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Két este
Barrault színházában

Jean-Louis Barrault a francia színházi
világnak fél évszázada egyik meghatározó
egyénisége. Napjainkra a látványosan újat
kereső, kísérletező színház már jobbára a
következő vagy az utána jövő még
fiatalabb nemzedék kezébe ment át.
Rendre folyik az őrségváltás. A háború
utáni Franciaország másik nagy rendező-
egyénisége, az egykori Dullin-tanítványok
másik kiemelkedő alakja, Roger Blin,
Barrault barátja, harcostársa a kö-
zelmúltban távozott az élők sorából. Újabb
nagy kísérletezők, Brook, Mnouchkine és
sokan mások, Vilar-tanítványok, Brecht-
tanítványok és azok újabb leszármazottai,
tanítványai vették át a színház
megújhodásának vezérszólamát.

Önkéntelenül felvetődik a kérdés, mind
e változások közepette hol helyezkedik el
ma a francia színház égboltján a hírneves
Renaud-Barrault társulat? A hatvanas évek
végéig, tudjuk, patinás otthonában, a
Théátre de France-Odéonban évek során a
művészi megújhodás élvonalában állt;
onnét 68 után „politikai radikalizmusa"
okán Malraux által száműzetve merész
huszárvágással a ki-szolgált Orsay
pályaudvaron ütött fel-tűnést keltően
újszerű tanyát; majd újabb kitelepítését
követően, évekig tar-tó külhoni világjárás
után, 81-ben Párizs szívében, a Théátre du
Rond-Point kör-színházában lelt új
otthonra.

Három év előtt tanúja lehettem a ter-
vektől sziporkázó örömittas honfoglalá-
suknak; némi szorongással vártam most,
hogy vajon mi valósult meg mindebből
ma, amikor színházak lét-nemlét gond-
jaitól, a szubvenciók zsugorodásától
visszhangzott a 84-es évadnyitáskor a
párizsi sajtó. Hogyan őrizte meg saját
arculatát, hogyan vívta ki helyét ebben az
ismételt újrakezdésben, a változó kö-
rülmények sodrában a hetven-nyolcvan
éves idős művészpár? A válasz egyértelmű
és elámító : zseniálisan, a hagyomány-
őrzés és megújhodás sajátos, mással össze
nem téveszthető harmonikus egyensúlyá-
ban. A Renaud-Barrault név fogalom,
nemzeti érték Párizsban.

Az ITI francia központjában arról tá

jékoztattak, hogy változatlanul széles
vonzási köre, töretlen tábora van Bar-
rault-nak és a Rond-Point színháznak.
Sajátosan erre hangolt, művelt értelmi-
ségi közönségük izgalommal várja újabb
alkotásait, és még az olykor gyengébb
produkcióit is szeretettel fogadja. Ezúttal,
1984 őszén két egymástól merőben
eltérő, de egyaránt ízig-vérig francia
darabbal és a színház sajátos arculatát,
rangját egyaránt reprezentáló előadással
nyitottak kaput-. Victor Hugo Angelo tiran
de Padoue (Angelo, Pádua zsarnoka) című
nagy romantikus tragédiája és az
időközben Goncourt-díjjal kitüntetett
Marguerite Duras új műve: Savannah Bay
szerepelt a műsoron. A két este meg-
győző, utánozhatatlan élmény: csak ők,
és így csakis ők adhatják elő.

Angelo

Barrault előzetes rendezői vallomása attól
válik valóban érdekessé, hogy a mű-ről
alkotott képét tökéletesen, hiánytalanul
megvalósította, és az a rendezői cél-
kitűzés verbális megfogalmazása nélkül is
szinte szó szerint lekottázható a be-
mutatott előadásban. A színház idős
nagymestere úgy játszik a hangszerén,
ahogyan eleve eltervezte - és a nézővel
meggyőzően elfogadtatja a darabra vo-
natkozó véleményét, állásfoglalását.

Barrault ebben az előzetes vallomásban
érzékletesen meghatározza Hugo
drámájához való szubjektív viszonyát.
Nem irodalomtörténeti erudíció, hanem
szívbéli hajlam vitte ehhez a műhöz. Ti-
zenkét éves korában betéve tudta a Le Roi
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tirádáit. Huszonöt évesen nevetségesnek
találta az Hernani verssorait, és bár ebben
akkor nyilván tévedett, most, az Angelóhoz
is, alapjában a prózai szöveg vonzotta.
Merész tett volt ez a maga idején, amikor
a próza kizárólag a könnyű vígjáték, a
komikum és bohózat számára volt
fenntartva. Szerinte a francia beszélt
prózának olyan rendkívüli prozódiája van,
amelyet majd később Claudel fedez fel
újra, olyan ritmikus periódusokkal
rendelkezik, amelyek oly-kor feszültebbé,
drámailag hatásosabbá teszik, mint a
verset. Egyik titka, hogy a finoman
csiszolt francia színházi próza a
szívverésünkkel rejtett harmóniában álló
jambusra támaszkodik. Erre a szerencsés
felismerésre épül különös vonzalma Hugo
prózájához.

A vonzalom másik oka, hogy az An-
gelóban meglátja a nagy színházi lehető-
séget, a játék teljes gyönyörűségét. Akár

szenvedésről, sírásról, szerelemről, akár
kémkedésről, álnokságról, űzöttségről,
zsarolásról, halálról szól a játék, benne
vagyunk az élet sűrűjében, élvezzük a
feszültséget, a félelmet, élvezzük az élet
gyönyörűségét. De vonzotta Hugo „tet-
szeni és tanítani" szándéka is, amely sze-
rint „a legszebb drámában mindig lennie
kell egy szigorú eszmének, mint ahogyan
a legszebb nőben is van csontváz".
(Érdekes, hogy a „csontváz" hasonlat,
más változatban, visszatér Illyés Gyula
Hugo-tanulmányában: „Victor Hugo itt
válik el társaitól. Kifejlődött a romanti-
kának egy iránytalan, csontváztalan faj-
tája, az a - hogy úgy mondjuk - roman-
tikáért való romantika, amelynek cég-
tábláján Dumas és Sue neve áll.")

A darab modernségét feminizmusában,
ultramodernségét nemzetközi politikai
procedúráiban látja Barrault. „Velencében
nem meghalni, hanem eltűnni szokott az
ember." A cselekmény az olasz
reneszánsz, Velence teljhatalma idején
játszódik. Az „arisztokratikus
köztársaság" a szomszéd országokra és
főként egész Itáliára kisugárzik. A „Tízek
tanácsa" a kémek egész hadseregét
alkalmazza, és ez az oligarchikus köztár-
saság egyben mindenhova odaállítja a
maga „podestáit", szófogadásra és zsar-
nokságra rendelt helytartóit. Angelo
ezeknek egyike. „A büntetéshez minden
megengedett, a megbocsátáshoz semmi
sem." Velence tehát, mondja Barrault, ha
jól megnézzük, amolyan ma ismert
„szuperhatalom", és ez elég „mulatságos",
szórakoztató gondolattársítás.
,Napjainkban nem megöletni, hanem el-
tűnni szokás. Egyik nap egyszerre csak
hiányzik valaki a családból . . ." Ezek, úgy
látszik, minden korszakra érvényes
összecsengések.

Mindazonáltal számára az Angelo első-
sorban költői mű. Fiatal, harmincéves
költő alkotása. Fellelte benne azt, amit
Hugo legigazibb nagyságának vél: raj-
zainak, akvarelljeinek fantasztikus hallu-
cinációs látomásait. Ezért is választotta
Gislain Ühry romantikus és szürrealista
díszletképét. Itt minden a képzelet tob-
zódásában megy végbe. Szerinte: ha a
romantika végletes őszinteségből fakad,
fantasztikussá válik. Ha megjelenik a
fantasztikum, a szürrealizmus közelébe
jutunk.

Ezzel a megközelítéssel válik lenyűgöző
színházi estévé a mű. Az Angelót Hugo
1835-ben, röviddel az „Hernani csatája"
után írta. A romantika e nagy hatású si-
kerdarabja egy év múlva magyar fordí-



tásban is megjelent (i836), és jeles for-
dítója, Eötvös József lelkesedett eszmei-
ségéért, erkölcsi nevelő tartalmáért. „Nem
tetszeni, használni vala Victor Hugo célja,
és ő elérte ezt. Felette szent, felette nagy
vala neki a poesis mintsem hogy játék ként
célnak tartaná."

Az Angelo szélsőségesen romantikus
melodráma, ma már kissé nevetségesen
ható szenvedélyekkel, titkos sikátorokkal,
álruhával, bérgyilkosokkal, kémkedéssel,
összeesküvéssel, fondorlatos bo-
nyodalmakkal. Jellegzetes hugói szélső-
séges kontrasztokból, a fehér és a fekete
ellentétéből, eszményi nemességből, ör-
dögi gonoszságból nagy színpadi tirá-
dákkal építkező darab. Ha más adja elő,
azt hiszem, ma már elviselhetetlen; Bar-
rault kezében nagyszerű, lenyűgöző költői
színház.

A történet 1549-ben Páduában játszó-
dik. Angelo, Pádua zsarnoka érdekből
feleségül vette a szép Catherinát, miköz-
ben a kurtizán színésznőért, Tisbéért lán-
gol. Tisbe a zsarnoktól való rettegés miatt
fivéreként szerepelteti szerelmét, Rodolfót,
a fiatal száműzött nemest. Ez utóbbi
viszont titokzatos, eszményi szerelméért
rajong, akiről nem tudja, hogy valójában
Catherina, akit időközben a podestához
kényszerítettek feleségül. Egy Velencét
szolgáló kém csapdát állít Rodolfónak:
megszervezi az asszony lak-osztályában
titkos találkozójukat, hogy Angelónak
elárulhassa, és így bosszút álljon Catherina
egykori elutasításáért, és bérgyilkosok
kezére juttathassa Rodolfót. De Rodolfo
párbajban megöli az intrikust, még mielőtt
az nevét a zsarnokhoz juttathatta volna. A
férjétől meg-zsarolt Catherina inkább a
halált választ-ja, mintsem elárulja
szerelme nevét. A szerelmes Tisbe őrjöngő
féltékenysége ellenére is megmenti
vetélytársnőjét. Angelót megtévesztve
magára vállalja a nő meggyilkolását, de
méreg helyett altató-port itat vele, és
koporsóban saját házába viteti, hogy onnét
majd Rodolfóval együtt megszökhessen.
Catherinát a kezében tartott ereklye, egy
kereszt menti meg, amelyet megpillantva
Tisbe rádöbben, hogy ezt hajdan imádott
édesanyja, a szegény koldusasszony adta a
főúri kislánynak, amikor ez szánalmával
meg-mentette őt a hóhér kezéből. (A
csodálatos kereszt az üdvözülés, a
megváltás jelképe a drámában; erkölcsi
tartásban a többiek fölé emelkedő, alulról
jött ember, a megalázott kurtizán
megtisztulásának szimbóluma.) A
szerelme halál-hírétől megtévesztett
őrjöngő Rodolfo

beront, és Tisbét megátkozza s leszúrja. A
szerelmét elvesztett színésznő maga
provokálja ezt a halált, nem vallja be
önfeláldozó tettét, s csak haldoklása köz-
ben ébred fel Catherina, és derül fény az
igazságra. Tisbe boldog mosollyal, meg-
váltottan hal meg.

Barrault vállalja a darabot. Nem vál-
toztatja meg, nem viszi az erősen csábító
paródia felé, beleveti magát Hugo szer-
telen, vadromantikus látomásaiba, ha-
talmas szenvedélyeibe; ugyanakkor min-
dig ott érezzük a mai rálátást, a bölcs
eltávolodást is. A közönség olykor fel-
felnevet egy-egy bombasztikus tirádánál,
elképesztő helyzetnél; mégsem esünk ki
alapjában a hangulatból, a következő
pillanatban megint torkon ragad a mű
belső fűtöttsége, a szöveg költői szépsége.
A Barrault vezette színészek nagy-szerűen
játszanak, mesterien tartják az egyensúlyt;
komolyan veszik a játékot, nem engednek
a paródia kísértésének, de nem is
érzelgősek. Élvezik a nem mindennapi
nyelvet, a szavakat.

A mű alapszövege nyilvánvalóan vá-
laszút elé állítja a rendezőt. Operai szí-
nezetű, olasz reneszánsz háttér előtt
viharzó eseményekből, a sötét és hó-fehér
ellentéteiből szőtt melodrámát a rendező
vagy a közönségre kacsintó idézőjelekkel
állíthatja színpadra, vagy a korhoz kötött
sallangokon nagyvonalúan túllépve a mű
maradandó értékei, etikai töltése,
nagyszerű költői lendülete mellett teszi le
a voksát. Barrault az utóbbit választja, a
lappangó komikumot is felvállalva, a
képzeletgazdag színház felől közelíti meg
a játékot.

Az előadásban nincs szünet. A
felvonásvégek cezúráit sötétben elhangzó
hangulatfestő zenei átkötések jelzik. A
rendezés a kontrasztokat hangsúlyozza, a
fehéret-feketét, a költői szárnyalást; az
alaptónusban az állandó szorongást, a
besúgás, kémkedés, leselkedés légkörét
érezzük. Amikor felmegy a függöny, a
sötét színen Pádua vörös és arany panorá-
ma-sziluettje bontakozik ki, mintegy
megidézve a XIX. századi romantikus
színház kedvelt félköríves „panoráma"

díszleteit. Miközben elöl Angelo (Jacques
Dacqmine) és Tisbe (Geneviéve Page)
szenvedélyes párbeszéde folyik, oldalt a
háttérben párok táncolnak, mulatság
zajlik; a táncosok ki-be suhannak - nem
tudjuk, leselkednek, kémkednek vagy
mulatnak-e. Az utolsó felvonásban Tisbe
lakosztályán a színésznő jelmezeibe öl-
tözött bábuk keltik a félhomályban
megfigyelő, kémkedő tanúk sejtelmes,

nyugtalanító érzetét, mintha csak a Kék-
szakállú herceg asszonyainak szürrea-
lisztikus látomását idézné. Barrault most
is zenében gondolkodik. A lassítások,
gyorsítások, ritmusváltások hullámzásá-
ban észre sem vesszük az (öt felvonás-
nyi!) idő múlását. Az utolsó felvonást
„océanique"-nak nevezi, amikor lezú-
dulnak a hullámok, már senki nem
ellenőrzi magát. Á közbeiktatott humoros
„divertissement" részben, a bér-gyilkosok
jelenetében, amelyben maga Barrault is
apró epizódszerepet vállal, a shakespeare-
i drasztikus, sötét humort élvezi.

Jellemző a kritikai fogadtatás. „Ka-
cagtató gyilkosságok" - írja Michel
Cournot, a Monde kritikusa. „A közönség
csupa fül, és gyakran jóízűen felkacag,
miközben a színpadon Victor Hugo me-
lodrámájának nagy színi hatásai és tőr-
döfései peregnek. Ez Barrault legjobb
rendezése az utóbbi években." „A szavak
szárnyaló gyönyörűsége" - írja Pierre
Marcabru a Figaróban. „A versek lehelete
árad a prózából. A tirádák hangja zúg,
akár a fergeteg. Maguk örömére
duzzadnak naggyá, és szalmabábként
ragadják magukkal a színészt." „Tegyétek
a mozdulatokat, és hinni fogtok bennük" -
idézi Pascalt. „Mondjátok a szavakat, és
az érzelmek követni fogják őket" -
mondja Hugo - „és ez most valóban
sikerült is ... szárnyalás, szívet dobogtató
színház lett belőle . . . a lélek-tan
meghátrált, az értelem a sarkából ki-
fordult . . . Mi marad? szavak . . . Ez a
horog, amellyel befogott bennünket ... "

Savannah Bay

Marguerite Duras színműve, a Savannah

Bay Madeleine Renaud számára két hangra
komponált szimfónia, párbeszédes
monológ egy öreg színésznő életé-ről. A
színésznő színpadi alakja egybe-mosódik
az előadó, a nyolcvannégy éves Madeleine
Renaud személyével. Költői párbeszéd egy
szép fiatal nő (néha úgy sejtjük, talán az
öreg színésznő unokája) és az öreg
művésznő között. Az idős hölgy
foszlányokban feltörő emlékeiből,
homályba burkolt töredékekből egy régen
volt tragédia szálai bukkannak fel. Á
színpadon alapjában nem történik semmi.
Lassú járások és nagy, hosszú csendek
jelzik az emlékezet fonalának
megszakadását, a mélyben rejlő tragédia
elhallgatását.

Duras színműveit mindenkor a csendek,
a színpadi hallgatás színházaként szokás
emlegetni. Legismertebb filmjé-



ben, a Resnais rendezésében megvalósított
Szerelmem, Hirosimában is a néző
képzeletére, gondolattársításaira bízott
csendek mögött egy korábban lezajlott
nagy történelmi katasztrófa árnyékában
megbúvó, hallgatásba burkolt tragédiák
sejlettek. Szinte minden színművére jel-
lemző az egymáshoz tartozó két személy
hétköznapi párbeszéde mögött az el-
hallgatott tragédiák rejtőzése. Titokzatos
balladai légkörben, az öreg hölgy
valóságtól eltávolodott, zárt világának
vibráló lebegése teremti meg a különös
atmoszférát. Azt sem tudja már, mi hogyan
történt az élete során, volt-e lánya és annak
az elhalt lánynak gyermeke - s a szép
kérdező lány, aki minden-nap
meglátogatja, újra meg újra behozza a teát,
és kérdez a múltról. A darab
megfogalmazhatatlan tartalmának is-
mertetésére talán legjobb magát Durast
idézni a színlapon olvasható soraival: „Már
nem tudod, hogy ki vagy, ki voltál, tudod,
hogy játszottál, már nem tudod, mit
játszottál, mit játszol, játszol, tudod, hogy
játszanod kell, már nem tudod, mit játszol.
Nem tudod, mik a szerepeid, sem azt, hogy
kik az élő-holt gyermekeid. Azt sem,
melyek azok a helyek, a színpadok, a
fővárosok, a világrészek, ahol a
szerelmesek szenvedélyét világgá
kiáltottad. Már semmit sem tudsz azon
kívül, hogy a közönség fizetett, és hogy
ezért neki előadás jár. Te vagy a színházi
színésznő, a világ korának csodálatos
szépsége, beteljesedése, végső
felszabadulásának határtalansága. Te
mindent elfelejtettél, kivéve Savannah-t,
Savannah Bay-t.

Savannah Bay te vagy."
A nagyszerű színésznő testére szabott

szövegben varázslatos természetességgel
bontakozik ki Madeleine Renaud köz-
vetlensége, öniróniája, a póztalan egy-
szerűség. Elhiteti velünk az öregkor
jellegzetes lelkiállapotát, amikor a nagy
események, sorsfordulók kihullanak az
emlékezetből, de apró hétköznapi moz-
zanatok tisztán előbukkannak. A balla-
disztikus szerkesztésben a tragikus cso-
mópontok összefüggéseiktől eltávolodva
lebegnek a múltban, de arra még
emlékszik, hogy „meleg volt azon a nyáron
... ott mindig meleg az az idő . . ."
Varázslatos, apró gesztusokkal jelennek
meg a hirtelen csevegő hang-nembe
átcsapó játékban a banális sztereotípiák:
„jó napot, uram, jó napot, asszonyom", az
öreg arcon hirtelen átfutó bájos-ironikus
mosoly egy pillanat alatt jellemzi a tipikus
francia nő konvencióit.

Az ilyen, szinte észrevétlenül felbukkanó
kikacsintások a közönségből halk fel-
nevetést, mosolyt váltanak ki, oldják a
balladai sejtelmességet. Renaud teljes
oldottsággal, könnyedséggel játszik a
közönséggel. A születés, a halál, a tenger
misztériumát, a képzettársítás játékait
azonnal, hiánytalanul átveszi a közönség.

Egy jellegzetesen francia stílus tökéletes
párlata ez az egy óra. A színésznő
nagyszerű játékában az öregkor szépsége,
a realitásból a képzelet világába szálló
időtlenség árad. Kristálytiszta beszéde,
csengő hangja, nemes előkelősége, le-
nyűgöző színpadi jelenléte ámulatba ejtő.
A távolba néző rezzenetlen arca, a magába
zárt kapcsolatnélküliség és az olykor fel-
felbukkanó emlékezés váltakozásának
finom játéka, minden pillanat, minden
halk rezdülés biztos kidolgozottsága
felejthetetlen.

Amikor a darab egyik mellékes cse-
vegésében véletlenszerűen a színházról
kérdezik, odavetett szórakozottsággal azt
találja válaszolni: „a színház? a szín-ház,
hát az én vagyok" - kitör a taps. Fel-
felbukkannak ilyesfajta elejtett "szó-
rakozott" félmondatok is: „Igen, igen,
vannak kollégák, akik azt hiszik, az kell,
ha nagy levegőt vesznek, felfújják ma-
gukat. . . de hiszen az nem kell. . . az nem
színház ..."

Erről egyórás jelenléte alatt meg is győz
bennünket. Titka az egyszerűség.

A díszlet ezúttal nagyvonalú, kortalan.
Távolba vesző, áttetsző horizont-háttér
előtt néhány súlyos, sötétvörös bársony-
drapéria és oszlop. Elöl nagy fehér töm-
bök, a tengerről szóló dráma sziklái,
ahonnét szikrázó nyári napsütésben a
fekete trikós lány beúszik a tengerbe.
Baloldalt színházi kosztümök, leplek,
művirágokkal, gyöngyökkel. A jobb
előtérben asztal székekkel: ide hozza a
leány a csillogó ezüst teáskészletet. Yves
Saint-Laurent, az ismert divattervező
ruhakölteményei tökéletesen illenek a
díszlethez. Amikor megvilágosodik a szín,
megszólal Edith Piaf szenvedélyes hangja
- a halált hozó szerelemről éne-kel.
Lassan, tétován előrejön, sötét-bordó,
földig érő, súlyos selyemruhában az
öregasszony. Társnője, a szép fiatal nő
(Bulle Ogier játssza, a nagy színésznőhöz
finom érzékkel alkalmazkodva) vörös
bársony apródöltönyben követi. A
párbeszéd egyik pontján a lány egyen-ként
karjára emeli a gazdag gyöngysorokat, és
lassan feldíszíti vele az öreg-asszonyt,
később sötétmatt aranylamé

vállkendőt borít rá. A lassú, ünnepélyes
öltöztetés szimbolikus szertartás, mint a
régi lakodalmi menyasszony-öltöztetés
rítusa. Ez a finom árnyalatokban össze-
hangolt játék hosszú együttműködés
szülötte. Több Duras-színműnek Made-
leine Renaud volt ihletője és előadója, és
Bulle Ogier a partnere. Az író-rendező és
az előadók eszményi együttese hallatlanul
kifinomult együtt „muzsikálása" teremti
meg az előadás különös zenei-
koreográfiai harmóniáját.

A szövegtöredékekből végül valamit
megtudunk egy mélyen a tengerbe úszó,
talán Savannah Bay nevű fiatal lányról,
egy gyermek születéséről, a tengerparti
nyarakról, egy éjjel örökre el-tűnő
szerelmespárról és a világot bejáró
színésznőről, aki azóta minden kontinens
tengerpartjain keresi az eltűntet. Mi
tagadás, máskor erős fenntartásokkal
fogadnám ezt a színjátékszerkesztést,
amikor a darabot mindvégig mozaikjaiból
rakjuk össze. Mi több, talán modorosnak,
kimódoltnak is érezném ezt a mindvégig
jelen levő sejtető homályt, a szinte
érzelmesbe hajló felhangokkal,
kihagyásos, balladisztikus építkezéssel.
De ezúttal a zseniális színésznő jelenlété-
ben minden tökéletesen a helyén van. Az
írónő rendezése, a két színésznő
összjátéka mesteri harmóniát teremt.
Renaud személyisége, egy hosszú mű-
vészi élet kimeríthetetlen gazdagsága, a
művészetté oldódott öröm és fájdalom
megfoghatatlan sugárzása élteti a dara-
bot.

E számunk szerzői

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó-
és Propagandaosztályának csoportvezetője

GERGELY IMRE újságíró

GEROLD LÁSZLÓ újságíró,
az újvidéki Magyar Szó munkatársa

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MAROSI ILDIKÓ újságíró

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszékének
tanársegédje

PETERDI NAGY LÁSZLÓ újságíró, a
Magyar Színházi Intézet munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

SÓS GYÖRGY író

TÖMÖRY PÉTER színházi rendező


