
világszínház

egészet véve művészségének ő ma valódi
remekét adta. Színészeink egy időtől fogva
szabályul vevék ugyan játék után a
színpadra elő nem jövést: de Egressynk ezt
nem teheté. Jelesen játszottak Szentpéteri
(dán király), hasonlag Székelyné (Ophélia)
remek megható volt azon két jelenése
különösen, midőn elme háborodottan
beszél, s szalma koszorút tevén fejére, azt
virág helyett osztogatja ..."

Az első évtizedek történetét a
klasszikus, különösen a Shakespeare-
előadások teszik jelentőssé. A múlt század
harmincas éveitől kezdve, a
kolozsváriakon kívül egyre gyakrabban
más vándor-társulatok is kísérleteznek
Shakespeare-művek előadásával,
meglehetősen különböző eredménnyel. A
színjátszásban végbemenő stílusváltozás
avulttá tette a romantika jegyeit magán
viselő szín-játszó modort: a régi nagy
színésznemzedék kisebb sikerrel birkózik
a feladatokkal: Pergő Celesztin 1836-os
Hamlet-fellépése felér a bukással. Az egyre
gyakrabban megjelenő bírálatok szerzői - a
színpadi realizmusért vívott harc jegyé-
ben - már nem tudnak egyértelműen
lelkesedni a megkopott alakítások iránt.

Ha Shakespeare műveinek első magyar
nyelvű tolmácsolói pályájuk végéhez
érkezve olyan babérokat már nem is
arattak, mint előbb, elévülhetetlen érde-
meiket senki sem vitathatja el. Nagyvárad,
Nagyenyed, Dés, Brassó, Maros-vásárhely
és természetesen elsősorban Kolozsvár az
ő tevékenységük révén ismerkedhetett
meg a nagy angol dráma-író híres
műveivel. Érdemük, hogy megismertették
Shakespeare-t, megteremtették az alapot a
következő évtizedek Hamlet-előadásaihoz
és -alakításaihoz.

PÁLYI ANDRÁS

Két este Avignonban

Claudel és Shakespeare

Az avignoni színházi fesztivál, melyet az
elmúlt nyáron harmincegyedszer rendeztek
meg, pestiesen szólva, már rég „ki-bújt a
bőréből". Túlnőtt önmagán. A hivatalos
programban szereplő harminc együttes
mellett még legalább félszáz másik is
érkezett a pápák hajdani városába, de még
ennél is változatosabb „műsort" kínál az
avignoni utcák, terek színházi és politikai
élete: ártalmatlan és bárgyú utcaszínházi
produkciók össze-mosódnak az állástalan
színészek tüntetésével, alkalmi szónokok
előadásaival és a hippipiac forgatagával.
Két-három napos avignoni tartózkodás arra
sem elegendő, hogy feltérképezzem a
hivatalos fesztivál és az off-fesztivál körül
zsibongó életet, melynek azért felfedez-
hetően többé-kevésbé megvan a maga
„órarendje", ritmusa, sok íratlan szokása.
De arra is kevés ez a „kóstoló", hogy a
hivatalos fesztiválról bármi általános
érvényűt mondhassak; a mi Állami
Bábszínházunk nagy sikerű vendégjátékát
például már nem láthattam, ám az a két
előadás, melyről az alábbiakban szólok,
mégis megenged néhány távolabb is
mutató, számunkra is tanulságos kérdés-
felvetést.

A túsz

Paul Claudelt alig-alig ismerjük, darabjai
jószerivel el se jutottak hozzánk. Könnyen
vélhetnénk, hogy elsősorban azért, mert a
történelemben és hősei lelkében egyaránt
isten útjait kereső Claudel világ-képe igen
távol áll tőlünk; de ha van is ebben az
érvben igazság, csak részleges. Hisz a két
háború közti Magyarországon, amikor az
ún. neokatolikus íróknak ugyancsak volt
keletje, Claudel akkor is nehezen szólalt
meg magyarul, különösen pedig nem a
színpadon. Most az avignoni pápai palota
díszudvarának többezres nézőterén ülve,
nemcsak az előadást, a publikumot is
figyelem: mit jelent a mai közönségnek ez
az erősen vallásos ihletettségű,
kimondottan a múlt értékeit dicsőítő dráma
előadása?

Még annak idején, épp A túsz bemu-
tatója után jegyezte fel a költő: „A nézők
megérezték a tragikus erőt, megérezték,

mit jelent, ha egyéni és mindennapi éle-
tünkben egy nálunk hatalmasabb lény
hívása hangzik el. A többé-kevésbé nyo-
morult viszonyok, amelyek között mind-
annyian élünk, meghagyják azt az érzést,
hogy van valami felhasználatlan bennünk,
valami, ami nem bír felszínre törni, ámbár
ez bennünk talán a legjobb és
legértékesebb. Ezt a rejtett nagy vágyat a
mai művészet nem elégíti ki, mert el-
felejtettük a nagy hitet, a nagy tanítást, az
energiának azt az iskoláját, amelyben
Európa nevelődött." Jól látható e pár
mondatból is, hogy Claudel a modern
ember töredékesség-élményére, mely szá-
zadunk művészetében oly sokféleképpen
jut szóhoz, hogy utalásszerűen is lehe-
tetlenség itt kitérni rá, egyértelműen a

múltban keresi a megoldást: mintegy
szeretné feltámasztani a középkor „nagy
hitét" és „nagy művészetét". A vállal-
kozás irracionális és történelmietlen, de
Claudel költői nagysága épp abban áll,
hogy nemcsak e reménykeresés anakro-
nizmusát (hamisságát) érezzük meg da-
rabjaiban, hanem az anakronisztikus küz-
delmet vívó ember drámáját (igazságát) is.
Nyilván erre célzott Lucien Dubech is,
amikor megjegyezte, hogy a claudeli
drámában „az érzések igaziak, de kifeje-
zésük hamis". Alighanem ez a Claudel-
dilemma nyitja: ilyen módon emberarcú a
claudeli dráma.

A túsz, mely a Coűfontaine-trilógia első
(és legjobb) darabja, bizonyos értelemben
misztériumjáték: a színpad arra kell a
költőnek, hogy rajta az isteni kegyelem és
a világi hatalom ütközete megtörténjék.
Pius pápa, isten földi helytartója,
Napóleonnak, azaz a világi hatalomnak a
fogságába esik. Georges Coűfontaine
szökteti meg a pápát, s távoli rokonánál,
Sygne nevű unokahúgánál rejti el. A
„szent" ügyön fáradozva Sygne és
Georges, hisz mindketten magányosak,
már-már egymásra találnak, az isteni
kegyelem útja azonban másképp működik,
mint ők szeretnék. A bonapartista
Toussaint Turelure, aki már régóta
reménytelenül pályázik Sygne kezére,
megneszeli, kit rejteget az asszony, s
minthogy a napóleoni hatalom
rendőrprefektusa, csak azon az áron enged
egérutat a pápának, ha Sygne hozzámegy
feleségül. Az igazi claudeli történet Sygne
lelkében játszódik: a költő a lemondás
lépésről lépésre való vállalását járatja
végig hősnőjével, aki „szabad akaratából"
választja e becstelen házasságot, hogy
végül testével fogja fel az igazi
szerelmének, Georges-nak szánt



gyilkos golyót. Claudelt láthatóan az
érdekli: milyen rejtett értékek szabadulnak
fel hősnőjében, miközben „önző" szerelme
mintegy kiüresedik, s eljut az áldozat (a
szó szoros értelmében vett önfel-áldozás)
vállalásáig. E „lelki színpad" értékrendjét
egyértelműen a keresztény misztika
határozza meg, mely kétségkívül távol esik
a mai (francia) átlagnézőtől is, még ha a
lelki folyamatok kidolgozásában
felfedezhetünk bizonyos, maibb analó-
giákat.

Claudelt azonban nem érdekli ez az
analógia. Épp az különbözteti meg az ún.
neokatolikusoktól, hogy nem keres át-
hidalásokat, nem foglalkoztatja az a sza-
kadék, mely a mai valóság és a régi hit
között tátong. A hitet egyszerűen a
világról alkotott saját költői víziójában
rendező elvként alkalmazza, s színházának
ereje is ebben a költői látomásban, vagyis
a szavakban rejlik. (S egyúttal a claudeli
kísérlet folytathatatlansága is: aligha
véletlen, hogy iskolát nem terem-tett,
követője nem támadt.) A Claudel-színház
ízig-vérig szó-színház, s számomra ennek
az avignoni estének ez a fő érdekessége:
ugyancsak módom nyílt, hogy a színpadi
deklamáció - franciáknál oly erős -
hagyományának életképességéről, illetve
képtelenségéről eltűnődjek.

A szavakat Claudel elsősorban nem
közmegegyezéses jeleknek tartja, melye-
ket logikusan összefűzve, leírhatja a vi-
lágot; inkább „testiségükben" érzékeli
őket, nem elvont jelentésükben. A szavak
mintegy az élet szövetét teremtik meg a
drámában, s együttesen, kölcsönhatásban
jelentik azt, amit jelenteniök kell: belső
folyamataink titkos és megfoghatatlan
rezzenéseit tükrözik. A metafora
Claudelnek, mint maga vall erről, nem
egyszerűen két közelálló kifejezés össze-
fűzése, hanem „egy új szó, mely két
egymással összefüggő és egyidejű dolog
azonos létezéséből ered". Claudel meta-
forái a látszatok mögé, Paul Surer szerint
állandóan „a teremtés titkára" irányítják
figyelmünket, de még pontosabb, amit
Pierre Brisson ír A túszról: „A stílus
nemigen vet ügyet leírásokra, s mégis
mintha egyenesen a mezőről, a gyümöl-
csösből, az erdőből, a tengerpartról, a
búzaföldről jönne. Á lények, akiket fel-
idéz, elveszítik légiességüket, és a termé-
szet vaskosságával dobbannak elénk, ma-
gát a természetet fejezik ki."

Guy Rétoré, aki Avignonban megren-
dezte A túszt, pontosan tudja, miben áll a
„légiesség elvesztése", hogy a claudeli

misztika csak annyiban érdekes (annyi-
ban tud megérinteni), amennyiben a sza-
vak valóban „testiségükben" vannak jelen
a színpadon. Ebben a színházban a
színész elsősorban mint orgánum érde-
kes, de ez is lehet bizonyos teljesség (kü-
lönösen a prefektust játszó Georges
Géret-re gondolok), úgy érzem magam,
mintha operában ülnék: a szavak áradá-
sának gazdagsága, elfogyhatatlanul sok-
féle árnyalata, zenéje lenyűgöz, belülről
fakadó monumentalitása rabul ejt. Most
érzékelem, mit jelent, hogy a Claudel-
sorok a lélegzet ritmusa szerint szövőd-
nek: ez a fiziológiája ennek a szó-szín-
háznak. A látvány szinte abszurdnak hat:

a hatalmas várfal alatt hagyományos en-
teriőr, fotelek, könyvszekrény, gondosan
elrendezett ódon könyvekkel, valamint
egy irreálisan nagy, kötelekkel a szín-
padra erősített keresztfa, ember nagyságú
Jézus-testtel (ennek eredetileg a cselek-
mény színhelyéül szolgáló kastély falán
kellene függenie), mégis hamisítatlan régi
sínház. S mint minden valamire való
múzeum, néhány órára visszavarázsol a
múltba.

A nézők elég jelentős hányadára nem
hat ilyen erősen a varázslat, szép számmal
vannak, akik nem várják meg a késő éj-
szakába nyúló előadás végét. Valószínű-
leg nem először látnak ilyet.

Jelenet Benno Besson Hamletjébő l



Hamlet
La tragique histoire d'Hamlet, prince de
Danemark - így olvasható a cím, teljes
terjedelmében, műsorfüzeten, plakáton,
minden fesztiválkiadványon. Nem vélet-
lenül, mint Benno Bessonnak, az NDK-
ból érkezett, világhírű vendégrendezőnek
előzetes nyilatkozatából kitűnik: „Az
1605-ös eredeti címe jól jelöli: nem
tragédiáról van szó a kifejezés francia,
római vagy görög értelmében, hanem
egyszerűen egy történetről, amelynek a
végkifejlete tragikus." Besson nem csinál
belőle titkot, hogy az új s z í n h á z a t keresi,
a megújulás lehetőségét, így feljogosítva
érzi magát, hogy - mai szemmel olvasva
Shakespeare szövegét - „játékba hozza" e
csaknem négy évszázada élt „férfiak és
nők történetét". Mondhatnánk, igaz
történetként olvassa Shakespeare-t,
olyasféle első regényként, amilyeneket
hajdan ponyván árusítottak, annak az
olvasónak a naivitásával, aki még el se
tudná képzelni, hogy a regénybeli „hősök"
kitalált életet élnek. Ez a ki-indulópont
egyszerűen hozzásegíti, hogy szakítson a
konvencionális Hamlet-előadások
pátoszával és romantikájával, s
mindenekelőtt a shakespeare-i cselekmény
mozgató erejére koncentráljon. Azaz a
hűtlenség látszata mögött, mint a
Bessonhoz hasonló nagy művészegyé-
niségek esetében általában, a mélyebb, a
lényeget szem előtt tartó hűség szándéka
húzódik meg.

A Hamlet egy órával előbb kezdődik,
mint a többi avignoni előadás, a szabad-
téri színházra alkonyi szürkület borul.
Ebben a természetes homályban, reflek-
torok nélkül zajlik le még a szellemjelenés
is. Besson úgy tartja, azok „a férfiak és
nők", akik e történetnek a szereplői,
nyilván hisznek a szellemben, ha pedig
így van, a szellem ugyanúgy valóságos
ember, mint a többiek, ott jár közöttük.
Lázasan, fűtötten, izgatottan beszél
Hamlethez, utolsó szavába így is bele-
kukorékol a kakas, a „szellem" félbe-
szakítja mondatát, félrehanyatlik a feje, és
sietős léptekkel elhagyja a színt: erről
tudjuk meg, hogy jelenés volt. Kigyul-
ladnak a reflektorok, melyek aztán egész
előadás alatt vakítóan égnek: éles fényt
vetve arra a tragikus végkifejletbe forduló
történetre, melynek alapkonfliktusát és fő
erőviszonyait az „előjátékból" már
ismerjük.

Azon mégis meglepődünk, amikor a
trónbitorló Claudius király színre lép:
nyilvánvalóan ugyanaz a színész (Domi-
nique Serreau) játssza Claudiust, aki

Hamlet atyjának szelleme volt. Annyira
nyilvánvaló, hogy a színész maszkírozása
is inkább hangsúlyozza, semmint eltitkolja
azt; de gyengébbek kedvéért a műsorfüzet
is tudtunkra adja. Besson, aki láthatóan
abból indul ki, hogy a Hamlet-történet,
melyet előadnak, köz-ismert (s ha nem
lenne az, Besson tolmácsolásában akkor is
kitalálható a következő fordulat, akárcsak
egy Brecht-dráma meséje); az előadás
másfajta, eredendően színházi természetű
s nyomozást tartogat a nézőnek: újra s újra
fel kell fedeznünk azt a színházat, amelyet
látunk. Most kezdjük érteni, hogy Besson
Hamletje valójában színház a színházban,
de nem egészen - vagy nem pusztán - e
manapság gyakorta használt terminus
szokványos értelmében. Besson színhá-
zában Hamlet manipulálásának, „bekerí-
tésének" színháza, mondhatnánk, idéző-
jelbe tett „színházasdija" folyik. De ennek
a színházasdinak nem kicsi a tétje: az erő,
az energia, a szerelem, a szenvedélyes
barátság, az érzékenység, mind-azok a
tulajdonságok tehát, melyek a leg-
vonzóbbak a felnőttként is makrancos
gyermekre emlékeztető királyfiban (Phi-
lippe Avron), a történet során visszájukra
fordulnak, mintegy Hamlet szégyenére
válnak, őrületbe és halálba kergetik.

Azt is nehezen akarjuk elhinni, hogy
Ezzio Toffolutti színpada egyértelműen
első világháborús bunkerrendszernek
mutatja a Hamlet játékterét, de már a sír-
ásók is erre a korszakra utaló angol kato-
nai egyenruhában jelennek meg, mintha
egy század eleji western lapjai elevened-
nének meg. Hamletnek nemigen marad
lehetősége a töprengésre és filozofálásra:
az imádkozó király jelenete ugyanúgy
kimarad az előadásból, mint Fortinbras
diadalmas bevonulása, de ami a legkülö-
nösebb : a királyfi odáig züllik ebben a
Hamletben, hogy végül hátulról döfi le
Claudiust. A darabbeli színészek panto-
mimként néhány perc alatt „lepergetik"
játékukat, igazi szerepükre az előadás
végén kerül sor: a vakító reflektorfényben
már-már marionettszerűen lezajló
vérfürdő után minden alak mögül elő-
bújik egy-egy darabbeli színész: most de-
rül ki, hogy az egész Hamlet-történetet,
ezt az első világháborús westernt ők adták
elő, brechties hangsúlyokkal, okulásunkra,
mintegy bemutatva, miként őrlődik e nagy
gyermek-királyfi atyja szellemének
lovagkori ideái és a western-valóság
között, hogyan pusztul el, nem-csak
fizikailag, hanem mindenekelőtt

emberileg, miközben atyja erkölcsének is
örököse szeretne lenni (vagy legalább
árnyéka), de hogy életben maradjon,
eleget kíván tenni azoknak a követelmé-
nyeknek is, melyeket ma támasztunk a
supermannel, a westernhőssel szemben.

A személyiség önpusztítása fertőző
bacilusként egy egész közösséget elpusz-
títhat - ez olvasható ki Besson Hamlet-
jéből. Ő maga így fogalmaz: „Ez a tör-
ténet nagyszerű és triviális, finom és bru-
tális, megkönnyezhetjük és nevetésre fa-
kadhatunk rajta. Egyszerű történet, de
sohasem leegyszerűsítő, mindig kézzel-
fogható, s különösen közel áll azokhoz a
problémákhoz, melyek ma lelkiismere-
tünket foglalkoztatják."

Látható tehát, hogy amikor Besson
„játékba hozza" Shakespeare drámáját,
azért teszi, hogy abból mai életünkre ér-
zékenyen reagáló színház szülessék. Lát-
ható az is, hogy az egykori Brecht-tanít-
vány Shakespeare-értelmezésében sokban
kamatoztatja a mester örökségét. De nem
teljes sikerrel. Mert a színészek - a Kelet-
párizsi Nemzeti Színház és a Louvaini
Egyetemi Színjátszó Műhely tagjai -,
talán egyedül a királyfi szerepét játszó
Philippe Avron kivételével, nem jól
„beszélik" a Besson-féle színpadi nyelvet.
Pontosabban a rendező csak Hamletnek
hagy nagyobb teret a komédiás jellegű
játékra, a többieknek az lenne a feladatuk,
hogy erős távolságtartással,
elidegenítéssel megmutassák e sajátos,
Hamlet körüli színházat, melyben az
„igazi" atya és a „trónbitorló" ugyan-
annak az apának történelmileg más-más
arca, melyben a szereplők szenvedő hő-
sök is, de egyúttal bábuk is a darabbeli
színészek „kezében"; ehhez a distancí-
rozott színészi játékhoz viszont egysze-
rűen hiányoznak az eszközök, s az elő-
adásban eluralkodik a hamis „eszközte-
lenség", vagyis a deklamálás.

Besson Hamletje sokkal inkább mai, élő
színház, mint a Guy Rétoré rendezte
Claudel-előadás. Színészileg mégis A túsz
gazdagabb, tisztább, igazibb volt: egy-
szerűen mert a hagyományból élt és arra
hivatkozott. A Hamlet ezzel a régi szín-
házzal feleselt, de inkább csak a rendezői
koncepció szintjén, vagyis nem elég mé-
lyen, áthatóan, elementárisan. A feszti-
váltudósításhoz (és az igazsághoz) annyi
még feltétlenül hozzátartozik, hogy a
Hamlet zsúfolt nézőterén nemigen akadt
olyan néző, aki az előadás vége előtt ha-
zament volna: Besson Shakespeare-je,
minden megkérdőjelezhetőségével, lebi-
lincselt, fogva tartott valamennyiőnket.


