
sultságot nyertek az irodalomban, de egyre
több a melléktermékük is, mert sok olyan
„szöveget" fogadunk el mű-alkotásként,
amely nem más, mint dilettáns
próbálkozás vagy szélhámosság. Egy
mindenféleképpen rendkívül jelen-tős: a
műfajok közötti összemosódás feltétlenül
a szintézis igényét jelenti. Amíg eddig a
kísérletek horizontálisan történtek, most
vertikálisan történnek. Középpontjukba a
művészi üzenetet helyezik, és mindent, a
formát legfőképpen, ennek rendelnek alá.

- Eddigi előadásaiban a metakommuniká-
ciót, a nyelven túli kommunikálást helyezte az új

műnem, a lírai előadás középpontjába.
Ezekben az előadásokban szinte kihívóan vall
arról a viszonyról, amely a groteszkkel mint
életjelenséggel kapcsolatba hozza. Milyen
esélyt lát a groteszkben?

- Szerintem a színpadon a groteszk
mindig a művészi igazsághoz kapcsolódik.
Ahhoz a művészi megfogalmazha-
tósághoz, amely magában az igazságban
rejlik. A groteszk az én előadásaimban a
nézőt ellentétes érzelmek egyidejű át-
élésére készteti. Ez hasonlít arra, ami az
életben az igazság. Mert az életben sem
lehet merev határokat húzni, ott is egy-
szerre visszataszítóak v a g y szépek a
jelenségek. Ha színpadon az igazságot
tartjuk elsődlegesnek, akkor elkerülhe-
tetlen, hogy ne jussunk el a groteszkig.
Banális példával kísérelem meg ezt meg-
világítani: ha egy színész azzal a szöveg-
gel kerül szembe: „torkig vagyok", akkor
a színész hajlamos eljátszani a mondatot,
nem a mondat igazságát kivetítve a
színpadi állapotra. Mint ilyen, ő csak a
mondatot interpretálja, hiszen ő maga mint
ember nincs torkig abban a pillanatban
semmivel. Ha az interpretációt úgy fogja
föl, hogy a mondat tartalmának az érzelmi
visszájáról közelíti meg, és derűsen
mondja el, halkan, akkor már a mondat
igazságához, a maga állapotának az
igazságához is közelebb kerül. És ez már
maga a groteszk. Mivel a hu-szadik
századi világban az élet is tele van
groteszk elemekkel, ezért a színpadon is
elkerülhetetlen a groteszk, ha az élettel
valamilyenképpen lépést kívánunk tar-
tani.

- Eddigi pályafutása alatt még egy
ősbemutatót sem rendezett. Van-e igénye egyál-
talán arra, hogy egy szöveget elsőként állítson
színpadra?

- Nyilvánvaló, hogy igazán korszerű és
igényes romániai magyar színházat nem is
lehet és én sem tudnék elképzel-

ni korszerű és jelentős hazai drámai
művek nélkül. Én eddig több ősbemu-
tatóra készültem. Ezek közül az egyik
legizgalmasabb tervem az volt, hogy
Molnár .H. Lajos Donki Ákosának szín-
padi változatát megcsináljam. Az írót én
beszéltem rá, hogy átírja a regényt, s ez
nagyszerűen sikerült, talán a regény-nél is
jobban, hiszen egy nálunk előzmény
nélküli, kafkai dimenziójú mű született,
amelyben a felvállalt, tudatos
közhelyesség nőtt valódi művészetté.
Sokáig készültem erre az előadásra, a
Kolozsvári Magyar Színházban kellett
volna bemutatnom, de rajtunk kívül álló
okok miatt nem került sor rá. Azóta egy
újabb, Majakovszkijéhoz hasonló tár-
sadalmi szatírát olvastam Zágoni Attila
parodista tollából, Kötéltánc címmel. Ezt
szívesen megcsináltam volna, de ezt is
rajtam kívül álló okokból, egyelőre, el
kellett napolnom. Ugyanakkor Sütő
András legújabb drámáját, a Jégmadár
avagy .Advent a Hargitán című darabot
rendeztem volna, szintén a kolozsvári
színházban, de ez is elmaradt. Szívesen
olvasnám Györffy Kálmán, Mózes Attila,
Bálint Tibor újabb darabjait. Ugyan-akkor
a Nottara Színház Bukarestben felkért,
hogy hazai magyar szerző művét
javasoljam, s én Bajor Andor Szürke
délutánját vagy Székely János Caliguláját
fogom javasolni. Úgy érzem, hogy drá-
maírásunk forrása egyáltalán nem apadt
ki, s nagyon nagy érdeklődéssel és kész-
séggel várom az új műveket. De meg kell
jegyeznem: bár nem köztudott, eddig is
rendeztem ősbemutatót, amellyel díjakat
is nyertünk, s ez Dehel Gábor Ártatlan
című darabja.

-- Mik a tervei?

- Elég zsúfolt évadom lesz, de lehet,
hogy amit most mondok, nem is egy,
hanem másfél, két évad terve, konkrét
címekkel, színházakhoz kötötten. A
bukaresti Giulesti Színházban kezdem el
Woody Allen egy forgatókönyv-drámáját,
a Halál címmel; ősszel Piatra Neamton
rendezem a Leonce és Lénát, bonyolult
feladat lesz Kolozsváron a Hamlet,
amelyet Héjja Sándorral szeretnék
megcsinálni. Ugyancsak Kolozsváron, a
román Nemzeti Színházban a Svejket
rendezem, a Constancai Állami
Színháznál Turgenyev Egy hónap falunját,
valamint a marosvásárhelyi román tago-
zaton egy Camus-t vagy Majakovszkijt, a
magyar tagozaton pedig hazai magyar
szerző darabját, Sigmond Istvánnak a
Szerelemesőjét.

KOLTAI TAMÁS

A modernizmustól
a hagyományig

Három francia előadás

A cím fordított haladványt mutat. Á mű-
vészetek történetileg a hagyománytól a
modernizmusig járják be a fejlődés út-ját.
Minden, ami új, meghatározott tra-
dícióhoz kötődik, azáltal, hogy túllép
rajta. Ám a színházban gyakran meg-
fordul ez a természetesnek látszó vi-
szony, azon egyszerű oknál fogva, hogy
a szcenírozás módja, a színházi nyelv
szüntelenül változik. [ [a az előadást nem
a művek interpretációjaként fogjuk föl,
hanem mint komplex újrateremtést vizs-
gáljuk, aligha fogunk csodálkozni azon,
hogy hagyományos drámák gyakran
színházi kísérletek tárgyává válnak, és
megfordítva : egykor avantgarde-nak
számító opuszok klasszicizálódnak egy-
egy modern előadásban. E megállapítás
nem véletlenül kezeli szabadon a hagyo-
mány és modernség fogalmát. Ha nem
értékkategóriaként, hanem mint a valóság
különböző megközelítési lehetőségeit
fogjuk föl őket, számos meglepetésben
lehet részünk.

Például amikor egymás után nyílik
alkalmunk találkozni Párizsban olyan
hírneves rendezők friss munkáival, mint
amilyen Antoine Vitet, Patrice Chéreau
és Peter Brook.

Vitez és az Übü király

Antoine Vitez Übü királya első pillantásra
nagy - trouvaille: az avantgarde klasszi-
kusát, a polgárpukkasztás fenegyerekét,
Alfred Jarryt belehelyezi abba a polgári
drámaformába, amely ellen - többek kö-
zött - csaknem egy évszázaddal ezelőtt
föllázadt. Idézték már előttem, most
mégsem kerülhetem meg a rendező nap-
lójegyzetét, amely elvont koncepcióból
időközben. az elkészült produkció leírá-
sává vált: "Az Übü király előadásának egy
kitűnő ízléssel berendezett polgári
ebédlőben kell kezdődnie. Barokk gar-
nitúra, whisky, zene, újságok. Übü papa
és Übü mama a dinamikus mai káderek-
re emlékeztetnek, partyra várják barátai-
kat. A trágár szavak nem zavarják őket,
úgy beszélnek a »szahar«-ról, mintha a
portóiról vagy más közönséges dologról
volna szó. Szarnak, étkeznek, gyilkolnak,
meghalnak méltóságuk megingása nél



kül. .. Ühü mama laméból készült nagy-
estélyit hord, Übü papán szmoking.
Külsejük kifogástalan... Az előadás végén
egy hatalmas luxustengerjáró, olyan, mint
az Amarcord című filmben, beúszik a
lerombolt szalonba, s az Übü házaspár
Spanyolországba hajókázik..."

Az ötlet, amilyen kézenfekvő, olyan
sokat ígérő. Übüék mint modern nyárs-
polgárok vagy fölkapaszkodott újgazda-
gok - ez egyszerre konkretizálja és ak-
tualizálja az elvont hatalommetaforaként
vagy annak paródiájaként agyonértel-
mezett darabot. Tessék, egy mai Übü
király. Legutóbb Vinkó József citálta a
darab elasztikusságára utalva Paul Va-
léryt, aki szerint „ez a mű csak olyan
mértékben él, amilyen mértékben képes
más lenni, mint amilyennek Jarry meg-
alkotta". Az elmúlt évek híres külföldi
übü-fölújításai - talán Brook rendezését
kivéve -, ha eltértek is az ősbemutató
szürrealizmusától, egymásra annál inkább
kezdtek hasonlítani. Nem stílusukat, ha-
nem szemléletüket tekintve: az „übüség"

az alantas lumpenhatalom huszadik szá-
zadi megnyilvánulásainak valamelyikével
azonosult. Valószínűleg ennek a csö-
mörétől eltelve tért vissza Zsámbéki
Gábor a Katona József Színházban a
klasszikus diáktréfához.

Vitez viszont látszólag merőben újat
talál ki. Ha száz évvel ezelőtt a szürrea-
lizmus volt botrányos a színházban, akkor
ma, amikor a modernista kísérletezés, az
„off-off" és a marginális színház bi-
zonyos értelemben közhelynek számít,
nyilván a realizmus az. S amilyen sokkoló
hatású lehet a francia nézőnek, mondjuk,
egy csatornában játszódó Cocteau-dráma,
olyan meghökkentő egy olyan Ü b ü ki-
rály, amelynek polgári szalon a színhe-
lye.

Az előadás színpadképe csak abban kü-
lönbözik a Vitez naplójegyzetében leír-
taktól, hogy Übüék szalonja barokk

garnitúra helyett modern bútorokkal van
berendezve. A díszlettervező Yannis
Kokkos hatalmas, kerek ebédlőasztalt
helyez középre, amely a legfinomabb
ízléssel megterítve, márkás porcelánszer-
vízzel és ólomkristály poharakkal várja a
vendégeket. Diszkrét zene szól a
lemezjátszóból, Übü mama - azaz inkább
Madame Übü - nagyestélyi ruhában szí-
nes magazint olvas, szájában hosszú szip-
kás cigaretta, Übü papa, vagyis Monsieur
Übü hófehér szmokingzakóban, sötét
pantallóban, csokornyakkendőben áll-
dogál. Minden kész a „partyra". Csipetnyi
diszharmóniát csak Übü mama hanyagul
magasra polcolt lába visz a jelenetbe, s
talán Übü papa feszélyezett tartása,
ahogy időnként eszegetni próbál az
asztalra készített salátából, felesége
legnagyobb rosszallására. Ez a néma je-
lenet olyan feszültségteremtően hosszú,
és olyan kontrasztot képez a drámakezdő
„merdre" - „szahar" - szócskával, hogy
szinte kiszámítható: elhangzásakor har-
sány kacaj fog kitörni a nézőtéren.

A közönség azonban tökéletes fásult-
sággal veszi tudomásul az ősbemutatón
egykor tüntetést kiváltó indítást. A kö-
zöny egy hagyományos Übü-rendezésben
természetes is volna; csak beavatottsá-
gukkal tüntető sznobok szoktak ilyenkor
„színháztörténetileg" nevetni. De Vitez
modernista rendezése, ami épp attól ki-
hívó, hogy a csatornalét helyett polgári
miliőt ábrázol, itt minden valószínűség
szerint cinkos összekacsintásunkra szá-
mít. Az előadás folyamán rá kell jönnöm,
hogy másról van szó. Monsieur és Ma-
dame Übü polgári életformájuk leple alatt
természetes könnyedséggel, szinte
észrevétlenül valósítják meg ordináré
önmagukat. Azt, hogy „szahar", úgy ej-tik
ki, mintha csak „igen"-t mondaná-nak.
Comme il faut gyilkolnak, rabolnak,
vérengzenek. A baj csak az, hogy Vitez
maga sem veszi komolyan a saját ötletét,

pontosabban nem tartja másnak, mint
ötletnek. Vagyis az előadás nem arról szól,
hogy mit rejt egy mai Übü, egy „dinami-
kus káder" tudatalattija, hanem megelég-
szik a jópofasággal, ami a szöveg és a
színpad disszonanciájából fakad.

Lehet, persze, hogy maga a Jarry-rém-
bohózat sem kínál föl jellemeket és szi-
tuációkat egy effajta értelmezéshez. Vagy
csak a színészek nem elég jók. Minden-
esetre alig kapunk többet közepes és nem
is mindig ízléses gageknél; az elő-adás
éppen azt a várakozást képtelen teljesíteni,
amelyet az elején Übüék társadalmi
hovatartozásának megpendítésével keltett.
Nincs rendszer az őrületben. Übü mama
az asztalra kapaszkodva, kézzel
maszatolja a tányérokra az ételmasszát,
majd amikor a vendégek kifogást emelnek
a vacsora minősége ellen, Übü papa a
dívány mögött letolva nadrágját,
természetben állítja elő a „lengyel becsi-
nált"

garnirungiát, és saját kezűleg szerví-
rozza, egy „megnevezhetetlen seprű",
alias vécékefe segítségével. Paszomány
kapitány a kóstoló után hosszan öklende-
zik. Ez és az ehhez hasonló ötletek bár-
milyen hagyományos Übü-blődlibe is be-
férnének.

Vitez rendezésének egyetlen, látszólag
mélyebb asszociációt keltő eseménye,
hogy amikor fölhúzzák a fenékfalat be-
borító ablak redőnyét, mögötte széles,
mellvédszerű terasz és azon túl az Eiffel-
torony látható. A dolog pikantériája, hogy
mi magunk a Nemzeti Színház előadásán,
a Chaillot-palota színháztermében ülünk, s
ha kinézünk az ablakon, hasonló
mellvédet s szintén az Eiffel-tornyot
látjuk. Vitez Übü királya tehát ott
játszódik, ahol a darabot játsszák --a
Chaillot-palotában. Ez a tüköreffektus
politikai szatírára utal. Nem is lehet
másképp értelmezni azt a jelenetet,
amelyben az Übüék uralma ellen tüntető
nép fölvonulása elvonul a terasz alatt -
csak a transzparensek felső szélét látjuk -,
a bent levő Übü pereputty pedig obszcén
mozdulatokkal és tortadobálással fejezi ki
nemtetszését.

Egy későbbi jelenetben bizarr pillanat,
amikor az Eiffel-torony tetejére vörös
csillag kúszik föl, s láttára hangzik el a
kiáltás: „Az oroszok!" Ennek a gagnek
természetesen nincs politikai árnyalata -
nem is lehet, hiszen Jarrynál az „orosz"
vagy a „lengyel" megjelölés csak fikció -,
de épp ezért, mint gag, túl-ságosan olcsó,
különösen Vitez erőteljes baloldali
elkötelezettségének ismereté-ben. A
rendezőnek számolnia kellett

Peter Brook Mahábhárata-rendezésének egyik jelenete



volna azzal, hogy egy külsőségeiben nap-
jaink jelrendszerét használó, látszólag mai
gondolati tartalmakat hozó előadásban ez
az ötlet óhatatlanul különféle képzet-
társításokat kelt. Menthetjük azzal Vitezt,
hogy a királyi díszszemlén ide-oda gurított
lendkerekes autók és mozgó egérkék
ötlete sem jobb - ami igaz. Lassan
belefáradunk a görgőkön tologatott
hatalmas asztal csúszkálásába, az üveg-
ablakok fokozatos elmocskolódásába, a
túlhajszolt színpadi mozgásba (bár ez
szinkronban van a közönség lassú elván-
dorlásával a kijárat felé). Mire az előadás
végi tengerjáró besiklik Übüék romhal-
mazzá vált szalonjába, már jó ideje tudjuk,
hogy a rendező maga is a felszínen
hajózik.

Chéreau és a „marivaudage"

kiüresednek a vágyak - az illúziók is sorra
összeomlanak. Chéreau szokás szerint
célba juttatja tragikus létszemléletét,
méghozzá azzal a kínzó, fájdalmas szép-
séggel, atmoszferikus érzékiséggel, amely
előző Marivaux-rendezésének is vonzó
sajátja volt.

A játék a valóság peremén, valahol az
álomszerűség határán játszódik le. A
manterre-i Théátre des Amandiers szín-
padának hatalmas belmagasságát Chéreau
állandó díszlettervezője, Richard Peduzzi
teljesen beépítette egy falhoz simuló, ívelt
épülethomlokzattal, amely a fenék-
színpadon kezdődik, jobb oldalon előre-
nyúlik a nézőtérig, sőt továbbfolytatódik
annak fala mellett. Baloldalt a rivaldával
párhuzamosan egyenes fal vágja le a tér
egy részét, úgyhogy a szereplők takarás-

ból érnek előre, az épülethomlokzatot
követő széles, gyalogjárdaszerű úton,
amely lejtősen halad a színpad elejéig.

A látvány a fények alkalmazásától válik
valószínűtlenül széppé. Chéreau, mint
más alkalommal is, sokat bíz a világítás-
ra. A takarásokból induló fények nem
nyalábokban érkeznek, s nem a szereplő-
ket világítják meg - fejgépek nincsenek is
Chéreau színpadán -, hanem a díszletet. A
hatás a fény-árnyék ellentétére épül. A
világításbeállítások nem statikusak, és
nemcsak az egyes jelenetek között
változnak, hanem szituáción belül is.
Olykor az úton lépkedő szereplőkre esik
éles, fehér fény, a színpad többi része
sötétbe borul. Más alkalommal az épület-
homlokzatot világítja meg a rendező,
mégpedig különböző szögekből, alulról

Ha Vitez színpada csupa trivialitás, akkor
Patrice Chéreau-é csupa finomság és esz-
tétikum. Finomság - nem finomkodás. Ezt
Marivaux-val kapcsolatban nem árt
hangsúlyozni. Chéreau egyike volt az
úttörőknek, sőt alighanem ő volt az első, aki
Marivaux-t megszabadította az úgy-nevezett
„marivaudage", vagyis a túlfinomultság, az
őszintétlen kellemkedés bélyegétől. Egy
évtizeddel ezelőtti hír-neves Marivaux-
rendezése, A vita már számot adott arról,
hogy a mesterkéltség írója a költészet és a
lélektan milyen varázslatos, lírai
realizmusával tud meg-jelenni Chéreau
színpadán. Most a Két nő közt (La fausse
suivante) című vígjátékkal bizonyította
ugyanezt.

Vígjáték ? Ha az, akkor zavarba ejtő és
szorongást ébresztő. Témája a szokásos
marivaux-i érzelmi bújócska. Szerelmi
paktum és kedvese állhatatosságát ál-
ruhában ellenőrző leány. Chéreau hősei a
rejtőzködéssel, a hamissággal, az álruhával.
voltaképpen saját hazugságaikba,
álérzelmeik csapdahelyzetébe bonyolódnak.
A férfinak öltözött lány - a „Lovag", ahogy
Marivaux nevezi - sikerrel ostromolja
riválisát, a Grófnőt: „elhódít-ja"
szerelmétől, akit talán már nem is igazán
szeret. A szerelmesek nem merik bevallani,
hogy elhidegültek egymástól. A „Lovag"

titkát leleplezik a szolgák, zsarolni
próbálják, kihasználják nő voltát, mire ő -- a
„csaló" - újabb csalásokra, újabb
hazugságra, sőt maga is zsarolásra
kényszerül. Végül saját manipulációiba
bonyolódik, az események megzavarják
érzelmi háztartását és a világról alkotott
képét. Egymásba mosódik igazság és
hamisság, s ahogy ellankadnak vagy
visszájukra fordulnak a szenvedélyek,

Jelenet a Mahábháratából



vagy fölülről, s mindig úgy, hogy a ta-
karások árnyékot is vessenek a fal vala-
mely részére. Néha az árnyékok kúszni
kezdenek a falon, mintha gyorsított
naplementét vagy pirkadatot látnánk, s a
színpadon folyó játék ettől valami furcsa,
földöntúli, lírai dimenzióba kerül. Az
éjszakai jelenetek ezüstösen csillogó
derengésben játszódnak, de a látvány
sohasem lesz édeskés, netán giccses, mert
Chéreau hangsúlyozottan színpadi s nem
naturális víziót teremt.

A szereplők fekete vagy sötét árnya-
latú öltözetet viselnek, így a fények élesen
kimetszik őket a térből. Egyedül a grófnőt
játszó Jane Birkin könnyű anyagból
készült, hófehér, földig érő ruhája alkot
éles kontrasztot. Birkin játékstílusa is elüt
a többiekétől. Puha, elomló, csonttalan
nőalak, testével hajlékony szecessziós
vonalakat ír le, ahogy hátrahanyatlik vagy
egy karosszékbe ku-

porodik. Valami ideges lágyság van a
lényében, ami az elején talán keresettnek
hat. De csak addig, amíg rá nem jövünk,
hogy ez a csöppnyi idegenség vagy deka-
dencia kell a játék finom izgalmához, ero-
tikus töltéséhez.

Egyébként a stílus inkább bensőséges,
mintsem frivol. A „Lovagot" alakító
Laurence Bourdil nem használja ki azokat
a nadrágszerep adta komikus lehető-
ségeket, amelyek egy Shakespeare- vagy
egy Goldoni-vígjáték hasonló szituáció-
jában a konvencionális előadásmód köz-
helyei közé tartoznak. Szolid, ragasztott
bajuszkájával csupa belső zavar és aggo-
dalom, lelki esetlenség; a színésznőnek
eszébe sem jut „kiszólni" a szerepből vagy
a karakterből.

A produkció sztárja Michel Piccoli az
egyik szolga, Trivelin szerepében. Ché-
reau nem a commedia dell'arte sztereo-
típiáit kényszeríti rá a szolgákat játszó

színészekre: emberi méltóságot kölcsönöz
nekik, mélységet ad a jellemüknek,
egyéniséggel ruházza föl őket. Még egy
bravúros részegjelenetnek sem csak ko-
reográfiája van, hanem lírája, bája, köl-
tészete. Piccoli színészi tapasztalatot és
életbölcsességet sűrít az általa játszott
figurába. Hosszú és bő, klepetusszerű
fekete ruhájáról, széles karimájú, ugyan-
csak fekete kalapjáról lerí az örökké ván-
dorlók, örökké úton levők ágrólszakadt-
sága. Kis bőröndöt cipel magával, nyilván
a holmija van benne : minden, ami
szükséges az élethez. Életformájához
filozófiát is kovácsol. Nyűtt arcával, szét-
szálazatlanul a vállára lógó, őszes hajával,
hórihorgas lépteivel öreg vagabundnak
látszik. Ha kioltanánk körülötte Patrice
Chéreau fényeit, talán már nem is Mari-
vaux-figurát látnánk benne, hanem Sa-
muel Beckett Godot-jának Luckyját.

Yannis Kokkos díszletrajza az Übü királyhoz



Brook és a Mahábhárata

Idestova egy évtizede készül Peter Brook a
Mahábbáratára, és mostanra, amikor né-
hány nemzetközi színházi fesztiválon India
kultúráját állították az érdeklődés
középpontjába, el is készült vele. Három
estére szánt monumentális trilógiaként
mutatta be július elején Avignonban.
Nekem a párizsi előbemutatók egyikén a
harmadik, négyórás részt sikerült látnom,
amely A háború alcímet viseli.

A Mahábhárata, a szanszkrit irodalom
legmonumentálisabb alkotása - szentírás és
törvénykönyv is egyben - évszázados
kollektív munka eredménye. Keletke-
zésének kezdetén népi eredetű, később
mintegy enciklopédiája a bráhmán kom-
pilátoron tudásának. Ebben az értelem-ben
„világpoéma", Claude Roy megállapítása
szerint költemény, regény, eposz és esszé, s
ez nemcsak azt jelenti, hogy különböző
műfajok ötvözete, hanem azt is, hogy
összegzi a teljes kulturális örökséget: a
mítoszt, a vallást, a történelmet és az indiai
gondolkodást. (Roy, amikor erről beszél, az
Odüsszeia, a
belung-ének mellett valójában az utólag

betoldott filozófiai tankölteményre, a
Bhavagad-gitára utal, amely a maga hét-
s z á z versszakával csak töredéke a két-
százezer soros teljes Mahábháratának.)

Brook tehát, amikor világmetaforaként
értelmezi a Mahábháratát, enciklopédikus
jellegéből indul ki. Az értelmezést a cím
etimológiája is alátámasztja. „Mahá" azt
jelenti, nagy, a „Bhárata" lehet egy
nemzetség vagy egy család neve, de szé-
lesebb értelemben jelentheti a hindu em-
bert, sőt általánosítva magát az embert. A
Mahábhárata tehát lefordítható úgy, hogy a
Bháraták monumentális története, de
értelmezhető az emberiség monumentális
történelmeként is.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Ma-
hábhárata teljes terjedelme csaknem ti-
zenkétezer oldal, vagyis körülbelül ti-
zenötször akkora, mint a Biblia, akkor
fogalmat alkothatunk arról, milyen dra-
maturgiai munkát jelentett színpadra
adaptálni. Tudnunk kell, hogy a Maháb-
hárata ma is elevenen él az indiai és az in-

donéz művészetben, egyes epizódjait
gyakran dolgozzák föl énekes, zenés, tán-
cos v a g y színházi formában, de Peter
Brook és az adaptációt készítő Jean-Claude
Carriére az elsők, akik megkísérelték az
egészet átfogni.

Az első két rész a szereplők mesés ere-
detét, a részben emberi, részben isteni
származású hősök születését és gyermek-
korát, az első ellentétek történetét, a hí-

res kockajátékot és a birodalom felosz-
tását, majd ezek következményeit: a
száműzetések és bujdosások éveit jeleníti
meg. Középpontjában természetesen az
eposz alapkonfliktusa áll: a két nagy
rokoni csoport, az unokatestvér Kuruk és
Pándavák ellenségeskedése.

A harmadik rész - A h á b o r ú - a hősök
utolsó összecsapásait és egymás utáni
halálukat ábrázolja. A jelenetek nagy ré-
sze harc. Párharc és csoportos küzdelem,
amelyben a hősökön kívül - a Pándavák
oldalán - részt vesz maga Krisna, Visnu
isten földi megtestesítője is. Simára
döngölt föld borítja a játékteret. A
nézőtér, ahogy Brooknál megszoktuk, a
játéktér közvetlen folytatása, a nézők a
színészekhez egészen közel, velük azonos
szinten ülve, majd fokozatosan emelkedő
padsorokban foglalnak helyet. Az első
sorok előtt alig méternyire kimélyül az
agyagos föld, a mélyedésben pocsolyás
víz, hátul, a színpad teljes szélessé-gében
fél méter mély vizesárok, közepén palló
vezet át.

A szereplők a legváltozatosabb harc-
modort mutatják be. Nádparavánok és
hosszú rudak, nehéz kardok és pajzsok a
fegyvereik; mindegyiket akrobatikus
ügyességgel, de a valódi összecsapások
hevességével használják. A játékstílust
stilizált naturalizmusnak nevezném leg-
szívesebben. A koreográfia olyan pontos
zsinórmértéket követ, mint a távolkeleti
színjátszásban, de szó sincs imitációról:
erőből szúrnak és ütnek, csak pontos vé-
dekezéssel lehet elhárítani a támadást.

Á csatajeleneteket hosszú snittekben
komponálja meg Brook és speciális
asszisztense, Alain Maratrat. Eddig csak
filmen láttam hasonlót. A párviadalok és
tömegküzdelmek koreografikus rend-be
szerveződnek, váltott ellenfelekkel,
együttes támadásokkal, hirtelen cserék-
kel. Előfordul, hogy az egyik harcolót, aki
éppen párbajt vív, hátulról támadják meg
ketten, tehát kénytelen megfordul

ni, harcmodort változtatni. A következő
pillanatban hárman sietnek a segítségére
máshonnan, vagyis a csatakép folyton
változik, egyre őrjöngőbbé és kiszámít-
hatatlanabbá válik. Olykor fáklyákat vet-
nek be, tüzek gyulladnak a színpad kü-
lönböző pontjain, é g ő husángokkal folyik
a csata, a nézőtől karnyújtásnyira. A
kardok is az orrunk előtt villódznak.

Brooknak is a világítás az egyik káp-
rázatos eszköze. A fényhatások mesebeli-
vé és kegyetlenné varázsolják a színpadot.
A harcosok egyre véresebben, egyre
sárosabban és egyre tépettebben támo-
lyognak elő - szemünk láttára vívják ret-
tenetes haláltusájukat. Es a csatajelenetek
között a nők, az öregek vagy maguk a
harcosok drámai szituációkban élik meg
szenvedéseiket. A csatazajt hatalmas
dobok harsogása kíséri.

A szereplők Brook nemzetközi szín-
társulatának tagjai. Van közöttük francia,
olasz, angol, japán, görög és afrikai fekete
színész. Az egyik szerepet Grotowski volt
sztárja, Riszard Cieslak játssza. Minthogy
az emberiség metaforáját látjuk, különös
jelentősége van a soknemzetiségű
társulatnak. Amikor már a hősök csaknem
mindegyike meg-halt, és a győztesek is
kiszenvednek a pusztaságban, még
egyszer találkozunk velük: mintha a pokol
valamely bugyrában volnának fölfeszítve.
Ekkor meg-értjük a Mahábháratában
elhangzó legszörnyűbb átkot: „Szüless
újra az emberek közé!" Ehelyett Brook
hősei - mint ahogy az eredeti műben az öt
Pándu fiú - fölemelkednek a
paradicsomba, ahol hófehér leplekbe
burkolva békés, idilli egyetértésben élnek
egymással a halálos ellenségek --
megszelídült vad-emberek és vadállatok.

Brook humanizmusa ismét megszen-
vedett békét hirdet, ezúttal az emberiség
mitikus hagyományából álmodva elénk a
Krisna intonálta „boldogok énekét" a XXI.
század jövőutópiáiát.

Jelenet A két nő között című Chéreau-előadásból


