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Igényesség és siker

Ö t előadást láttam Párizsban. Öt teljesen
különböző író, öt tökéletesen eltérő, sőt
ellentétes darab; egyetlen közös vonásuk,
hogy mindegyiket kitűnő előadásban
hozták színre. És talán még az is, hogy
többé-kevésbé mindegyik közönségsiker,
más-más okból. Három közülük új darab;
egyet e szezonban mutattak be Párizsban,
de több éve íródott angol darab ; egy pedig
híres, régi darab repríze. Kezdjük az
utóbbival.

Rettenetes szülők

Cocteau, aki íróként, költőként, festő-ként,
darabjaiban és filmjeiben, mindig és
mindenütt újat akart nyújtani, s akinek
egész életműve egy zseniális paradoxon, -
nos, ez a Cocteau, ha még élne, kissé
meglepődne azon, hogy alig negyven év-
vel bemutatója után, ez a darabja vált a
legelképesztőbb paradoxonná: hagyo-
mányos színház lett belőle!

A harmincas évek egy rendetlen, pos-
hadt légkörű párizsi lakásában él a csa-

Iád - Yvonne, az anya, aki soha ki nem
mozdul, ragaszkodik a rendetlenséghez,
nem törődik férjével, viszont halálosan és
feltétel nélkül imádja huszonkét éves
Michel fiát, akit magának és maga mellett
akar tartani mindörökre; férje Georges,
aki gyenge, s pótcselekvésekkel, értelmet-
len találmányokkal tölti életét, ugyanak-
kor egy fiatal lány karjaiban keresi a me-
legséget és érzelmet; Léonie, az anya nő-
vére, valaha Georges menyasszonya, aki,
mikor az húgát vette el, nem ment férjhez,
hanem velük él, s csak neki, rend-
szeretetének és pénzének köszönhető,
hogy a „cirkuszkocsi", ahogy otthonukat
nevezik, még nem borult fel végleg.
Végeredményben ő irányítja az esemé-
nyeket, mint egy végzet istennője.

A darab elején a szülők odavannak, mert
Michel először aludt házon kívül - az anya
úgy kétségbe van esve, hogy el-felejti
gyógyszerét bevenni, s csak nővére
lélekjelenléte menti meg életét. A fiú
hazajön, bevallja, hogy szerelmes egy
nála valamivel idősebb lányba, akinek
rajta kívül egy idős barátja-pártfogója is
van - az anya őrjöng, az apa pedig rájön,
hogy a lány azonos az ő szeretőjével. Erre
a lányt - aki őt gyengéden és hálásan
szereti, amiért segített rajta, de a fiúba
szerelmes - ráveszi, hogy „a fiú érdeké-
ben" vallja azt, hogy harmadik szeretője is
van - a fiú teljes kétségbeesésbe zuhan,

ki akar vándorolni, s csak Léonie éri el,
hogy az önző apában felébred a jóérzés és
bevallja az igazat, így összehozva a fiata-
lokat. Az anya, aki nem tud és nem akar
„lemondani" fiáról, öngyilkos lesz. - Ez
persze csak a darab csontváza, melyhez
az eredeti inspirációt Jean Marais és -
végletes, őt istenítő és kizárólagosan saját
magának követelő, bájos és idegesítő -
édesanyja adta.

Cocteau 1938-ban hosszas vajúdás után
igen rövid idő alatt írta meg művét, melyet
több színigazgató visszautasított - köztük
Jouvet is -, mert Cocteau ragaszkodott
ahhoz, hogy a fiú fontos szerepét a még
teljesen ismeretlen Jean Marais játssza.
Több címet tervezett: A cirkuszkocsi - A
becsapódó ajtók háza - a végleges címet a
Théâtre des Ambassadeurs igazgatója
adta, akinél a darabot bemutatták.
Mégpedig óriási sikerrel. Kétszáz előadás
után Párizs város tanácsa - melyé e
színház volt - betiltotta a darabot, azzal,
hogy erkölcstelen. A Théâtre des Bouffes
Parisiens-ben folytatta ekkor a darab
diadalútját. Jött a háború, Marais bevonult
- 4i-ben újra műsorra tűzték a Théâtre
Gymnase-ban, de a szélsőjobboldali
könnygázbombás manifesztációk és
sajtótámadások után (melyek szerint a
darab okozta Francia-ország vereségét . . .)
megint betiltották. 1945-ben újra színre
került e színházban, újabb óriási sikerrel.
48-ban Cocteau filmet csinált belőle, s
ebben az anyát Yvonne de Bray játszotta,
Cocteau kedvenc színésznője, akinek
voltaképp e szerepet írta, de a színházi
bemutatókor beteg volt, s nem tudta
eljátszani.

Jean Marais 39 évvel az ősbemutató
után, 1977 elején, újra színre hozta a da-
rabot, mégpedig a Théâtre Antoine-ban,
ebben a több mint százéves, nagy múltú
színházban, melyhez a nagy színházi
forradalmár-újítók közül kettőnek a neve
is fűződik: André Antoine-é és Firmin
Gémier-é. 1943 óta pedig Simone Berriau
igazgatja - e női igazgató nevéhez fűződik
Sartre nem egy darabjának felfedezése és
bemutatása, Colette első darabjáé, Achard
Bolond lányáé Annie Girardot-val, és sok
egyéb híres darab színrehozatala, valamint
jó pár színész felfedezése is.

Cocteau annak idején megjósolta Ma-
rais-nak, hogy egykor el fogja játszani e
darab apaszerepét is - s ez most megvaló-
sult. Meg kell mondani, hogy sokkal
kevésbé hálás szerep, mint a fiúé, s Marais
érdeme, hogy hihető és élő figurát alkot
belőle.

Cocteau: Rettenetes szülők (Théâtre Antoine)



Mint rendező, észrevétlen akart ma-
radni. Rendezése a mű tökéletes ismere-
téről s Cocteau iránti tiszteletről tanús-
kodik. Hatásos, pontos, aprólékos és teljes
illúziót adó.

Az anya Lila Kedrova, Léonie, a nagy-
néni pedig Madeleine Robinson - mind-
kettő nagy alakja a francia színháznak és
filmnek, és tökéletesen oldják meg szere-
peiket. Hogy a szenvedély már az első
percekben árad a színpadról, Kedrova
érdeme - gyermekesen önző, megszál-
lottan makacs, őrjöngően fiát imádó, be-
tegségével zsaroló, és senki-semmi mással
nem törődő lény, aki nem hajlandó
belenyugodni, hogy fia felnőtt emberré
vált, saját élettel, saját érzelmekkel.

Léonie -- Madeleine Robinson - szép,
hűvös, okos, a háttérből igazgatja a
történetet - nem is egészen önzetlenül, hisz
ma is szereti egykori vőlegényét. Megoldja
a fiatalok életét, s egyben - bár ez nincs
kimondva - maga felé vonzza Georges-ot.
Ő, Kedrova és Marais remek trió. Viszont
a két fiatal, sajnos, gyenge. Madeleine
szerepében Caroline Silhol olyan
színtelen, hogy nem értjük, miként tudja
egyszerre lekötni az idős és a fiatal férfi
szerelmét. François Duval játéka láttán
pedig csak azt sajnálja az ember, hogy
nem láthatta annak idején Marais-t e
szerepben.

Mindent egybevéve: Cocteau-nak sike-
rült, amit akart; olyan tragédiát írni, mely
egyben komédia is ... mely nem lett
divatjamúlt - mely hihetővé teszi ezt a
szenvedélytől lángoló, különös szerelmi
háromszöget vagy inkább öt-szöget - mely
az önzés, a magány drámája, az önzés
tragikomédiája. A szülők érzelmi életét
ugyanolyan örvények kavarják, mint a
fiatalokét - csupa csodálatos szereppel, a
képmutatás leleplezésével, hatásos
fordulatokkal, drámai szituációkkal,
rafinált pszichológiával - és költészettel.
Ahogy az egyik kritikus írta: végre egy
szép, egy jó, egy nagy színházi este. De
persze van, akinek más az ízlése és a
véleménye.

Equus

Peter Shaffer drámájával, valamint a mű
előadásával a SZÍNHÁZ 1975. júliusi és
1976. novemberi számában már fog-
lalkozott. Ezért csak az előadás ismerte-
tésére szorítkozom.

A művet Párizsban a Théâtre d'Orsay-
ben mutatta be a Barrault-Renaud tár-
sulat, de a rendezésre John Dextert, az
angolszász előadások kiváló rendezőjét

hívták meg, ki most a Metropolitain
Opera igazgatója - s átvették John Napier
tüneményes díszleteit és jelmezeit is. (A
Théâtre Athénée játszotta aztán tovább a
darabot.) A színhely stilizált, s bármit
idézhet: klinikát, istállót, családi komor
otthont, pornómozit (ahol a fiú
„erkölcsös" apjával találkozik), boksz-
ringet (hisz a darab voltaképp egy pár-
harc), görög amphitheatrumot, orvosi
demonstrációs termet ... De ami teli-
találat: a lovak. Szép, fiatal férfiak, két
lábon stilizáltan mozogva, testhez simuló
barna bársonydresszekben, lábukon
kothurnus-szerű magasított ezüstpata,
fejükön ezüstdrótból kialakított, gyéren
font lófej, mely mögött a színész arca
látszik. S mikor a fiú, a lánnyal való
meztelen csábítási jelenet után, őrjöngve
megtámadja a lovakat, ezek olyan cso-
dálatos, koreografikus mozgással reagál-
nak, amely lélegzetelállító. A rendezés és
maga az előadás is kitűnő - egy angol
kritikus szerint jobb a darabnál is.

François Périer a pszichiáter, ő diktálja
az előadás tempóját - s hogy milyen
remekül eleveníti meg a kételyektől tépett
„többlelkű" orvost, az - ismerve nem egy
eddigi szerepében - egy percig sem lep
meg. Meglepetés egy fiatal, ismeretlen
színész, Stéphane Jobert, a főhős
szerepében: a borotvaélen táncoló, vég-
telen nehéz szerepet teljesen elfogadtató-
an tudja megformálni.

Drágalátos jómadárkák

A világhírű író egyike a legtermékenyebb
szerzőknek - ez a második darab-ja,
melyet a szezonban Párizsban bemu-
tattak. Műveit, főleg az utóbbi években, a
kritika nem mindig fogadja egyhangú
lelkesedéssel, de olyan hűséges, olyan
széleskörű, olyan rajongó közönsége,
mint neki, talán egyetlen más írónak
sincs.

Anouilh nem volt soha optimista, témái
nem voltak soha vidámak, de hősei közt
akadtak sugárzóan tiszta, vonzó, csodás
alakok - Euridyke, Orpheus, Jeanne
d'Arc, Becket, hogy csak néhány példát
mondjak. Viszont az utóbbi években írt
darabjaiban úgyszólván alig akad jó,
tiszta, vonzó figura. E mostani darabjának
majdnem minden alakját
pesszimizmussal, vad embergyűlölettel,
maró szatírával, keserű kiábrándultsággal
jellemzi.

Az öreg detektívregény-író nagy, Párizs
melletti házában él családjával, műveit
pályaudvarokon, bódékban árulják nagy
sikerrel, de elege volt, s abba akarja
hagyni. Rajta élősködő családja anyagi
igényei mégis arra kényszerítik, hogy
improvizált „titkárnőjének", a kosztért-
kvártélyért kislányunokáit németre tanító
német kislánynak, új regényt kezdjen
diktálni, mely egy régi ír kastélyban
játszódik, s címe: „A madarak mindent
lekakálnak." De még diktálni se

Anouilh: Drágalátos jómadárkák (Comédie des Champs-Élysées)



hagyják - megjelenik veje, aki baloldali író
- a forradalom elméletéről és gyakorlatáról
ír, de alig dolgozik, csak tüntetéseken vesz
részt - ennek felesége, az író idősebb
lánya, ki férjével jár demonstrálni, bár a
politikáról fogalma sincs, s bele-szeretett
egy hivatásos agitátorba - ifjabb lánya, aki
egy női mozgalomban vesz részt - mind
elkényeztetett, üres, ostoba és el-
lenszenves. A két unoka, 13-14 éves kis-
lányok, „tüntető felvonulást" szerveznek a
szobájukban a tüntetések ellen, melyek
szüleiket távol tartják tőlük. Apjuk
nemcsak „forradalmár", hanem úgy
mellékesen elcsábította és teherbe ejtette
ugyancsak baloldali kiadója 15 éves lányát.
Ez a kiadó, aki ugyan sorozatban ad ki
könyveket a női szabadságról, a szabad
abortuszról és egyebekről, de szicíliai
lévén, a gyakorlatban nem ismer tréfát a
családi becsület dolgában, véres bosszút
akar állni a csábítón. A darab teljes máso-
dik részében a „jómadárkákat", a sza-
lonban a „főnök", a regényíró körül
ősszegyűlt családot látjuk, akiket a (látha-
tatlan) bosszúálló az ajtón túlról azzal
fenyeget, hogy amennyiben a csábító, a vő
nem áll a fegyvere elé, ő plasztikbombával
felrobbantja valamennyiüket, a házzal
együtt. Az éjszaka folyamán végleg lehull
a lepel a jelenlévőkről, lelkileg pucérra
vetkőznek, s amit részben már eddig is
tudtunk, végleg kiderül: egyik undorítóbb
a másiknál, semmirekellő, egoista, komisz
és alantas, szemét emberek. Nincs
becsületük, se elveik, se gerincük,
tévedésből se akad bennük egy
rokonszenves vonás vagy jótulajdonság.
Mire hajnalban kiderül, hogy a kiadó
mégis elment, a két kislány, aki végighall-

Eduardo Manet: Lady Strass (Théâtre de Poche)

gatta a hányingerkeltő éjszaka minden
szavát, labdázni kezd az ottmaradt
plasztikbombával - s a Néző lelke mélyén
azt kívánja, bár robbantanák fel az egész
társaságot.

Ugyanakkor végigneveti a néző az egész
estét. Ami Anouilh bevallott célja is.
Csakhogy ez nagyon keserű, nagyon
ambivalens nevetés!

A darab nem tartozik Anouilh remek-
művei közé; túl sötét, szerkezeti hibái
vannak, nem válogat az eszközökben.
Idővel a lélegzetből is kifogy.

Szokás szerint a darabot maga Anouilh
rendezte, a szereplőket ő válogatta,
Roland Pietri segítségével. A színészek
közül talán legjobb az angol származású
Michel Lonsdale, aki briliáns karikatúrát
nyújt a baloldali vő szerepében, de
ugyanilyen jó karikatúra Jacques Castelot
konzervatív kapitalistája, aki elvből nem
olvas újságot. Guy Tréjean a „főnök",
vagyis az öreg író szerepét robusztus
humorral formálja meg. Uta Taeger (aki
valóban német!) bűbájos a német lány
szerepében.

Csütörtöki hölgyek

Loleh Bellon nevét itthon nemigen is-
merik, pedig ismert színpadi színésznő,
aki filmen is elég sokat játszott, elsősor-
ban nővére, Yannick Bellon rendezőnő
filmjeiben. (Pár hónapja ment a magyar
televízióban Valahol, valaki című film-
jük.) Eddig nem foglalkozott írással, s
most váratlanul olyan sikert aratott ez az
első, színpadra került műve, hogy a Drá-
makritikusok Szakszervezete neki ítélte az
„Ibsen 1976" irodalmi díjat. Aminek
következtében ez egyike a kevés darab-

nak Párizsban, melyhez szinte reménytelen
jegyet kapni.

A Csütörtöki hölgyek három, hatvanas
éveik elejére érkezett, egykori osztálytárs-
nő, barátnők (s részben ellenfelek), akik az
iskolapad óta, minden csütörtökön - mely a
gimnazisták szünnapja Francia-országban -
összejönnek egyiküknél, Sonianál, teára. A
darab több ilyen csütörtök története - s
egyben mindhármuk életéé, mert hiszen
ezeken az összejöveteleken egy szó, egy
illat, egy íz, egy aktuális bármi, azonnal
asszociálja a múltat, hármuk
gyermekkorát, ifjúkorát, felnőtt-korát
egyaránt. S ezek a visszavetített epizódok
törik meg a jelent, s egyben, apró
emlékmorzsákkal, félbeszakadt val-
lomásokkal, veszekedésekkel és kibékü-
lésekkel, mondhatni „pointilista" tech-
nikával, vagy mint egy kaleidoszkóp,
alakítják ki a végeredményt, a három
életet.

A három nő olyan különböző, sőt el-
lentétes, hogy csak egy közösen eltöltött
élet az, amely összefűzi őket - a tudat,
hogy egymásról mindent tudnak, egy-
másnak nem hazudhatnak. Sonia, a kö-
vérkés, derűs, torkos, mulatságos és sze-
retni való Sonia, orosz emigránsok lánya,
aki nehéz anyagi körülmények között él,
két kellemetlen váláson ment keresztül,
most is dolgozik mint divattervező, s akit
állandóan szipolyoz anyagilag Victor,
negyvenéves, elkényeztetett, mihaszna fia;
Marie, aki csendes, tiszta, sugárzó
egyéniség, megindító és bölcs, aki fele-
ségül ment a harmadik hölgy, Hélčne
fivéréhez. Imádta férjét, két leányt szült
neki, s a családnak és a háztartásnak élt,
mindaddig, míg férje rákot nem kapott, ő
végigkínlódta férje halálharcát, s a végén
egy injekcióval segített rajta . . . Azóta is
férje emlékének s gyerekeinek él. Végül
Hélčne, aki zárkózott, fanyar, érzékeny és
hűvös, aki soha nem ment férjhez, de
imádta fivérét, Jeant, s egy életen át nem
bocsátja meg Marie-nak, hogy „elvette
tőle" - a két nő ma is vitatkozik azon,
melyiküknek volt több joga Jeanhoz, s az
melyiküket szerette jobban. Mint ahogy
vitatkoznak azon is, melyiküknek van több
joga az egyetlen helyhez, amely a családi
sírboltban még szabad . . . Az írónő ért
ahhoz, hogy nevettessen és könnyeztessen,
hogy megmutassa: utólag már semmin
nem lehet változtatni. És hogy bemutassa;
milyen a nők élete. Ami többet ér egy
feminista manifesztumnál. Mert finom
megfigyelőképességgel, szelíd iróniával és
emberséges humorral mutatja be mindezt,
s azt is, hogy



hiába öregszünk meg, mi saját magunk
tudjuk csak, mennyire bennünk él gyer-
mekkori és ifjúkori énünk is.

Az előadást Loleh Bellon és Yves
Bureau közösen rendezte. Három tüne-
ményes színésznő: Sonia szerepében Do-
minique Blanchar mint megöregedett
gyerek, szeretni való, megható és mulat-
ságos; Suzanne Flon mint kis, csendes,
szelíd és rajongó Marie; Françoise Lu-
gagne mint éles kontúrokkal rajzolt, sok-
szor görcsbe ránduló, látszólagos önzése
mögött mégis jószívű Hélčne.

Lady Strass
Utoljára hagytam azt a darabot, azt az
előadást, amely az öt est közül számomra
a legnagyobb élményt jelentette. Eduardo
Manet, a francia nyelvű író, bár Kubában
született, spanyol szülőktől, aki a mulatt,
fehér és fekete, katolikus és primitív
civilizációt vallja magáénak, már nagy
sikerekre tekinthet vissza. Tizenöt éves
korában kezdte mint színházi- és film-
kritikus; az egyetemen színész, megírja
első darabját, marionett-színházat alapít,
de szíve a filmhez húzza, s ezért Francia-
országba megy. Ott színiiskolát látogat,
Olaszországban nyelveket és irodalmat
tanulmányoz, majd Franciaországba
visszatérve, novellákat és regényt publikál.
Dolgozik a televíziónak és a filmnek,
majd, mivel a Castro-fiúkkal együtt járt
egyetemre, egy hónapra visszamegy Ku-
bába - s nyolc évig marad. Előbb a Nem-
zeti Drámaegyüttes igazgatója, majd négy
nagy és hat kisfilmet készít. Vissza-tér
Párizsba, ahol 69-ben kerül színre nagy
sikerrel, háromszázas szériában, első igazi
színműve, apácák, majd a 7o-es években
több más darabja, míg 77-ben Roger Blin
rendezésében, a Théâtre de Poche-
Montparnasse-ban, a Lady Strass. ( M á r
A z apácák is itt került be-mutatásra. - Egy
apácának öltözött banditatrió magas árért
üldözött emberek kicsempészését ígéri,
ehelyett kifosztja és megöli őket, de végül
maguk sem tudnak menekülni.)

Ez a hatvanszemélyes, parányi színház,
icipici színpadával, egyik legfontosabb
kiindulóhelye az új francia drámának. Itt
volt a bemutatója Billetdoux:
Tchintchinjé n e k , Ionesco: Leckéjének,
Romain Weingarten: Nyár című
darabjának, Dubillard, Marguerite Duras,
Jean Vauthier, Victor Heim, Bernard da
Costa első vagy legkiválóbb darabjainak.
A rendező, Roger Blin különösen mint az
avantgarde rendezője híres. Tévedhetetlen
érzékkel választja ki a nagy kínálatból azt,
ami

komoly érték, és viszi sikerre. Artaud
tanítványa, s rendezései valóban sokszor
utalnak a „kegyetlen színház"-ra. Blin volt
az, aki ragaszkodott Beckett: Godot-ra
várva című művének bemutatásához, s az
ő rendezésében lett világhírű. Genet és
Pinter is sokat köszönhetnek neki. Ő
fedezte fel Eduardo Manet-t is, akit a dél-
amerikai „naiv barokk", az „extravagáns
és vidám barokk" legjelentősebb és igen
tehetséges képviselőjének tart.

Egy egyenlítői, volt angol gyarmaton
játszódik a darab; egy omladozó, bedesz-
kázott, lakatlannak látszó, egykor főúri
házba behatol két csibész - egy öreg
francia, valaha pincér, s egy helyi, fiatal
mesztic. Eső és rendőrség elől bújnak,
igen furcsa helyiségbe kerülnek, amely
csapdaszerűen záródik be mögöttük. Kin-
cseivel és emlékeivel önkéntes elzártság-
ban élő, excentrikus angol lady, aki két tá-
bornoknak is özvegye, szegzi rájuk pus-
káját - méltó ellenfélként bármely beto-
lakodónak. Miután sakkban tartotta őket,
meghívja teára, száraz ruhákat ad nekik,
röviden beszél életéről (ahogy utólag
kiderül: rózsaszínre lakkozva), s közli,
vendégeinek tekinti őket. Amazok
szívesen maradnak, tekintettel a lady
szóba került nagy bankbetétjére és éksze-
reire, melyeket meg akarnak szerezni.
Kiderül, hogy a ladynek volt a férjeken
kívül egy fiatal szeretője, egy egykori SS
is. Este nagy ünnepséget rendeznek, ahol
Eliane, az özvegy, régi estélyi ruhákban
szonetteket szaval, Wagnert énekel, tán-
colni tanítja az idősebb csibészt, flörtöl a
fiatal meszticcel, aki meg akarja fosztani
ékszereitől - de azok pakfongból és
strasszból vannak, s az eredetieket Hans-
nak, az SS-szeretőnek adta. Viszont fel-
ajánlja a két férfinak, hogy kellő honorá-
riumért elevenítsenek fel és játsszanak el
jeleneteket az ő múltjából, s a két csibész
valóban életre kelti a két férj és a szerető
alakját, sőt Eliane egykori szerelmét, az
indiai bennszülött költőt is. Azonban,
főleg a mesztic fiú, annyira beleélik ma-
gukat szerepeikbe, hogy összefolyik múlt
és jelen, feltárul a lady múltja - s ez a
valóság a ladyt az őrületbe kergeti, őket
pedig tovább a nagyvilágba.

A rövid tartalom ebben az esetben még
halvány fogalmat sem tud adni a darabról,
de az előadásról sem. Bizarr, barokkos,
groteszk tragikomédia, amely az első öt
percben torkon kapja az embert, s az
utolsó percig nem ereszti el, sőt, végig
tudja fokozni a feszültséget. Ha akarom,
burjánzó fantáziatermék - de ha akarom,
szóról szóra megtörtén

hetett vagy megtörténhet így, ahogy
megírták. Ha akarom, szimbolikus -
egyesek szerint a lady a hanyatló impe-
rializmust jelképezi, egykori SS-szeretője
a fasizmust, az iszákos francia a kolonia-
lizmust, s a mesztic, ki hatalmába keríti a
házat, s új elveket hangoztat, a hatalomra
kerülő, forradalmi harmadik világot. Le-
het. Az biztos, hogy Manet darabja ki-
mondottan haladó. Manuel, a mesztic,
akit szinte hipnotizál a pénz hatalma, rá-
jön, hogy Lady Strass kincsei mit sem
érnek, s míg léteztek, bitorláson és ha-
zugságon alapultak - e hamis nyugati
értékekkel szembeállítja ezek után saját
új, más értékeit, melyek alapján a tegnap
romjain a holnap népeinek világa épül.

Roger Blin rendezése a bizarr művet
remek tempóban és ritmusban tartja, s a
cselekmény ívétől a legapróbb gesztuso-
kig mindent a darab egyértelmű szolgála-
tába állít. Érezni, hogy szereti az írót is, a
művet is, sőt az élesen jellemzett szerep-
lőket s azok összeütközéseit is. Fekete
komédiát csinál a műből, minden különös
trükk vagy kellék nélkül, szinte intim
színházat, mely mégis csodálatos spektá-
kulum. Éléonore Hirt, a lady, különleges
és excentrikus, ugyanakkor finom, vonzó;
amikor viszont a bennszülöttekkel
kapcsolatos „jóságos" elveit fejti ki,
egyenesen felháborító, s nem fél attól,
hogy helyenként bohózatig menő kari-
katúrát kreáljon a szerepből. Egy Folle de

Chaillot helyett egy Folle de Hondurast

alkot meg, ahogy az egyik kritika írta
róla.

Étienne Bierry, aki egyben a színház
igazgatója, alakítja az idősebb, francia
csirkefogó szerepét - a darab folyamán a
lady második angol férjét. Mindkettőben
ellenállhatatlan, clown. A meglepetés
erejével hat Tony Gatlif, aki még sohase
volt színpadon. Ez a ragyogó tehetségű
cigányfiú kitudja honnan vett rutinnal,
szuggesztíven alakítja a robbanékony,
agresszív, sértődékeny meszticet és a
jéghideg, platina hajú, napszemüveges
SS-t, a háziasszony „elképzelt" szeretőjét.

Ha választanom kellene, melyik dara-bot
szeretném látni magyar színházak
előadásában, legszívesebben azt válaszol-
nám, mind az ötöt - valamennyi siker
lenne Pesten. De ha csak egyet választ-
hatnék, feltétlen a Lady Strass lenne az.


