
One, two, three, four
One, two, three, four
Two, three, four
One, two, two, two, three, two, four, two
One, two, three, four .. .

Látom, amint elúszom saját gondola-
taim felé, amint reszketve érzem, hogy
hamarosan mindez véget ér, és nem aka-
rom elengedni. Komoly találkozást kö-
szönhetünk Robert Wilsonnak. Őszinte és
hihetetlen találkozást. Többórás lebi-
lincselően érdekes beszélgetést szavak
nélkül és egymásra találást találkozás
nélkül. Robert Wilson segítségével ön-
magunkba hatoltunk, és meztelenül álltunk
saját magunk előtt.

*

Öt évvel ezelőtt, 1971. június i6-án a Les
Lettres Françaises hasábjain Claude Oli-
vier lelkesen méltatta az évad nagy ese-
ményét: az amerikai Robert Wilson két
produkcióját, az Előjátékot és A süket
pillantását. A kritikus képtelen volt be-
számolni az előadásról, annak ellenére,
hogy elismerte: ez a meghatározatlan al-
kotás nagyon gyorsan, nyugodt és cáfol-
hatatlan evidenciával fogadtatja el magát a
nézővel. Olivier azt írja: szeretne öt-tíz
évvel öregebb lenni, hogy megtudja, mi sül
majd ki ebből az egész vállalkozásból,
amelyért rajong, bár ma még nem érti meg
igazán, miről van szó. Valljuk be, ez nem
is fontos. A pillanat csodálatosan szép és
gazdag, és ez a lényeg. Wilson munkája
nem halt el csírájában, nem maradt
egyetlen műtárgy vagy extravagáns
vállalkozás, amivel felbukkanása-kor oly
hamar megbélyegezték : része egy
folyamatnak, amely megtestesíti és foly-
tatja azt, amit Artaud a személyiség fel-
szabadításáról, az új és specifikus teátrális
nyelvről megálmodott.

SAÁD KATALIN

Petei- Zadek kalandja

A hamburgi Othello

Peter Zadek az a rendező, akivel évek óta
- a Vadkacsa és a Lear király rendezése óta
- nemigen készült még interjú, mely ne
arról faggatná, mi irritálja szín-házában a
közönséget; és nem zavarja-e, hogy
kedvenc színésze, Ulrich Wildgruber nem
artikulál helyesen, mozgása is előnytelen.
Zadek az a rendező, akinek legfeljebb
csak hellyel-közzel akadnak rajongói, de
színházának mégis széles a nézőtábora.
Othello-rendezésével a Theater heute
1976/7-es száma tizennyolc oldalon
keresztül foglalkozik, de az el-ismerő
méltatás mellett mégis összeállítást közöl
más lapok felháborodott kritikáiból. És
végül: Zadek az a rendező, akinek
ellenpéldájaként Peter Steint, a nyugat-
berlini Schaubühne rendezőjét szokás
emlegetni, mondván, hogy Stein a
nagypolgári kultúrát örökség-ként
felhasználó színháza alapelemének tekinti
az esztétikai szépet és a széphez való
viszonyt, sőt, rendezéseiből bizonyos
nosztalgia is árad a harmónia iránt. Zadek,
ha épít valamilyen tradícióra, úgy az a
plebejusi; előadásaiban a cirkuszsátor és a
bokszolók szorítója, a musical és a
legkülönfélébb ordináré mulatságok
elemei kavarognak, nyilvánvalóan a
„művészetesztétikai" egység-re való
legcsekélyebb törekvés nélkül, sőt épp az
elemek kaotikus jellegét, anarchiáját
használja fel mint hatáseszközt. A
disszonancia, a feszültségkeltés lehetősége
vonzza a színházhoz. Bizonyos élet-rajzi
adottságok indokolják is ezt az alap-
magatartást: Németországban született,
ötéves korában Angliába emigrált a szü-
leivel, s mint angol állampolgár évek óta
német színházakban rendez: korábban
Bochumban, most Hamburgban. Nem
kötődik közösséghez, semmiféle kulturális
örökséghez, gyökértelennek vallja magát.

Egy rút színház eszközei

Közel egy évtizede, hogy Peter Brook a
Lear királyt Kott Shakespeare és Beckett
közt párhuzamot vonó tanulmánya alapján
fogalmazta színpadra, azóta sokan
hivatkoztak Kottra, a „tegnapi
Shakespeare" tradíciója ellen lázadva.

S a „tegnapinak" egyik legirritálóbb
pontja épp az Othello. „A féltékenység
tragédiája és a bizalom és csalódás tragé-
diája, az opera Othellója és a történelmi
regény Othellója mind a mai napig ránk
nehezedik" - írja Kott. Mindenekelőtt is
színpadi pompával telezsúfolt történelmi
látványosságával. A naturalista színház
már az egész Szent Márk teret fel tudta
építeni a színpadon. Az Othello úgy
összenőtt a XIX. századi színpad-képpel,
hogy alighanem ezt a Shakespeare-
darabot a legnehezebb üres szín-padon
elképzelnünk - állapítja meg Kott.
Sztanyiszlavszkij például a zenekar he-
lyébe került csatornán gondoláztatta
hosszan az első felvonás szereplőit.

Peter Zadek a hamburgi Schauspielhaus
társulatával mégis elmegy a lehetséges
határig, s legalábbis üres színpadon kezdi
el a próbákat. Úgy véli, a színpad majd
munka közben kialakul. Ami aztán
színpadra kerül a próbák során, az a játék
nélkülözhetetlen kelléke, s majd az elő-
adással elérni kívánt hatás alapeleme. A
játéktér szándékában erősen a Theater
Mundi színpada, „melyben a világ ki-
fordul sarkaiból, visszatér a káosz, s még
a természet rendjét is veszély fenyegeti".

A színpad fő játékeleme a zászlóvörös
kortina. Azért is, mert össze- és szét-
húzása bizonyos helyszínváltozást képes
jelezni, de még inkább, mert az előadás
kezdetekor mögüle kihajoló szereplők
bábszínházi bábokként mutatkozhatnak
be. Othello meztelen felsőtestű majom-
ember, Jago sapkája erősen emlékeztet a
Hitler-Jugend uniformisára, Cassio XIX.
századi egyenruhát visel. De a kortina
szimbólummá is válik: Jago az első rész
végén belecsavarja az őrületig fel-ingerelt
Othellót.

A két helyszínt, Velencét és Ciprust
jelentő tárgyak halmaza ugyanaz, eklek-
tikusan összehordott néhány koszos fotel,
egy fehér kosárszék, aranykeretű asztal,
vasvázas karosszék. Agy, fehér függöny
mögött. A fehér függönyön piros (véres)
maszat. Az ágyat előbb Desdemona apja
lakja, majd itt tölti pásztor-óráját Cassio
Biancával, az utcalánnyal, s természetesen
ebben az ágyban fojtja meg Othello
Desdemonát. A tárgyak egytől egyig
szutykosak. Tulajdonképpen az öltözékek
is. Amelyek mégsem - így Desdemona és
Emilia ruhái - valamilyen disszonancia
folytán azok is mocskos, taszító hatást
keltenek. Emilia egy alkalommal
elegánsan jelenik meg, de hóna alatt egy
nagy formátumú játék-kutya. Szivarozik.
A szivarhamut Bian-



cára szórja. Mikor Desdemonáról leesik
tánc közben a sleppes tüllfátyol-kepp,
Emilia azt is hóna alá nyomja, rá a „ku-
tyára". Egy másik jelenetben mindketten
lovaglóöltözetben vannak. Desdemona
kosarából fekete pávatollak kandikálnak
elő. Ajándékoz belőlük Emiliának, egyet
meg elveszít. Jago megtalálja később, s
sapkája alá tűzi. Mintha csendőrtiszt vol-
na, úgy figyeli az önmagából kívül-belül
kifordított Othellót a zsebkendő-
jelenetben. A szándékok disszonancia
nem általánosságban akarja a gusztusta-
lanság, a rútság érzetét felkelteni. Az elő-
adás vezérmotívuma, hogy a mórról -
akit a Zadek-féle előadásban következe-
tesen „négernek" neveznek - a fekete
festék lejön, s amihez csak hozzáér, ami-
vel érintkezésbe kerül, az attól fogva ma-
gán viseli a nyomát. Ahányszor csak
beleül a lila bársonyfotelba, újabb pacni a
huzaton.

Kacag a közönség

Hogy a „néger"-festék fog - tragikomikus
körülmény. Desdemona strandéletet
folytat Cipruson. Aranyflitteres bikini-
ben napozik a számára leterített aprócska
mocskos türkiz frottíron. Jön Othello.
Emilia kivetkőzteti a sok göncből: ir-
habunda hatását keltő nagykabát, piszkos
bélésű piros, vállrojtos szolgálati kabát.
Végre test ér a testhez. A festék fog! A
hófehér bőrön ott éktelenkednek

a hitvesi ölelés kormos n y o m a i . De nem-
csak Desdemonának lett sajátos kinézete:
ami átkerült rá, az viszont már nincs töb-
bé Othellón. A közönséget r á z z a a neve-
tés. Fanyarabban, de azért csak nevetünk,
mikor a már gyanakvó Othello tenyerét
nekitámasztja a függönyös ágytól jobbra

falat alkotó papírtapétás paravánnak,
„mert fekete vagyok" -- állapítja meg ke-
serűen, szinte velünk egyidejűleg. Ő ezt
gondolja: Desdemona nyilván e miatt
csalja meg;; mi meg, hogy nyilván ezért
maradt a falon a tenyere nyoma. Termé-
szetesen festéknyomos a fontos drama-
turgiai funkciót betöltő „eperhímzésű"
nászi keszkenő is, mondhatnánk a gusz-
tustalanságig szutykos.

Mit is jelent az, hogy négernek lenni?

Milyen egy fekete bőrű ember? Egy d ü -

h ö d t fekete bőrű ember? Milyen a
többiekkel való viszonya? Főképpen ezek
a gondolatok foglalkoztatták Zadeket és
színészeit a hosszú próbafolyamat alatt.
Wildgruber, Othello alakítója már a har-
madik próbától kezdve minden alkalom-
mal befestve próbált, a testfestés legkü-
lönfélébb variációit próbálta ki önmagán,
hogy kialakuljon a képe, milyennek is kell
lennie négerre festve. Hamar kiderült a
festékről, hogy fog. Így lett ez fontos
eleme az egész előadásnak.

Van egy megrendítő jelenet, amin ha
mulatunk is, nem tudunk igazán jó szív-
ből derülni. Talán az egyetlen igazán
többrétű, nem annyira direkten brutális,
de annál inkább színházszerű pillanat.
Othellónak el kell rejtőznie. Bizonyságot
akar szerezni a nászi keszkenőről. Hogy
valóban Cassióhoz került-e? Kapkodá-
sában kezébe akad a zongorán felejtett
fekete karneváli maszk. A maszkot még a

O t h e l l o : U l r i c h Wildg rub e r
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velencei képben hordta egy lány formá-
tumú lény. Hosszan megfigyelhettük:
obszcén játékocskákat folytatott a szín-
pad szélén a lila ruhás zenészfiúval. A
fiú körme pirosra volt festve! Bakancsot
cseréltek, gyöngysorral édelegtek. Othel-
lo ahányszor csak elhaladt a maszkalány
mellett, gyöngéden megsimogatta a fejét.
Most ő húzza arca elé az ottfelejtett
fekete álarcot. Gyorsan kifordítja a váll-
rojtos kabátot, s egy pengető hangszert is
kezébe kap. Valóban úgy fest, akár egy
koldus. Hisz most már az is. Félrerúgja
az útból a türkiz törülközőt. Elrejtőzik a
vörös kortinába. Mikor felismeri a
kendőt, bárgyú maszkaarccal ránk me-
red: „Ez az én zsebkendőm!" - állapítja
meg, ellentétben a Shakespeare-szöveg
szinte feltételes módú bizonytalanságá-
val: „Az enyém volt?" És elhajítja a
maszkot.

Az előadás egyébként meglehetősen
brutális effektekkel építkezik. A leg-
brutálisabb talán a szószerintiség. Zadek,
ahol csak módját leli, mindent szó szerint

vesz, a költői metaforát színpadképpé
banalizálja. „A szenvedély fal föl" -
mondja Jago, s Othello ezzel egyidejűleg
felkapja s fekete feje köré keríti az
aranyozott asztalkát mint képkeretet. A
nézőtér felröhög. „Vízbe ölöm magam,
de azonnal" - mondja Rodrigo, s a piros
krumpliorrú bohóc valóban nekilát, le-
vetkezik szánalmas meztelenre, parókáját
belepottyantja a nézőtéren, a színpad előtt
elhelyezett vizesedénybe, ott áll
tökkopaszon. Végre is enged Jago un-
szolásának, életben marad. Visszakéri a
nézőktől a parókát.

De a legbrutálisabbak mégis az elő-
adás trágár viccei. A keszkenőjáték.
Emilia a megtalált zsebkendőt kebelébe
rejti, Jago előcsiklandozza belőle. Jago
épp fürdőruhában van, jön Othello, hova
is rejtse, hát a nadrágjába. Nekilát tovább
izgatni Othellót. Ugrál előtte és körötte,
akár egy birkózóringben. Othello agya
elborul. Jago elhelyezkedik egy fotelban,
s lassú, kéjes mozdulattal előhúzza a
kendőt. Szinte azonos hul-

lámhosszon lüktetnek ők ketten most
Othellóval : mintha ez a mozdulat csigáz-
ná a végletekig Othello szenvedélyét. A
tetőponton aztán gyors mozdulattal
visszatuszkolja Jago a keszkenőt. Othello
epilepsziás rohama se szívderítő látvány.
Hátára veti magát, őrjöng, Jago felkap e g y

épp „keze ügyébe eső" fekete szalámi
nagyságú és formájú tárgyat és Othello
szájába gyömöszkéli. Ezen már senki nem
nevet. Csend a színpadon és csend a
nézőtéren. A négerfallosz-asszociáció
morbid és alig elviselhetően obszcén
„ráismerés". Bizonyos idő múlva feláll
Othello, üggyel-bajjal kirángatja szájából
a rudat, gyámoltalan majomfejére
visszailleszti a parókát.

Zadek színészideálja
Természetesen Wildgruber. Ulrich Wild-
gruber, akivel négy esztendeje dolgozik
együtt, mint mondja, mániákusan. Mert
aktív és élő a fantáziája. A vádakra, hogy
Wildgruber szövegdikciója bosszantóan
slendrián, Zadek azt válaszolja, hogy
amikor egy Wildgruber azon fáradozik,
hogy kaotikus fantáziáját érthetőbbé
formálja, anélkül, hogy eközben a ka-
otikust feladná, ez olyan izgalmas fo-
lyamat, hogy inkább dönt a helyenként
érthetetlen vagy hanyag szövegdikció
mellett, ha már mindenképpen választania
kell. Az efféle „minőségi hanyagságot"
többre értékeli az olyan nyelvi meg-
formálásnál, mely helyes ugyan, de csak
azért, mert nem mond ellent a színész
ritmusának. Milyen is hát Wildgruber
Othellója? A tradícióé egyenes lelkületű,
nemes, kiváló, szép, jólnevelt, enyhén os-
toba mór férfiú. Wildgruberé ezzel szem-
ben se nem szép, se nem elég magas, se
nem valami karcsú, intellektuálisan pedig
jóformán teljesen szálakra hulló, széteső
lelkület. Wildgruber színészi képességét
az bizonyítja, ahogyan fantáziájával ennek
a négernek a naivitását, mű-vészien
megtalált naivitását felfogta és kifejezte,
anélkül, hogy csak a legcsekélyebb
kísérletet is elkövette volna, hogy egy
négert játsszon el.

Zadek azt a színházat, melyet ő próbál
művelni, kalandnak nevezi. Úgy véli, a
kalandhoz való érzék és hajlandóság ritka
tulajdonság, ezt kell a színháznak belőlünk
előbányásznia. Ehhez viszont olyan
színészre van szüksége, aki tökéletesen
alkalmas arra, hogy belebocsátkozzék a
kalandba. Ennek a színésznek teljesen
biztosnak kell lennie önmagában, a saját
azonosságában. Nem annyira technikai
biztonságra és felkészültségre van

A halott Desdemona (Eva Mattes)



szüksége, hanem arra, hogy egészen
pontosan érezze a saját személyiségét.
Máskülönben nem merészkedhet bele egy
olyanféle káoszba, melyben vele minden
megtörténhet. Eljön a próbára, és nem tudja,
mi vár rá aznap, mert a másik színész épp
oly szabad, mint ő. Zadek tehát a történés

nyitottságában hisz, abban, hogy az a
színház, amire most törekszik, min-den
este szabadabb, ellenőrizetlenebb,
váratlanabb helyzeteket fog létrehozni. A
töméntelen próba- és előadásvariáció
azonban jelenleg még csak színészei
érzeteiben és gondolataiban, legfőképpen
belső nyitottságukban jön létre, a külső
folyamatok variációit munkájuk későbbi
fázisaitól reméli.

Befejezésül meg kellene próbálnunk
megfejteni: hogyan is hatott ránk az
Othello mint színház. Ismét Kottnál
találunk rá a kulcsra: G. Wilson Knight
1949-ben Londonban megjelent tanul-
mányát idézi, egy gondolatot, melyet
érdemesnek tart felvetni, de amellyel nem
ért egyet. Knight az Othelló t „olyan
drámának tartotta, mely nem magasul
jelképpé, zárva marad a maga szószerin-
tiségében".

Azt hiszem, Peter Zadek Othellójának
ez a magyarázata. Nem magasul jelképpé,
mert a fénynek - az áttételességnek - még
az árnyékát sem engedi bederengeni ebbe
a szószerintiségbe. Mert az esztétikai rút
kizárólag a maga egyenetlenségeivel és
kiegyensúlyozatlanságával alkot világot.
Az előadás, miközben véghezviszi azt az
áldásos, színházi természetű gesztust, hogy
megfoszt bizonyos előítéleteinktől és
elvárásainktól, nem ajándékoz meg a má-
sik, a színházi élmény létrejöttéhez éppúgy
nélkülözhetetlen mozzanattal: nem ins-
pirálja asszociatív fantáziánkat, hogy az
előítélet helyébe az íté le t et megalkossa.

A provokáció még nem színház. Csak
felhívás. S mi nézők, amikor engedünk
ennek a felhívásnak, s hagyjuk, hogy ki-
ürítsenek bennünket, kiérve az utcára, új-
ra áldozatul eshetünk a közhelyeknek. A
közhely felismerése még nem azonos a
közhelyről való lemondással. Zadek
színháza képes összetörni bizonyos köz-
helyeket. De nem késztet olyasféle meg-
rázkódtatásra, mely beoltana bennünket a
ránk zúduló újabb közhelyek ellen.

MIHÁLYI GÁBOR

Patrice Chéreau
Marivaux-t rendez

Nem emlékszem, hogy hazai színpadon az
elmúlt évtizedben Marivaux-t játszottak
volna. (Magam utoljára francia szakos
koromban olvastam darabjait.) La Dispute
(A disputa) című műve azonban még az
író hazájában, Franciaországban sem
tartozott az ismertebbek sorába. Már
bemutatása idején, 1744-ben csúfosan
megbukott, a premiert a Comédie
Française-ben nem követték további
előadások. Azóta sem igen akadt
vállalkozó a felújításra. Néhány elvetélt
próbálkozás csak megerősíteni látszott az
irodalomtörténészek, a kritikusok és a
közönség ítéletét, hogy A disputa rossz
darab, az öregedő Marivaux írói kiüre-
sedésének szomorú bizonyítéka. Valóban,
A disputa bukása után az ötvenhat éves
Marivaux hamarosan letette a tollat -
életéből még tizenegy év volt hátra.

Elolvasva a rövid egyfelvonásos komé-
diát - megvallom - nekem sem támadt
jobb véleményem a darabról. Azonban
rendkívül kíváncsivá tett, hogyan tudta
Patrice Chéreau, a francia színház csoda-
gyereke ezt a mesterkélt semmit világ-
szenzációvá „feltupírozni".

A darabocska cselekménye részletesen
elbeszélve a következő:

A felvilágosodott herceg és szerelme,
Hermiane, arról vitatkoznak - ez a disputa
-, vajon ki rontotta meg elsőnek a
szerelmet álhatatlanságával, hűtlenségé-
vel: a férfi vagy a nő. A kérdés - mint
megtudjuk - nem újkeletű, már a herceg
atyjának udvarában is vitát kavart. Hogy a
problémát eldöntsék, egy különös
kísérletbe kezdtek, amelynek eredménye
most, tizenkilenc esztendő eltelte után lesz
látható. Egy erdő közepén egy elkülönített
épületben két test-vér, egy néger férfi és
egy nő gondjaira bíztak négy csecsemőt,
két fiút és két lányt. A gyerekeket
mostanáig teljes ártatlanságban, külön-
külön nevelték, egyikük sem ismert más
embert, mint fekete bőrű őrzőiket. Most
összeengedik őket, hogy néhány nap
leforgása alatt - újra lejátsszák az
emberiség fejlődés-történetét, s a
kísérletezők így majd megtudhatják, a két
nem közül melyik

rovására írható a szerelem boldogságát
megrontó hűtlenség, álhatatlanság.

A kísérlet eredménye eléggé kiábrán-
dító. Az első lány, Eglé, előbb önmaga
szépségével van eltelve, aztán alig hogy
megismeri az első fiút, Azort, azonnal a
nyakába borul. A fiatalok egymásba sze-
retnek, és holtomiglan-holtodiglant fo-
gadnak egymásnak. Fekete dajkáik ta-
nácsára mégis egy időre elválnak, nehogy
túl hamar megunják egymást. Eglé ez-után
a másik lánnyal, Adine-nal találkozik. A
hiúság azonban egykettőre szembefordítja
a lányokat, ki-ki szebbnek hiszi magát
társánál, s azt követeli, hogy a másik
hódoljon neki. Nem így a két fiú, akik
között azonnal mély barátság szövődik. A
négyes következő variáció-ja: Eglé
megismerkedik Mesrinnel, a másik fiúval,
aki korábban - a színfalak mögött Adine-
nak esküdött örök szerelmet. Most mégis
egymásba szeret-nek, de nincs semmi baj
- mert hiszen Azor Adine-nal
vigasztalódik. A kísérletnek itt vége
szakad, a nők pártján álló Hermiane-t
felháborítja Eglé és Adine viselkedése. A
gáláns herceg azonban még egy ifjú párt
varázsol elő, akik egymáshoz
következetesen ragaszkodva a szerelmi
hűség lehetőségét bizonyítják. A herceg
megállapítja: fér-fiaknak, nőknek nincs
mit egymás szemére vetni, csak annyi a
különbség, hogy a nők, akiknek
érzékenyebb a lelkiismeretük,
csalfaságukat képmutatással leplezik.

A disputában exponált tézis alkalmas
lehetett arra, hogy a XVIII. századbeli
szalonokban vitatkozzanak róla, ma a
probléma nevetségesnek tűnik. A kis
komédiában nem találunk jellemeket, a
fiúkat, lányokat például csak nevük kü-
lönbözteti meg egymástól, a szituációk a
variációs lehetőségeknek megfelelően
előre kiszámíthatóak, a dialógusok a
gáláns fecsegés szintjén maradnak. A TNP
társulatának előadását látva Belgrádban,
Patrice Chéreau rendezése sem tudott
meggyőzni a darab irodalmi értéké-ről; de
meggyőzött a fiatal rendező vitat-
hatatlanul szuggesztív tehetségéről - mert
végül is Marivaux ürügyén rend-kívül
izgalmas színpadi élményben volt
részünk.

Patrice Chéreau pályáját, munkássá-gát,
úgy hiszem, nálunk, Magyarországon még
a színházi szakma is csak kevéssé ismeri.
Pedig meredeken felfelé ívelő üstökös
pályája nem minden tanulság nélkül való.
Chéreau 1944-ben született, apja jónevű
francia festő. Első feltűnést


