
inkább, mert Csiszár kiválóan ad alkalmat
figuráinak arra, hogy a kiválás röpke
varázsa után még ordinárébban, még
féktelenebbül vethessék bele magukat
újra a közös cirkuszba,

A játéknak ez a viszonylagossága a szí-
nészekre nagy terhet ró. Mindenekelőtt
Tímár Évára, akinek egészen a paródiáig
menően kívülről kell megformálnia Ra-
nyevszkaját. Tímár Éva nem is hagyja
cserben rendezőjét, oly ízléssel, intell i-
genciával állítja elénk azt az embert,
akiben az értékek divattá alacsonyodva
léteznek: divat az emlékezés (nosztalgia),
a jólértesültség, divat a „szegények
vagyunk, de jól élünk " oldottsága, divat
maga a nőiesség is.

Blaskó Péter kitűnő társ Tímár mellett.
Pozőr húga árnyékában Gajev a
szerénység és együgyűség fészekmele-
gében érzi jól magát, az önpocskondiázás
nyújtotta önvédelem biztonságában.
Blaskó csöndesen van jelen, mint egy
némajátékra kárhoztatott fehér bohóc:
fej- és testtartása, járása ékesszóló.

Kettejük mellé Szirtes Gábor nyomo-
rultul bizonykodó Trofimovja és Bregyán
Péter hiábavalóan érvelgető Lopahinja
állítható. Mindkettőjüknek sikerül olyan
figurát alakítaniuk, aki reménytelenül
igyekszik a maga - ki tudja, eredetileg
miféle jellemét a közmegegyezéshez
igazítani.

Az előadás Csiszár komponálta finá-
léjában a társaság cókmókjával a kopár
peronon áll. Hasztalan várakoznak - a
szerelvények elsüvítenek mellettük,
Hosszan kimerevített kép ez, tartózkodó
és mesterkélt, indokolt és erőszakolt
egyszerre, az előadás stílszerű lezárása.
Szereplők és nézők, fülünkben még a
kivágott cseresznyefák irtózatos dön-
düléseinek zajával, kissé süketen nézünk
egymásra.

A . P. Csehov : Cseresznyéskert (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Spiró György. Rendező: Csiszár
Imre. Díszlet: Csiszár Imre. Jelmez:
Szakács Györgyi. Zene: Mártha István.

Szereplők: Tímár Éva, Blaskó Péter,
Fráter Kata, Fehér Ildikó, Bregyán Péter,
Szirtes Gábor, Polgár Géza, Zsolnai Júlia,
Mihályi Győző, Máhr Ági, Csapó János,
Gáspár
bor, Varga Tamás, Szabados Ambrus, Hid-
végi Elek.

TAKÁCS ISTVÁN

A felülbírált Schnitzler

„Európa három drámaíróa tekint: Schnitzler,
Hauptmann és Maeterlinck hatvanéves...
Azonos lelki alkattal jelentkeztek, mint
polgári családok sarjai, s csodálatos, te/képes
találkozás, hogy más és más égalj nép és nyelv
közelében, a scfhönbrunni nyírt fák alatt, a
német fenyveserdőknél, a babonás bruges-i
kolostorok szomszédságában ugyanazt a
szemléletet fejezték ki mind a hárman, mint
akiket a kor küldött ide, titkos megbizatással.
Nem hősi, drámai nemzedéket láttak maguk
előtt, s a tömegeket nem fogta össze egységes hit.
Közönségük hitetlen volt, a társadalom,
melyhez szóltak, vajúdó és részekre szakított.
Az ércből való törvénytáblák már
széttöredeztek ... Schnitzler orvosnak készült,

Hauptmann szobrásznak, Maeterlinck ügyvédnek.
Az orvos nem vállalkozott arra, hogy
meggyógyítsa a nagyon beteg emberiséget,
melynek ismerte lázát, nem hegedő fekélyeit,
orvosolhatatlan nyavalyáját. Ő könnyed,
rózsaszín ködbe burkolta kétség-beesését, s
beérte azzal, hogy finom, köny- nyező, érzelmes
alakjait fölvonultatta egy bábjátékban, mely a
mámor és pusztulás felé ha lad t . . . "

(Kosztolányi Dezső: Ős z fia-
talok, Színházi élet, 1922. szept. 3. ln :
Színházi esték, 11. 715-716, Szépirodalmi,

1978.)

„A lírikus és novellista fiatal bécsi
írógeneráció majdnem egyszerre és
párhuzamosan indul meg az igazi, a nagy
dráma felé. Mindegyiknél nagyjából ugyanannak
a belső fejlődésnek eredménye ez a művészi
törekvés. Mind-egyik leszámol! fiatal korának
örökös, fáradt vagy fantaszta kételkedésével,
mindegyik meglátja az életet a maga
keménységében és gazdagsagában, mindegyik
meg akarja írni fiatal kora dédelgetett hőseinek
tragédiáját... Arthur Schnitzler leszámolása a
legszínesebb, a legmélyebb, ez van legjobban tele
mély önismerettel, keserű iróniával és önváddal.
O állott, úgy látszik, legközelebb ehhez az
ember: típushoz." (Lukács György: A
modern dráma fejlődésének története,
559. O. Magvető Kiadó, é. n.)

„ A bécsiek a békevilágban felületességükről
voltak híresek; írójuk, Schnitzler, a felületesség
szakembere az irodalomban. Novellái és
színdarabjai a felületesség tragédiáit mutatják
be, de egyáltalán nem felületes, hanem nagyon is
alapos, kidolgozott művészettel."

(Szerb An tal: A világirodalom története,
820. o. Magvető Kiadó, é. n.)

„Túlzás volna azt mondani, hogy a Schnitzler
Arthur irodalmi működését főképpen azért kell
értékelni, mert amíg ír, addig Schnitzler doktor
nem praktizál; az orvosi praxisban ugyanis a
felszínesség nagyobb veszedelem, mint az
efemeridairodalomban. De a drámái nem
drámák, nem emberek életét tükröző
színdarabok, csak dialagizált tárcacikkek,
amelyekben - meg kell adni - bizonyos franciás
választékossággal fejezi ki a közhelyeit vag y a
stirneriádáit. Az ilyen darabokat nem érdemes
importálni; ennél különb portékát eleget
produkálnak itthon." (Ambrus Zoltán:
Schnitzler: Az élet sza-
va. Magyar Figyelö, 1911. december 1. ln:
Színház, 335. o. Szépirodalmi, 1983.)

Mit lehet kezdeni egy íróval, akit ilyen
eltéröen ítéltek meg a kortársai ? S e kor-
társak közül kinek van igaza? A lelkes
Kosztolányinak, aki nem kevesebb, mint
hat Schnitzler-drámáról írt terjedelmes
kritikákat (köztük A Zöld Kakaduról kettőt
is)? A szintézisben gondolkodó Lukács
Györgynek, aki az Anatolt s A Zöld
Kakadut részletesen (és elismerően)
tag lal ja? Az elegáns Szerb Antalnak, aki
véleményét már tíz évvel Schnitzler halála
után fogalmazza meg, de láthatta és
olvashatta a még élő író drámáit? Vagy a
nemcsak a schnitzleri drámastílussal
szemben intoleráns Ambrus Zoltánnak .?

Vagy egyszerűen olvassuk cl Schnitz-
ler darabjait, és hajdani véleményezőitő l
függetlenül alakítsuk ki róluk a magunk
elképzeléseit - azt a képet, amilyennek mi
ma látjuk az újra divatba jött szerzőt?

Ám ha akár nem teljesen elfogulatlanul
is újraolvassuk, rá kell jönnünk: ezek a
drámák egyáltalán nem a nosztal-
giaigényünk kielégítésére valók. Lukács
György és Kosztolányi látták jobban; itt
valóban valami elmúlásfolyamat kezdetéről
van szó a kedves és érzelmes fel-szín
alatt. , Arról, ami majd Rilke vagy Kafka
kezén teljesedik ki. (Hogy most a magyar
vagy a lengyel irodalom analógiáira ne is
hivatkozzunk.)

Ha tehát ma Schnitzlert játszunk, a ró-
zsaszín ködburok mögött a széttöredező
törvénytáblákat is észre kell venni.

Nálunk Schnitzler újabb népszerűsége nem
magyar színház előadásától datál-ható: a
salzburgi Landestheater 1976. februári
vendégszereplésén a Madách Szín-házban
láthattuk a Szerelmeskedés (Liebe-



lei) finom, érzelmes, könnyes-mosolygós,
könnyedén búskomor, de a felszín mögött
a tragédiát is érzékelhető színrevitelét.
Észre kellett vennünk: Schnitzlert kár
elfeledni, mert amiről beszél, az, túl a
divaton, korkép, s túl az érzelmességen, az
egymást kereső, de már a rátalálás pil-
lanatában egymást el is vesztő férfi és nő
közti dráma.

E felismerésnek akkor még nem volt
hazai előadásokban is megnyilvánuló
visszhangja. Majd csak 198z októberé-ben
tért vissza Schnitzler a magyar szín-padra.
Ekkor mutatták be Békéscsabán Halasi
Imre rendezésében az alig hogy
felszabadított játszási jogú Körtáncot.
(Közismert, hogy az 1921-es ausztriai be-
mutatót követő cécó miatt maga Schnitzler
tiltotta meg a darab előadásait, s e tiltás
csak ötven évvel az író halála után
vesztette érvényét.) Ezt megelőzően a
Körtánc nálunk 1912-ben került színre, a
Kövessi Színpadon - és annak is hatósági
következményei lettek.

A békéscsabai Körtánc gyakorlatilag
újrafelfedezésnek számított; egy botrá-
nyoktól kísért előéletű darabot szembe-
sített a mai közönséggel. Akkor, abban az
előadásban két dolog derült ki. Ami a
darab megírásakor sértette a prűd bécsi (és
nem bécsi) polgárt, az mára szelíd témává
enyhült. z. Es mégis, a Körtánc a maga
frivol, kiábrándult, a polgári erkölcsök
glóriáját megtépázó mivoltában több mint
pikáns vígjáték, mert korrajz is, erkölcsrajz
is, kritika is. Halasi rendezése ezt túlzottan
nem hangsúlyozta. Inkább (a játék orfeumi
keretével, a századelő szecessziós
mulatóenteriőrjének megteremtésével s a
kicsiny, intim nézőtérrel is
nyomatékosítva) a bohózat felé vitte el az
előadást. Szórakoztatás volt ez, egyelőre
még megtartva a schnitzleri játék
dramaturgiai kereteit.

Két évvel később aztán, Kisvárdán,
Halasi új Körtánc-változatot vitt színre. Ez
a tíz szereplőből csak kettőt hagyott meg:
egy Férfit és egy Nőt, és dalszövegeket
íratott a játékhoz Barbinek Péter-rel (aki a
békéscsabai előadásban a Férj szerepét
játszotta). Mikó lstván és Vándor Éva
alakította a két szerepet, és a játék ekkor
már minden kétségen felül, csakis és
kizárólag, szórakoztatni akart. Az örök
férfi-nő körforgásról kívánt beszélni, zenés
kamarabohózat formájában. Talán a
szabadtér is tette: a Körtánc elvesztette
igazi arculatát.

Amikor az idei évad közepén a Thália
Stúdióban újra színre került a Körtánc,
várni lehetett, hogy esetleg visszanye

rünk valamit az eredeti darabból. Nem így
történt. Gyakorlatilag a kisvárdai variációt
láttuk, valamelyes békéscsabai
reminiszcenciával. Utóbbin az értendő,
hogy itt is egy kamaraszínpad pici terében
zajlott a játék, melyben ismét Mikó István
és Vándor Éva m. v. játszotta a Férfi és a
Nő szerepét, s egy narrátor-szerű figura (a
bemutatón kényszerből beugorva maga a
rendező, Halasi Imre) kötötte össze,
kommentálta és mozgatta a cselekményt.
Bródy Sándor fordítását használták fel
ezúttal is, a zenét Korbuly Béla írta, a
dalszövegek Barbinek Péter bevált versei
voltak. Szórakoztató, ked- ves, ízléses
előadás született, amelyben
két színész öt-öt figurát játszhatott el,
valóságos fregolilehetőségeket kapva. A
zene igazán jól illeszkedett a darab ko-
rához s az előadás stílusához. A dalok
egyúttal időt adtak a színészi átöltözésre
(míg a Férfi énekelt, a Nő váltott ruhát és
szerepet, s fordítva). Megtudtuk, hogy
férfi és nő között mindig csak arról van
szó, bármilyen fondorlatosan igyekeznek
is eltitkolni a dolgot. Es azt is megtudtuk,
hogy jóllehet a baka meg az utcalány kissé
direktebbül végzi az ügyet, mint a gróf és
a színésznő, az alapképlet ugyanaz marad.
Az intim, vörös alap-színű játéktér és a
talán nyolcvan nézőt befogadó nézőtér
nagyon kellemesen foglalta keretbe ezt a
kedves, színészileg is jól megoldott
előadást. Csak éppen Schnitzler és a
Körtánc hiányzott belőle.

A Körtánc ugyanis csak legfölső réte-
gében ilyen franciásan szórakoztató or-
feumdarab. Már a dramaturgiája is rafi-
nált. Schnitzler azt írta alcímül: Tíz
dialógus. (N. B.: az Anatol, mely hét évvel
korábban született, szintén ilyen dialó-
gusszerkezetet mutat.) Ehhez igazodva tíz
szereplője van a darabnak : Az utca-
rongya, A katona, A szobalány, A fiatal-
úr, A fiatalasszony, A férj, Az édes kis-
lány, A költő, A színésznő, A gróf. A
dialógusok címei pedig: Az utcarongya meg
a katona; A katona meg a szobalány; A
szobalány meg a fiatalúr; A fiatalúr és a
fiatalasszony; A fiatalasszony meg a férj; A
férj meg az édes kislány; Az édes kislány meg
a költő; A költő meg a színésznő; A színésznő
meg a gróf; A gróf meg az utca-rongya.
Világosa szerkezet: mindegyik jelenetből
a második szereplő átmegy (átvezet) a
következő jelenetbe (dialógusba). És az
utolsó jelenet visszakanyarodik az
elsőhöz, hiszen a gróf azzal az
utcarongyával találkozik, aki a jelenet-sort
kezdte. Sőt: az utcarongya a távozó
grófnak ezt mondja: - A szobalány. Már

fenn van. Adj neki majd valamit, ha k i -mész...
(Pajzs Elemér fordítása a Tevan 1922-es
kiadásából.) Szóval: jön újra a szobalány.
(„S megint elölről..." - jut eszünkbe
Karinthy Babits-paródiájának sora.) A
nagy körtáncot nem lehet be-fejezni.

S miközben forog a ringlispil, Schnitzler
feltárja az álszent bécsi polgári világ egész
keresztmetszetét. A bakamári eljut a grófig
- csak idő kérdése a dolog. S a gróf eljut a
híres színésznőtől a bakamáriig. Ez is csak
idő kérdése. Közben pedig egyetlen páros
kapcsolata sem boldog, tiszta, felhőtlen.
Szerelemről szó sincs, legfeljebb csak
hazugság formájában. Érzelmekről is csak
annyi szó esik, amennyi a látszat
megőrzéséhez kell. Ki-ábrándult és
kiábrándító világ ez, érdekek, pénz, nő- és
férfivágy a mozgatója. Viszont
erkölcsösnek akar látszani. Pontosan olyan,
mint a monarchia polgári erkölcsei.

A Körtánc tehát, minden megtévesztő
vonása dacára, nem bohózat, hanem lelep-

lezés. Nem viccelődik a férfi-nő viszo-
nyáról, hanem keserűen és kiábrándul-tan
rámutat: ez van, ez a valóság. Hogy ebbe a
képbe belejátszik a frissiben közreadott
freudi felismerések közül jó né-hány?
Természetes. Schnitzler ugyan soha nem
találkozott személyesen Freud-dal, de a
munkáit ismerte, cikkeket írt róla, meg is
védte, például az ismert kokainafférban
(még 1887-ben), és később leveleztek is.
Nem vallotta magát freudistának, de
megkerülni mégsem tudta a freudi
elméleteket. Annál kevésbé, mivel maga is
orvos volt, s mert egyébként is, rendkívüli
lélektani beleérző képességét kortársai
ismerték és elismerték.

Mármost ha a Körtáncot ma eljátsszuk,
sem ez a freudi vonás nem kerülhető meg,
sem Schnitzler leleplező szándékai.
Tandrámát vagy pszichológiai példatárat
nem kell a darabból csinálni, de meg
lehetne hagyni eredeti vonásait. S meg
lehetne keresni ebben a nagy körbe-
körbében azt az aktualitást, amit egy másik
(s amint utaltam már rá, a Körtáncot
némiképp megelőlegező) darab, az Anatol
1984-es szolnoki színrevitelében Paál
Istvánnak sikerült megtalálnia. De ha mást
nem, legalább az iróniát nem kellene
kilúgozni a Körtáncból, amelyről olvasva
sokkal inkább olyan benyomásunk támad,
hogy Strindberg és a Halál-tánc bécsi
rokona, semmint az, hogy Feydeau-é vagy
Labiche-é. Eljátszható persze zenés
vígjátékként is (majdnem mindenből lehet
zenés vígjátékot csinálni),



eljátszható (nem is indokolatlanul) mind-
össze két színésszel - de akkor ebből a
variációból éppen az marad majd ki, ami
Halasi változataiból is kimaradt: a többlet,
ami a mulatságon és szórakoztatáson túl
ebben a mindössze hosszabb egyfel-
vonásos terjedelmű darabban benne van.
Hogy tudniillik a legszebbnek hazudott
kapcsolatok mögött is ugyanaz a két
mozgatóerő húzódik meg: a pénz és a
nemi ösztön, és ez nem annyira mulat-
ságos, mint amennyire szomorú és kiáb-
rándító. Mára ezt színpadon bemutatni
nem botrányos vállalkozás - de attól még
a Körtánc társadalmi igazságai igazságok
maradnak.

Nem ilyen vonatkozásokban mutat m á s

Schnitzlert Halasi Imre másik rendezése, a
Zalaegerszegen bemutatott A Zöld Kakadu.

Itt már az alapoknál azt kell kérdeznünk :
mennyi maradt az eredetiből?

A Zöld Kakadu ugyanis szintén hosszabb
egyfelvonásos. Zalaegerszegen Böhm
György és Prekop Gabriella át-
dolgozásában viszont kétfelvonásos
m u s i c a l lett belőle, amelyhez Fodor Ákos
írt dalszövegeket, és Kemény Gábor-
Kocsák Tibor zenét. Már a színlap is ezt a

m á s s á ,g o t hangsúlyozza, amikor
musicalnek jelöli a munkát, és közli, hogy
„Arthur Schnitzler vígjátékát zenés szín-
padra" kik írták át Holott a darab nem
vígjáték. Még kevésbé zenés vígjáték.

Azt meséli el, hogy a francia történelem
egy sorsdöntő pillanatában (amely-ről
akkor még nem tudják, hogy az lesz),
1789. július 14-ének estéjén és éjszakáján
mi történik egy párizsi lebujban, mely
történetesen A Z ö l d Kakadu nevet viseli, s
benne egy kiérdemesült csepű-rágó
társulat és igazgatója, Prospére székel.
Prospére úr (s nem Madame Prospére, mint
a zalaegerszegi átdolgozásban) egyben a
lebuj kocsmárosa is. De a bor és a lányok
mellett mást is kínál: azt játszatja
embereivel, hogyan lehet a valóságot
eljátszani. Furcsa kettősségről van itt szó.
A figurák egyszerre saját maguk s a
játszott személyek. A szerep é s a valóság
egymásra kopírozódik. A féltékeny
szerelmest játszó színész valóban
féltékeny szerelmes, aki majd nem csak
játékból, hanem valójában is megöli
színésznő felesége hercegi szeretőjét. A
forradalmárt játszó színész valóban
forradalmár. A gyilkost játszó valóban
gyilkos, mert megölte a nagynénikéjét. A
gyújtogató alakítója valóban

felgyújtotta a párizsi főbíró házát. És
amikor a lelkesült tömeg beözönlik a
színre, nem csak játsszák a forradalmáro-
kat, hanem valóban épp a Bastille bevé-
telétől jönnek.

A darab azonban nem csak erről szól,
bár ez az egymásba játszatott valóság és
játék magában véve is izgalmas kérdés, és
nem kevesebbet firtat, mint hogy egy-
beolvadhat-e a kettő, vagy ha nem, med-
dig valóság a játék, s meddig játék a va-
lóság? Akkoriban sokan kérdezték ezt.
Schnitzler válasza igen érdekes. O azt
mondja, hogy a valóság végül is fölébe
kerekedik a játéknak, és az élet több lesz,
mint a művészet. Ehhez azonban
szüksége van egy másik gondolati és
cselekményszálra. Prospére lebujába
ugyanis arisztokraták is járnak. Az itt
folyó izgalmas játék a valósággal felajzza
petyhüdt idegeiket. És Prospére s a tár-
sulat ki is szolgálja ezt az izgalomigényt.
A művészet és a közönségigény viszonya,
szórakoztató és szórakoztatott kapcsolata
kerül itt szóba. És megint csak az is: hol
itt a határ? Meddig mehet el a n é z ő (akár
a gazdag, arisztokrata néző)

kiszolgálásában a színész (a művész) ?
Hol kell megállnia azért, mert attól a
ponttól már erkölcstelenné válik a mű-
vész s a művészet?

Schnitzlernél, amikor a forradalom
betör a festett, de mégis valódi világba,
elsöpri az élvezkedő arisztokráciát. A
valóság fölébe kerekedik a művészetnek,
az élet a színháznak. És akkor már nincs
helye a közönség kegyeit hajszoló mű-
vésznek és művészetnek.

Nem mondom, hogy ma ezek mell-
bevágóan új gondolatok, de 1899-ben (és
1909-ben is, mikor a darab a Magyar
Színházban nálunk színre került) minden
bizonnyal azok voltak. És a művész és a
közönség, a szórakoztató és a szórakoz-
tatott, a létrehozó és a befogadó, az el-
tartó és az eltartott viszonya és kapcsolata
ma is izgalmas kérdés. Innen nézve A

Zöld Kakadu fölöttébb érdekes darab.
Zalaegerszegen teljesen feloldódik ez

az izgalmas mondanivaló. Az átdolgozás
szövegéből valójában mégsem lesz zenés
librettó. Marad az egyik oldalon maga
Schnitzler, mert az ő matériája még ezen a
közegen is átüt. És marad a másikon egy

Mikó István és Vándor Éva Schnitzler: Körtánc című darabjában (Thália Stúdió) (MTI Fotó - Földi
Imre felv.)
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musical, mely főként a dalszövegekből áll
össze. E dalszövegek azonban tökéletesen
testidegenek mind Schnitzler stílusától,
mind az 1899-es vagy az 1789-es világtól.
Ezért szinte két külön művet látunk
egyszerre. Fodor Ákos szövegeivel más-
kor is előfordult már ez. Igen-igen ke-
véssé alkalmazkodnak a szóban lévő da-
rab anyagához. Itt is olyan nyelvi anyag -
szó- és kifejezéskincs, de főként szem-
léletmód - van jelen, amely inkább egy
mai témájú rockmusicalhez illenék, sem-
mint ehhez a műhöz. Ugyanígy: a zene is
figyelmen kívül hagyja a darab megírása
idejének és a benne ábrázolt kornak a
stiláris jellemzőit. Olyan zene ez, amelyet
bármely más szövegkönyvhöz és
dalszövegekhez meg lehetne írni, hozzá
lehetne illeszteni - kivéve a finálé Mar-

seillaise-parafrázisát, amelyet viszont a
Bastille ostroma után három évvel ír meg
Rouget de l'Isle...

Halasi Imre rendezése mindazonáltal
megpróbálja egységbe fogni ezt a hetero-
gén anyagot. De csak mint rutinos musi-
calrendező működik jól. Ráadásul sze-
replői tekintélyes hányada nem tud olyan
szinten énekelni, amilyen - ha már musi-
calről van szó - itt alapvetően szükséges
lenne.

*

Nem tudni, miért lett ebből a darabból is
zenés vígjáték, s miért nem bíztak abban,
hogy az eredeti mű is megél a mai
színpadon. Nem tudni, miért volt szük-
séges felülbírálni Schnitzlert, s miért
kellett a jó műből gyöngébbet gyúrni.
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Sárkányok közt védtelen

Párizsi színházi levél

Egy hét kellene, egy hónap vagy egy
évad? - voltaképpen mindegy. Aki csak
alkalmi látogató a fény városában, annak
színházi élményeit - jórészt - a véletlen
válogatja. Azon a héten, amikor kint
jártam, a párizsi műsorújság színházi ro-
vata százharminchárom műsoron levő
darabról tájékoztatott. (Ebben az ope-
rettek, musicalek és varieték még csak
nem is szerepelnek.) Az érdeklődés, a
kereslet - legalábbis az én gyér tapaszta-
latom szerint -- lépést tart a kínálattal: a
párizsiak és a turisták, akik vasárnap
délelőtt hosszú negyedórákat, néha órákat
állnak végtelen türelemmel sorban a
Pompidou Centre üvegfolyosói előtt vagy
a Grand Palais holland festészeti ki-
állítására várva, a Peter Brook rendezte
Mahábhárata jegyeit is hetekkel előre fel-
vásárolják, és a Nap Színházának hangár-
nyi nézőterét is zsúfolásig töltik. Szeren-
csésnek mondhatom magam, hogy kol-
legiális segítséggel egyetlen hosszú hét
végén eljuthattam Mnouchkine színhá-
zába, láthattam Besson új Sárkány-rende-
zését, és megismerkedhettem egy különös
keleti dráma hagyományos és formabon-tó
előadásával, a Théâtre Gremier-ben, a
Chaillot kamaraszínházában.

Sade márki színpadi portréja -
női szemmel és férfilélekkel

Misima Jukio kétségtelenül egyike az
Európában legismertebb japán kortárs
íróknak. Ez feltételezhetően nemcsak
életműve rangjának, de a francia kultúrá-
val való szoros szellemi kapcsolatának és
1970-ben elkövetett, világszenzáció-ként
tárgyalt rituális öngyilkosságának is
köszönhető. A regényeiben Mauriac-kal
rokonságot tartó, drámáiban Euripidész és
Racine témáit a nó-színház ha-
gyományaival keresztező szerző ugyanis a
lehető legkeletibb módon, seppukuval,
azaz harakiri elkövetésével lépett át a
halhatatlanságba.

Misima Sade márkiné-drámája is sajátos
példája a keleti és nyugati kultúrák közötti
szellemi találkozásnak. A japán nószínház
hagyományát a legmodernebb nyugat-
európai kegyetlen színház szellemiségével
megtermékenyíteni - mind-

két kultúrkörben istenkísértő, ám nagy
érdeklődést ébresztő vállalkozás. A téma
nyugati, a forrás japán. A szerzőben állí-
tólag a japán Tacuiko Sibuszava Sade-
életrajzának olvasása közben ötlött fel a
történelem és a hős filozófiájának meg-
közelítése szempontjából másodrendű,
lélektanilag azonban annál izgalmasabb
kérdés: hogyan hagyhatta el férjét a hű-
séges Sade márkiné éppen akkor, amikor
az végre kiszabadult nehezen viselt év-
tizedes fogságából. A dráma egy látszólag
illogikus asszonyi magatartásra keres
logikus választ. Hogy történhetett meg,
hogy a márki számtalanszor megkínzott és
megalázott erényes felesége, aki olyan
odaadó és makacs hűséggel szolgálta sze-
relmére érdemtelen férjét, és állhatatosan
kitartott mellette akkor is, amikor az
erkölcstelenségeiért méltán bűnhődött,
éppen akkor tépi szét a kettőjük közötti
köteléket, amikor (fizikailag) elhárultak a
közöttük levő elválasztó akadályok.

A történelmi alapvetéssel rendelkező,
felerészben valóságos hősöket színpadra
szólító lélektani dráma (amely magyarul
Somlyó György fordításában a Nagyvilág
1977. 8. számában olvasható) felépítését
is, szemléletét is meghatározza, hogy az

igazi főszereplő, Sade márki egyszer sem
jelenik meg a színen. Pedig minden
jelenet, minden dialógus róla, sorsáról,
eltévelyedéséről, bűneiről és a többi ember
feletti felfoghatatlan hatalmáról szól.

A történet 1772 őszén Sade anyósának,
Mme Montreuil-nek a szalonjában kez-
dődik, ahol is három asszony beszélge-
téséből fény derül arra, milyen elszánt és
áldozatos küzdelmet vívott esztendőkön át
a ház asszonya azért, hogy egykor
örömmel a családba fogadott, azóta elté-
velyedett és megutált vejét, Sade márkit
megmentse a bitótól és a börtöntől, hogy
lánya kedvéért legalább a látszatot meg-
óvja. De minél élesebb kontúrokkal raj-
zolódik ki a csodává változtatott fájdalom
titkát ismerő bűvész-filozófus és a
kolduslányokat megerőszakoló előkelő
szörnyeteg arca, annál egyértelműbbé
válik, hogy Mme Montreuil veje számára
már nincs megváltás. Anyósa teljes joggal
adta fel a márki javulásába, gyógyulásába
vetett reményt, és senki nem veheti tőle
rossz néven, hogy már csak szerencsétlen
lányát szeretné megmenteni.

Renée azonban minden csalódáson,
poklokon, megaláztatáson túl megőrizte
lelkében férje iránti szerelmét. Azt vallja,
hogy a feleség hűsége nem függ a férj
erényeitől. „Ha férjem a bűn szörnyetege,
nekem a hűség szörnyetegévé kell


