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Elbeszélni
korunk történetét...

Részlet a Théátre du Soleil Az aranykor
című produkciójának műsorfüzetéből

„Vajon egy jóvátehetetlen múlt képviselői
vagyunk-e - vagy, épp ellenkezőleg, a jövő
hírnökei, a jövőé, amelyet egy végéhez
közelgő korszak szélső határán még alig
lehet felismerni?"

Ezek a kérdések foglalkoztatták jacques
Copeau-t egész pályája során - és
ugyanezekre a kérdésekre próbálunk fe-
lelni mi is, mai színházművészek, miköz-
ben frenetikusan s úgy lehet, megrendítően
küszködünk a zűrzavarban, amely fojtogat,
egyesít és szembeállít egymással.

Vannak közöttünk, akik józanságra
törekednek, és ezért elfogadják az első
kérdésben foglalt szörnyű ítéletet. Ezek,
lemondásuk jutalmaként, a régi világban
annyi gyönyörűséget, konzervált csodát,
annyi meghökkentő, vibráló finomságot,
annyi „királyi utat" és, nem utolsósorban,
olyan szervezett rendet találnak, hogy -
amennyiben valóban tehetségesek -
megtalálják az utat nosztalgiáinkhoz, és a
halált is meg tudják szerettetni velünk.

De azok, akik közülünk a második kér-
désre mondanak igent, anélkül, hogy tud-
nák, mi vár rájuk, e döntéssel még csak az
első lépést tették meg. Hosszú útra tértek
rá, amely remények és csalódások között
vezet, sivatagokon, délibábokon, in-
goványokon, tévutakon és zsákutcákon
keresztül.

Ezerszer kell majd visszafordulniok
fáradságosan bejárt ösvényekről, és nem
számíthatnak más iránytűre, mint egy
maroknyi idősebb társ álmaira és az őrült
becsvágyra: elbeszélni korunk történe-
t é t . . .

Egyesek néhány viszontagság után el-
csüggednek; kijelentik, hogy nincs szük-
ségük a formára, és mindent feláldoznak a
tartalomnak. Csakhogy ezzel a színház
alapvető kifejezési eszközét tagadják meg.
Ahogy egy arab közmondás tartja: „Aki
fordítva tartja ásóját, úgy érzi, könnyebb a
földet körömmel túrni." Ilyenkor az
ESZME csontjaira meztelenítve,
mozdulatlanul mered majd fel az ócska,
cifra kelmék között, melyeket legföljebb
valamivel odébb toltak. És tör-

ténjék bár mindez az utcán, egy sztrájkoló
üzemben, egy boldogító küzdelem he-
vületében: ez a csontváz, ez a szemérmes
és konformista aszkéta akkor is csak
élősdi. Ő szorul rá egy cseppnyi
kölcsönkért életre, ahelyett, hogy belőle
meríthetnék a kihívás és a gyönyör
nedűjét.

És ez csak egyik aspektusa a
valamennyiünkre leskelődő csapdának. A
legnagyobb veszély, minden más baj
gyűjtő-medencéje, amely hosszabb-
rövidebb időre valamennyiünket rabul ejt:
a hazugság. Afféle mentsvár ez, és inkább
barátaink taszítanak belé, mint
ellenségeink. Mert barátaink,
szövetségeseink azok, akik előtt tisztának,
hibátlannak és főképp: szilárdan
magabiztosnak szeretnénk mutatkozni.
Azoktól kell tartanunk, akik saját harcos
pályájukon még nem tanultak meg örülni,
s akik gyanakodva néznek minden
élvezetet, főképp, ha maguk is hódolnak
neki.

Hogyan éljünk meg mellettük anélkül,
hogy egyszer csak megbéklyózott tagok-
kal, megnyirbált szárnyakkal, hangunkat
vesztve ébredjünk fel, abbeli félelmünk-
ben, hogy kilépünk a „fővonalból" ? Pedig
hát annyi bizonyos, hogy mellettük a
helyünk. De a jövő nem tud mit kezdeni
néma poétákkal, vak festőkkel és félelem
bénította színészekkel. A jövőnek költők
kellenek, akik mindent ki tudnak fejezni,
festők, akik mindent ábrázolni tudnak, és
színészek, akik egyszerre festők és poéták,
akik világos és tápláló képet tudnak adni
zsúfolt, bonyolult világunkról, akik
testükkel és hangjukkal mind együtt írják
korunk soha véget nem érő, mindig
újrakezdődő komédiáját. Erről a komé-
diáról írta Copeau, az álmodozók nagy
mestere: „Talán egyszer megíródik majd e
kor komédiája; de megírni azt csak a
szabadulás kiáltásával lehet. . . És szilár-
dabban hiszem, mint bármikor: egy ilyen
anyag átfogásához új formát kell ki-
fejleszteni. A meglevő formát szét kell
törni, és elöljáróban visszatérni az ősi for-
mákhoz... melyekben a legfontosabbak a
szereplők." És Meyerhold, öntudatlanul is,
ráfelel: „Ezért akarja a színész oly makacs
elmerüléssel tanulmányozni a teátrális
színház nagy korszakainak mesés
technikáit."

Milyen rég tart már az utazás ! És mi-
lyen hosszú még az út!

(Szántó Judit fordítása)

PÁLYI ANDRÁS

Bloomusalem,
avagy az Éjszakai Város

Joyce Varsóban

Az Ulyssest viszonylag kevésszer próbálták
meg színpadra vinni. 1958-ban James
Joyce regényének párbeszédes formában
írt XV. fejezetét, mely az éjszakai Dublin
külvárosában, egy bordélyházban
játszódik, a New York-i Rooftop Theatre
mutatta be Ulysses in Nighttown címmel,
majd ugyanezt játszotta az angol London
Arts Theatre. Ez az utóbbi előadás, mely
1961-ben a párizsi Nemzetek Színházában
is bemutatásra került - Bloom szerepében
Zero Mostele nevezetes alakításával -, a
fesztivál kiemelkedő eseménye lett. 1974-
ben New Yorkban Bloom in Nighttown
címmel új Joyce-adaptáció született. Az
idén Varsóban megrendezett Nemzetek
Színháza egyik eseménye ismét Joyce
nevéhez fűződött. Noha a lengyel
színházak a fesztivál hivatalos
programjában nem szerepeltek, de a ven-
déglátó város igyekezett minden reper-
toáron levő jelentős előadását bemutatni a
nemzetközi színházi seregszemle három
hete alatt, s Józef Szajna Teatr Stúdiója
mellett kétségkívül az Ateneum Színház
hívta fel leginkább magára a figyelmet,
elsősorban Joyce-bemutatójával.

Bloomusalem, ez a Jerzy Grzegorzewski
rendezte előadás címe, mely szintén a
XV. fejezetből készült, de magyarul he-
lyesebb - Szentkuthy Miklós regényfor-
dítása nyomán - Bloomuzsálemnek mon-
danunk, hisz a Bloom hallucinációiban és
vízióiban megszülető város neve Jeru-
zsálemre rímel. S ha már az Ulysses szín-
padi pályafutásának amerikai és angol
állomásait röviden vázoltam, meg kell
jegyeznem, hogy Lengyelországban sem
az Ateneum Színház előadása az első kí-
sérlet Joyce színrevitelére. 197o-ben
Maciej Słomczyński, az Ulysses lengyel
fordítója készített egy a teljes regény fő
vonalát megőrző színpadi változatot, amit
a gdański Teatr Wybrzeze mutatott be,
ugyanez a dramatizálás került színre
Varsóban is, a főiskola végzős színinö-
vendékeinek vizsgalőadásaként, később
pedig Molly regénybeli monológját mint
monodrámát keltette színházi életre Ali-
na Szpakówna a varsói egyetemi klubban.
Kiemelkedő színházi eseményt azonban
csak az Ateneum Színház elő-adása
jelentett.


