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Claudel először Budapesten

A párizsi Théátre du Tertre
vendégjátéka az Irodalmi Színpadon

Azt hiszem, Claudelt - ugyanúgy mint
Racine-t - csak franciául, csak francia
színészek játékában lehet igazán élvezni.
Drámáik művészi lényege, ereje nem
annyira a mondanivaló, cselekmény, jel-
lemrajz „hármasegységében" rejlik, mini a
dikció költői szépségében. Racine-t és
Claudelt is szavalni kell, ahogy a maguk
idejében Epidauroszban szavalhatták
Szophoklész tragédiáit, s nemigen hiszem,
hogy van a franciákén kívül olyan
elevenen élő színházi tradíció, amely
megőrizte volna a színpadi szövegmon-
dásnak ezt az „emelkedettségét" vállaló
stílusát. Racine-fordításaink a magyar
műfordítóirodalom ékességei közé tar-
toznak, s színpadon mégsem lehet meg-
teremteni a szavalásnak azt a zenei hatású
szépségét, amely francia színészek ajkán
felcsendül. S a Claudel-szövegek kötetlen
ritmikáját bizonyára még nehezebb
visszaadni, mint a mégiscsak szigorú
alexandrinusokban írt racine-i vers-sorok
szabályos lejtését. Valószínűleg ez a
magyarázata annak, hogy Franciaországon
kívül nemigen vállalkoznak Racine s még
kevésbé Claudel-drámák elő-adására.

Úgy tudom, hazánkban még egyetlen
Claudel-darabot sem mutattak be, éppen
ezért a párizsi Théátre du Tertre budapesti
vendégjátékának nemcsak azért
örülhettünk, mert megismerkedhettünk egy
igen rokonszenves és tehetséges tár-
sulattal, s vezetőjüket, a magyar iroda-lom
és dráma barátjaként már ismert Georges
Charaire-t (oroszlánrésze volt Illyés
Kegyencének párizsi bemutatásában)
ezúttal rendezőként is viszontláthattuk, de
örülhettünk annak is, hogy jóvoltukból
megszületett az első hazai Claudel-
előadás, s puszta olvasmány-élményekre
korlátozódó Claudel-ismeretünk
kiegészülhetett egy kitűnő szín-padi
előadás művészi élménytöbbletével.

Az Irodalmi Színpadon bemutatott
L'Échange (A csere) Claudel első drá-
maírói periódusából való, nagyjából egy-
idős a Tęte d 'Or-ral (Aranyfej) és a La
Ville-lel (A város). Ekkor Claudel már
megtért a katolikus egyházhoz, meg-

kezdte külföldi diplomáciai karrierjét,
helyettes konzulként működött New
Yorkban. A L'Échange megírásának idő-
pontjában, 1893-ban mindössze huszonöt
éves volt. A Théátre du Tertre művészei
az eredeti, korai változatot vitték színre, s
nem a Barrault kívánságára át-dolgozott,
1951-es második változatot, amely
gondosabban kimunkálta a dráma
cselekményét, a szereplők cselekvésének
pszichológiai motivációit - mindazt, ami
Charaire véleménye szerint kevésbé lé-
nyeges Claudel művészetében. Az első
változat vad, elementáris költői mű, s
megdöbbentően modern, közel áll
Becketthez, a kegyetlenség színházához, a
modern szakrális színházhoz, így is
játsszák.

Az előadás pontosan azt hozta, amit
vártam. Vagy csak utólag képzelem az
előadás hatására, hogy így kell Claudelt,
Claudelnek ezt a darabját színre vinni?
Ezt utólag már nem tudom magamban
eldönteni, de tulajdonképpen mindegy,
mert akár így, akár úgy történt, az előadás
tökéletesen meggyőzött. A rendezők
(Jean-Laurent Cochet és Georges
Charaire) valóban a beszédre, a szavalásra
fektették a hangsúlyt, szinte az üres
színpadra hozták ki a szereplőket. A
díszletet egy színes, nonfiguratív háttérre
és egy előtérbe helyezett dobogóra
korlátozták. A színészek a mai divat
szerinti ruhákat viseltek, igaz, hogy a mai
öltözködés, sőt a hajviselet is sok
tekintetben idézi a századvéget.

Mint a hagyományos Racine-előadá-
sokban, a színészek itt is igen keveset
mozogtak, de a mozgásnak, sőt a moz-
dulatlanságnak is megvolt a maga funk-
ciója a színpadi beállításokban. Marthe, a
minden szenvedést vállaló állhatatos
asszonyi hűség, a tiszta, igaz szerelem
megszemélyesítője (Danielle Ajoret)
szinte mindvégig a dobogón ülve pana-
szolta fájdalmát, esalódásait. De éppen
lecövekelt mozdulatlanságával
érzékeltette, hogy micsoda erő van ebben
a külsőre gyenge, fiatal teremtésben, aki
az idők végtelenségéig fog itt várni sze-
relmére.

Thomas Pollock Nageoire (François
Periot), az amerikai milliomos, aki úgy
tudja, hogy az egyetlen igazi érték a pénz,
s pénzért minden kapható, Marthe
ellenpólusaként a színpad jobb sarkában,
az előtérben mondja el érveit ki-mért,
komor méltósággal. Hatalmas pillérként
áll az önmaga erejét ismerő ember
biztonságával, rendíthetetlenségével.
Nyugodt méltóságát semmi sem tudja

megingatni, még az a felismerés sem,
hogy a szerelem és a szeretet a pénzé-nél
is többet ér, nem megvásárolható, hogy
menthetetlenül magára maradt, s még
vagyonát is elvesztette. A színpadon
igazából csak a két másik szereplő mozog,
Louis Laine (François Timmerman),
Marthe ifjú férje. (Ő a rimbaud-i szellem,
a minden kötöttség ellen lázadó, mindig
elvágyakozó költőiség szimbóluma, aki
nem képes tudomásul venni a valóság
realitásait, kötelmeit, s ezért el kell
pusztulnia. François Timmerman úgy
vergődik a kis színpadon, mint egy
kalitkába zárt madár, amely minduntalan
nekirepül a kalitka üvegfalának. Lechy
Elbernon, akit a magyar származású
Véronique Charaire jelenít meg, a morál, a
szemérem korlátait nem ismerő érzékiség
istennője, mindent megkíván, de vad
szenvedélyében, haragjában, kegyetlen
fúriaként mindent el is pusztít maga körül.

A négy alak a Claudel, de szinte minden
ember lelkében élő lehetőségeket,
jellemvonásokat szimbolizálja - költői
szimbólumok s nem eleven alakok. Az
előadás nagyon helyesen az alakoknak ezt
a költőiségét, szimbólumjellegét emelte
ki, s ilymódon közvetíteni is tudta
számunkra a claudeli költészet varázsát.

A FRANCIA SZÍNIGAZGATÓK SZINDIKÁTUSA

ultimátumot adott át a kormánynak: vagy segít
a magánszínházaknak siralmas helyzetük
megoldásában vagy bezárják kapuikat. Denis
Maurey, a szindikátus elnöke kijelentette, hogy
a magánszínházak képtelenek konkurrálni a
kilenc szubvencionált párizsi színházzal,
amelyek a teljes vagy részleges támogatás
jóvoltából fele annyit kérhetnek egy jegyért,
mint amennyit a magánszínházak kénytelenek
fel-számítani. Maurey egy bizottság felállítását
javasolja az új bemutatók finanszírozására,
avagy a szubvencionált szín-házak helyárainak
felemelését. A szín-igazgatókat az Olympia
igazgatójának, Bruno Coquatrixnak példája
bátorítja, aki nemrég bejelentette, hogy
amennyiben nem csökkentik adóját, bezár - és
erre megkapta a kért adókedvezményt.

(Variety, 1970. június 3.)


