig és vissza, az unokaöccs és fiúgyermek
szerelméért vetélkedő nővérek háta mögött. A
harmadik felvonásban, a nagy családi vitában is
úgy ül (ugyanebben a díszletben), mint egy
viaszfigura: figyel a háttérből, passzivitása
meghökkentően erős, annyira redukált ez a
jelenlét - és mégis ravaszul úgy van
belekomponálva a térbe -, hogy az már feltűnő:
a háttérbe vonulás pátosza üt rajta át, s mikor
előrejön, hogy a családi vitában megpróbáljon
állást foglalni az egykor belé szerelmes nő és
felesége között egyensúlyozva, a meggyőzés
semmilyen eszközét nem használ-ja saját
személyes ottlétén kívül, ami azt sugallja:

Borkman halála

ha nektek nem elég az, hogy létezem, izzok ön-
magam jeges felszíne alatt, akkor nekem édes
mindegy, mi lesz veletek. A halálba dermedés
utolsó stációját előlegezi meg ez a dermedt taka-
rékosság, amikor a végső képben, egy színpadi
fólia mögötti drótkötélpályára függesztett beha-
vazott acélpadon roskad lassan, szemünk láttá-
ra megfagyva, magába. Hangja havas hehezet-
tel, kásásan suttogva tör ki torkából: minden
szót, minden betűt úgy tesz ki elénk, mint egy
súlytalanul kristályos hópelyhet, Napkirály kora-
beli ékszerdobozt.

Egész alakításának szíve a második felvonás-
beli szöszmötölés. A hatalmas térben percekig,
mit percekig, nyolc percekig, némán szöszmötöl.
A díszlet egyébként hatalmasan kitágítja a teret.
Az előző felvonás díszletét mintha csak arra ter-
vezték volna, hogy a színpadon elférjen a máso-
diké: az első felvonás nappalijának közepébe ék
alakzat hatol be, két oldalán ablakok néznek a
sötét téli éjszakába. Az ék alakzat mögött, mint

később kiderül, egy zongora áll emelvényen, az
emelvény egy lepellel borított emelkedő dobogó-
rendszer része, mely felfele vezet, a szürreálisan
magas könyvespolcok közé állított bőrdíványig,
melyek közül a bal oldalihoz iszonyatosan ma-
gas és keskeny létrát támasztottak. „A színpadi
létra el fog sülni" - gondolja a sokat látott néző,
és valóban, egy pillanatban Piccoli majd felmá-
szik rá, mintha egy hegycsúcsra kapaszkodna
fel: ám hiába előlegezi meg a keskeny létra a szí-
nész akcióját, maga a mászás, és az, ahogy a
színész teste a térben viselkedik - ismét, nem
tudom másként mondani: melodikus. Van egy
belső zene, amit csak Borkmann-Piccoli hall: ezt
Bondy, a rendező meg is jeleníti a második
felvonás elején. Egy lány zongorázik, és fölötte
Borkman, bőrdíványán ülve, átéli a zenét. Átéli -
ezt idézőjelbe is tehettem volna, mert külön
színészi gyakorlat ez, ahogyan leszáll a zene
mélyébe, mondhatni a zene tárnáiba. Bondy
szemtelenül bejátssza a zongora mellett, után, a
szimfóniát, amit Piccoli hall, a lány már régen
nem zongorázik, de benne - és bennünk - egyre
magasabb-ra csap a szimfonikus költemény:
egy tró-
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non ül a színészkirály és átél. Olyan volt,
mintegy orosz zenebohóc, gyerekkorom
zenebohóca, Pavlov, akit kilencéves koromban
láttam a cirkuszban, és azóta is, a
legváltozatosabb, legkifinomultabb,
legdekadensebb színháztól is azt várom, amit
az a kis figura a porondon, a lötyögő zöld
öltönyében csinált: az maradt számomra a
színház.

De vissza a szöszmötöléshez.
Piccoli szöszmötöl: a zongora előtti térben ri-

tuálisan - mint egy bankban vagy postán - le-
választott irodarészben tevékenykedik, papíro-
kat vesz elő, bányaipari épületek makettjeivel
babrál, úgy tűnik, órákon át, pontosabban ebben
a négy-öt percben, amikor egyedül van a színen,
mert a lányt elbocsátotta, azt is jelezve, hogy me-
lyik ajtón kell távoznia, majd az ajtót gondosan
becsukta utána (ezen az ajtón már nem is jött be
senki, hanem máshonnan érkezett két ezutáni

látogatója), szóval Piccoli úgy babrál, szuszog,
tevékenykedik birodalmában, mintha dolgozni
kezdene, rakosgat, szuszog, újrakezdi, rituáli-
san körbejár -. a műsorfüzetből) megtudjuk,
hogy Howard Hughes, a világ egyik leggazda-
gabb különce volt az egyik modell, aki élete utol-
só évtizedeit tökéletes magányban, meztelenül
töltötte egy hermetikusan lezárt szobában,
ahonnan teljesen irracionálisan és mégis
döbbenetes haszonnal irányította roppant
vállalatait - és ezek az apró tevékenységek
mindig nagyon elegánsan illusztratívak:
sohasem azt érzem, egy pillanatra sem, hogy
Borkman egyedül van, hanem azt, hogy Piccoli
bravúrosan, mint egy Paganini, a végtelenségig
képes variációkat elő-adni a magányos, kissé
bolond milliárdos témára.

De amikor - lévén, hogy fázik -- plédet teker
maga köré, az egyszerre prém, tóga, törülköző:

a test köré csavart drapéria hibátlan rajzolata. És
amikor - gondosan előkészítve persze - egy-
szer a fejére húzza ezt a plédet - mert nem tud
szembenézni azzal, hogy akarva-akaratlanul is
tönkretett egy emberi életet: a nézőtér finom ka-
cagásban tör k i . És Piccoli úgy áll ott e kacagás
közepette, mint egy megelevenedett Magritte-
kép, a pokrócba burkolt semmi, egy megörege-
dett Szent Sebestyén, egy köztéri szobrot játszó
szovjet bohóc, egy megfáradt Don Juan, egy szí-
nészesszenciai.

Nézném még, de ő elengedi a kezem. Búcsú-
zik fáradtan és elegánsan, fölösleges mozdula-
tok nélkül. Mint ahogy becsavar egy kialudt vil-
lanykörtét. Egy vad mozdulattól kialudt a feje fö-
lött, és most komótos mozdulatokkal nekilát. Ne-
kilát minden este, ugyanolyan komótosan. Be-
csavarja a körtét. És a villanykörte kigyúl.

Hopplá!

RADICS VIKTÓRIA

MÜNCHEN, SZÍNHÁZI ÉLMÉNY
THEATER DER WELT '93

A müncheni utcán a plakátok nyári
filmfesztivált, operafesztivált és a „Theater der
Welt '93"-at, a világszínházi fesztivált hirdetik.
Tizenhárom országból húsz előadás
vendégszerepel Münchenben. A költség négymillió
márkára rúg. A programban híres és ismeretlen
nevek keverednek. A fesztivál három „kariatidája" -
mondja Renate Klett, az igazgatónő - Peter Brook új
produkciója, a L'homme qui, Luc Bondy Ibsen-
rendezése Michel Piccolival a főszerepben és
Giorgio Strehler fölújított, de változatlanul hódító
Goldonija (Chioggiai csetepaté). „Három mesteri,
egészen különböző módon kidolgozott, a maga
nemében tökéletes előadás: három útjelző a nagy,
tekintélyes színházak világából." Szenzációként a
román színházat harangozták be, a craiovai
Teatrul National Übü király- és Jelenetek a
Macbethből-, valamint Titus Andronicus-
előadásait Silviu Purcarete rendezésében.
Moszkvából érkezik a desszert: a Három nővér
Szergej Arcibasev tálalásában; alkalmanként
negyvennégy néző ízlelgetheti, akik meg vannak
híva a Prozorov család-hoz teára, Irina
születésnapjára, egy asztalnál ülhetnek a
színészekkel, és benn, a szalonban élhetik meg a
négy felvonást.

A szép, fényképes programfüzet több elő-
adásra elcsábított volna - a johannesburgiak
marionettbábuk segédletével előadott Woy-
zeckjére, egy kis francia trupp Bakének című
„álomszínházába", melyben klasszikus irodalmi
és zenei idézetek keverednek, a belga-olasz Ör-
dögökre, Thierry Salmon minden előadással
változó produkciójára, amit egy kritika „az
érzelmek dokumentumszínházának" nevezett...
Egy szín-házjegy azonban legalább harminc-
negyven márkába került, s kapni sem igen
lehetett - meg kellett hát elégednem a négy
ingyenjegyemmel.

Meghatottan mentem életem első Peter Brook-
előadására, s két óra múlva úgy jöttem ki a csú-
nya, elhagyatott gyárra emlékeztető színház-
épületből, mint aki elkésett, csak valami poszt-
Brookot láthatott, nem is színházat, csupán szín-
házi tanulmányt, s öröm helyett leckét kapott.
Matt és fegyelmezett volt már a színpadkép is, a
dobogó, amit félkörben körülültünk; néhány
szögletes, fehér szék, asztal, két fekete televízió
állt csak rajta. A háttérben, orientális hangszere-
ken Mahmoud Tabrizi-Zadeh pöntyögött. Egy
magas, szikár, nagyon szuggesztív néger, Soti-
gui Kouyate lépett a színre és leült a székre. Csak

úgy ült, egyszerűen, de mintha valami ismeretlen
erő keringett volna benne. Ilyen érett, értelmes,
„beavatott" férfiarcot életemben nem láttam.
Mellé állt egy fehér köpenyes japán, Yoshi Oida,
és szondával stimulálni kezdte a két halántékát.
A néger arcán, karján, lábán finom remegések
futnak át - mintha egész testével artikulálni pró-
bálna valamit -, majd beszélni kezd, afrikai gye-
rekkorára emlékezik, mintha most másutt lenne.
A jelenet körülbelül öt percig tart. Néhány pillanat
szünet után új helyzetvariációt látunk. Egyetlen
kapcsolat játszik szerepet, az orvosé meg a be-
tegé, így aztán nő nem is szerepel, megbolygat-
ná a szituációk intellektuális rendezettségét. A
négy színész felváltva alakítja hol az orvost, hol
az idegbeteget, a fehér köpeny hol ezen, hol
azon a színészen tűnik fel, aki ettől menten
összeszedett, olyan „problémamegoldó" arcú,
mégis lezser emberré válik. Kényszerzubbony
helyett az orvosi fehér köpenynek van jelző sze-
repe. Akár a japán, akár a néger ölti fel, tipikus
európai lesz belőle. Aki kísérletező, probléma-
központú, racionalista, és semmi, ami emberi,
nem idegen tőle. Vigyázó és hódító szemeit ezút-
tal arra a szemhatárra veti, ahol a tudatalatti,
még ismeretlen tartományokból valami előbuk-


