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Az Ostermeier–Mayenburg párosnak a Murray–Bo -
retz-klasszikus csak ugródeszka, hogy egyre ôrültebb
fordulatokba hajszolja szereplôit. A kevesebb azonban
több lett volna: a mûfajból következô obligát gatyaleto-
lás és tortahajigálás, a szekrényben vagy a szobaajtók
mögött eltûnô, majd váratlan helyeken felbukkanó ala-
kok csupán a kezdetet jelentik, a zárlathoz közeledve
már a különbözô testnedvek is pantagrueli mennyi-
ségben zúdulnak a szereplôkre meg az óvatlan nézôk-
re. A trágárság és ízléstelenség rendezôelvvé lép elô, és
a sokszor megdöbbenésében kacagó közönség még
egy jó adag társadalomkritikát is kap a pénzéért. 

KOLDUS, KIRÁLYI GAZDAGON

A Bicska Maxi-dal mintha ósdi gramofonról recseg-
ne felénk. A vasfüggönyön kisebb-nagyobb, egymást
metszô fénykörök gyúlnak, a szereplôk sora pedig gé-
pies mozdulatokkal halad el elôtte. Maxi fenyegetô,
mágikus erejû jelenlétét jó ideig csak a színpadra fél
kézzel benyújtott, hófehér, karcsú pálcája jelzi. A pec-
kesen a semmibe lógatott sétabot indítja meg a hófe-
hérre mázolt arcú, tûéles mozgásaikkal láthatatlan pá-
lyákat szelô, mechanikus szerkezetek groteszk felvo-
nulását. A nekünk végig háttal álló, emiatt sokáig
meghatározhatatlan nemû Maxi válláról a dal végén le-
csúszik fekete zakója, hogy fekete nôi ruha részlete
tûnjön elô, végképp elbizonytalanítva a nézôt a figura
nemi identitása felôl. Tôle néhány lépésre Kocsma
Jenny áll, szinte számonkérôn, gúnyosan és szánakoz-
va mered ránk. Majd’ egész testét hatalmas boa takar-
ja, arcán egy átküzdött élet minden gyötrelme és gyö-
nyörûsége. Wilson színpadi tájképe hibátlanul mûkö-
dik az egyszerû, éppen ettôl grandiózus nyitányban. 

Wilsont – akinek meglepô módon ez az elsô teljes
„Brecht je” – nem érdekli különösebben a Koldusopera
társadalmi mondanivalója (el is hagyja például a kü-
lönbözô koldustípusok hosszas bemutatását), termé-

szetesen aktualizálni sem akar, szigorúan esztétikai
fogantatású, tökéletes színházát árnyjátékból, némafil-
mekbôl, karikatúrákból, groteszk képekbôl, a keserû
bohócok tapasztalatából és milliméterre kiszámított
gesztusokból komponálja meg. Az eredmény persze
lehetne taszítóan rideg, embertelen színház is, ám a
Berliner Ensemble nagyszerû társulatának köszönhe-
tôen felemelô elôadást látunk. 

Itt van mindjárt a már említett Kocsma Jenny. So -
kan megjegyeztük a Budapesten vendégeskedett Peer
Gynt Aaséját: Angela Winkler rezignált, mindentudó,
fájdalmas cinizmusa tökéletes telitalálat Brechthez.
Chris tina Drechsler naiva, gyermeteg Pollyja hatal-
mas szempillái alól ártatlanul csodálkozik rá a világra.
Songjait félig prózában, félig dalban adja elô, sorról
sorra magyarázva, érvelve a bennük foglaltak mellett.
(A rendezés Kurt Weill zenéjéhez való viszonya
egyébként is figyelemre méltó: végre valaki, aki nem-
csak a slágert hallja meg bennük, de értelmezi is
ôket.) A Peac hum házaspár mindkét tagja diktátori
hajlamokkal rendelkezô, egyszerre negédes és vér-
szomjas rajzfilmfigura: a tekintélyt parancsoló mére-
tekkel meg áldott, zugivó Peachumné (Traute Hoess)
és a csu pán látszólag törékeny öregember Peachum
(Jürgen Holtz) remek páros. Leginkább mégis Stefan
Kurt angyali, nem nélküli Bicska Maxija lóg ki a töb-
biek közül, néma kisugárzásával rabul ejtve a nôi és
férfiszíveket. A sor folytatható lenne, hiszen Wilson
színpadán minden szereplô szigorúan egyénítve, csak
rá jellemzô mozgásvilággal és attribútumokkal ren-
delkezik. 

A szintén Robert Wilson tervezte, mesterien kivite-
lezett fényhatások, az általa jegyzett üres tér, melyben
néhány kellékkel vagy inkább fénycsíkkal képes ponto-
san jelezni a helyszíneket, Jacques Reynaud kortalan,
többnyire fekete-fehér jelmezei mind hozzájárulnak a
lenyûgözô összhatáshoz. Kortalan, gyönyörû, minden
ízében hibátlanul megkomponált csendélet.

gy vérbeli XVIII. századi francia dráma. Címe:
A szerelem második meglepetése. Cselekménye: egy

nô meg egy férfi egymásba szeret. Én meg lepôdjem
meg rajta. Épeszû rendezô ilyen darabot nem dirigál.
Luc Bondy igen.

Amikor a közönség beszállingózik, egyszerû, füg-
göny nélküli, fekete-fehér, de elég szép díszletet talál –
mint a modern lakberendezés sikerültebb változatai-

nál. Elöl mészporból (vagy valami olyasmibôl) girbe-
gurba ösvény vezet keresztül a színen, ezt majd az elô -
adás alatt fokozatosan széthordják a színészek. Hátul
egy fehér platón két fekete házikó, az egyik ugyancsak
fekete lepellel borítva. Ezek majd jelenetenként ide-
oda mozognak, közelednek-távolodnak egymáshoz-
egymástól, a két fôszereplô egymás iránt érzett szerel-
mének intenzitását jelképezve. Az utolsó jelenetben
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végül a férfi házikója becsúszik a
nôébe, ahogy az várható. (Én arra
számítottam, hogy egy nagyobb
házzá egyesülnek, de így tényleg lo-
gikusabb.) A színpad elsô és hátsó
részének határán nagy világító ke-
ret. A két játékteret finom, áttetszô,
fekete fátyol választja el, a kereten
belül szabad az átjárás. Ebbe a fe-
kete-fehér térbe érkezik a lendüle-
tes Lisette (Audrey Bonnet), szin-
tén fekete-fehér ruhában, ám kezé-
ben rózsaszín mûanyag táska
len gedez. Indul a cselekmény.

Marivaux mûve pont olyan, ami-
lyen általában egy XVIII. századi
francia darab. A felvilágosodás ko-
rának a dráma tekintetében rendkí-
vül termékeny Párizsa a színházat a morál iskolájának
tartja. Ennek megfelelôen a fôszereplôk – a márkiné
(Clotilde Hesme) és a lovag (Micha Lescot) – maguk a
megtestesült erények. Elôbbi özvegy, utóbbit elhagyta
a szerelme, mindketten úgy döntenek, hogy örök élet-
re fájdalomba és magányba temetkeznek, mígnem
összetalálkoznak, összebarátkoznak, egymásba szeret -
nek. A darabot a márkiné szolgálólánya, egy lakáj, vala -
mint egy nevetséges filozófus hivatott színezni. A cse -
lekmény bonyolításáról egy grófnak kellene gondos-
kodni, aki a márkiné kezére pályázik. Egyszóval
teljesen átlagos, monoton felvilágosodás kori színda-
rab, a szokott panelekkel és klisékkel. Persze nem vé-
letlen, hogy az utókor Marivaux nevére emlékszik: a
történet kiszámíthatóságát némileg feledteti a dialógu-
sok aránylag ügyes szerkezete és – fôleg – a szereplôk
lélektanának kifejezetten szép ívû és pontos ábrázolá-
sa. Érthetô is, hogy a XVIII. századi francia nézô, aki
se Shakespeare-t, se Csehovot nem látott soha, lelke-
sedett érte. Na de én?

Igen ám, csakhogy egy szövegnek sok olvasata van,
s itt Luc Bon dy – no meg a kiváló színészek – tudo-
mánya újraolvasni a darabot. Nem farmernadrág és
technozene aktualizálja a poros melodrámát, hanem a
szavak mai, ésszerû értelmezése. „Patakzik a köny-
nyem!” – kiált fel a márkiné, de nem zokogva-leborul-
va, ahogy az ember olvasás közben képzelné, hanem
hitetlenkedve és bosszankodva, mintha a sminkjét fél-
tené. Amitôl az eredetileg közhelyes replika életszerû,
hiteles és érdekes lesz. Bondy és a színészek nem saj-
nálták a fáradságot, s a szöveg minden elemének talál-
tak egy ilyen „másfajta” értelmezést. Egyetlen csapdá-
ba sem esnek bele, nincs egyetlen mondat, ami a ba-
nális várakozás hangján szólalna meg. Vagy ha mégis,
már-már groteszk irónia figyelmeztet: nem kell komo-
lyan venni. A közönség ennek megfelelôen néha de-
rül, de általában csak figyel. Nyilván nem ott nevetünk,
és nem ott hallgatunk, ahol kétszáznyolcvan éve, a da-
rab ôsbemutatóján tettük volna, lévén hogy nem a
XVIII., hanem a XXI. századi ember pszichéje kerül
nagyítólencse alá (vagy tükör elé, ahogy tetszik). A szór -
ványos irónia nem árt a darabnak, sôt, klasszikusból
modernné, mesterkéltbôl emberivé teszi. 

A rendezés rendkívül apró részletekben mutatkozik
meg, szinte csak ötletszerûen szól bele a színészek já-

tékába, és persze a
néhol szándékoltan
szét esett, néhol klasszikusan precíz színpadképek-
kel. A szolgálólány beleül a dobozba, a márkiné négy-
kézláb menekül a tükör elôl, a lovag kitép egy lapot a
Seneca-összesbôl. Kellék is kevés van, egy-egy jelkép, a
szereplôk egy-egy attribútuma: könyvvel teli bevásárló-
kocsi a filozófusnak, versenybicikli a lakájnak. Egy szó -
val minden alárendelôdik az értelmezésnek, az elô-
adás minden mozzanata a szöveg nyugodtan modern
olvasatára irányul.

Ehhez persze megfelelô színészek kellenek, hiszen a
munka oroszlánrésze az ô felelôsségük. Megoldják.
Játékuk technikailag a tökélyt súrolja (az egyetlen visz-
szatérô hiba, hogy mikor túl hangosan beszélnek, ne-
hezen érthetô a szöveg, bár lehet, hogy errôl a terem
akusztikája tehet), modorosságnak, csinált színpadias-
ságnak nyoma sincs. Clotilde Hesme az özvegy stili-
zált szerepébôl úgy csúszik át a kiégett vénlány abszo-
lút reális megjelenítésébe, ahogy az a valóságban tör-
ténik, mikor a vénlány rájön, hogy a maszk az arcára
tapadt. Remek ritmusérzékkel váltogatja a két figurát,
a végén el se lehet dönteni, hogy a színház került-e kö-
zel a mindennapokhoz, vagy a mindennapok ennyire
színpadiasak. Micha Lescot nôies nyafkasága szépen
idomul partnere megkérgesedett karakteréhez, Aud -
rey Bonnet pedig olyan könnyedén visz színt a szö-
vegbe, ahogyan a rózsaszín táskát ringatta az elsô jele-
netben (minden jó elôadásban van egy nô, akibe át-
menetileg beleszeretek, most ô volt a szerencsés).

Mindent összevetve a színpadon kétórányi precizitás
és tehetség látható, visszafogottan, már-már tudomá-
nyos megfontoltsággal összehangolva. El is töprengek,
nem lenne-e mégis jobb, ha ugyanez a precizitás és te-
hetség egy Shakespeare-darabban tombolna, ahelyett
hogy Marivaux-ban jár menüettet. Aztán úgy döntök,
hogy nem. Nem kell folyton VSOP konyakot inni,
néha jobban esik a forralt bor. És ahhoz is érteni kell,
hogy melyik borból lesz konyak, és melyikbe kell a fa-
héj. De fôleg nagyon jó látni, hogy a túlérett, öreg bor-
ból is lehet még kiváló csemege.

2008. január 16., MC2 – Grenoble (Franciaország).
Marivaux, La Seconde Surprise de l’amour.
Rendezô: Luc Bondy.

Jelenet a Marivaux-elôadásból 
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