
téma volt, melynek terminológiai, elvi
különbségeire megoldást találni a most
tervezhetőnél bizonyosan hosszabb időt
venne igénybe. (Ide kívánkozik az a
megjegyzés, hogy Magyarország csatla-
kozása a német színházi hagyományok,
illetve a jelenlegi német gyakorlat alapján
kiépített TANDEM-rendszerhez rész-ben
azért bonyolódhat le zökkenőmentesen,
mivel a magyar színházi élet hag-
yományosan német mintákat követett, a
német színpadi gyakorlatot tekintette
példaadónak:)

A naprakész színházi információk mel-
lett tehát a történeti kutatások elősegítése
is lehetővé válik ebben a szakasz-ban.
Nem elhanyagolható mellékterméke lesz
ezen kívül a számítógépes adatfel-
dolgozásnak, hogy a Színházi Intézet
kiadásában minden egyes évadról meg-
jelenő évkönyvsorozat (mely a színházak
személyi állományát, műsorát, az az évi
díjazottak névsorát stb. tartalmazza)
gyorsabban elkészülhet, hiszen az ehhez
szükséges adatmennyiség ezentúl szellemi
munkabefektetés nélkül, mintegy
„automatikusan adódik" a gépi adatnyil-
vántartásból. Erre ad példát a TANDEM
adatbázisából szerkesztett Dramenlexi-
kon-sorozat, mely 1985 óta évenként
közli a német színpadok műsorát.

A Magyar Színházi Intézet számítógé-
pes információs rendszerre áttérése
jelentős eredményének tekintené azt is, ha
elősegíthetné, hogy oldódjon a szín-házi
szakma, a színházzal foglalkozó
művészek, szakemberek idegenkedése a
számítástechnikától, ha segíthetné, hogy a
számítógépek az előadások technikai
segítésén vagy a jegynyilvántartáson túl-
menően is belekapcsolódjanak a szín-
házművészet jövőjébe.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit:
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Pályi András:
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Bérczes László:
„Viszem magammal a színházat"

Koltai Tamás:
A Tragédia 55-ös felújítása

P. Müller Péter:
Szeszélyes történelem

Tarján Tamás:
Esőben vizet

Nánay István:
Vajdasági vészjelek

COLETTE GODARD

A pillanatok,
amikor minden odavész

A mizantróp Budapesten

Az 1988/89-es évad a Szovjetunióé.
1989/90-ben viszont talán a magyarok
fognak betörni a világ színpadaira. Egy
felderítő úton már részt vettek, amikor az
Európa Színházban bemutatták a Három
nővért és a Catullust, a Katona József
Színház e két emlékezetes produkcióját.
A 350 férőhelyes nézőtéren most találko-
zót adtak egymásnak az újságírók és a
különböző nemzetközi fesztiválok felelős
vezetői. Az ember azt hinné, a nyugat-
berlini Schaubühnében van, egy Stein-,
Grüber-, Bondy- vagy Bob Wilson-
premieren... (...)

A Katona József Színház idei bemuta-
tója A mizantróp, Székely Gábor rende-
zésében. Alceste itt meghasonlott értel-
miségi, aki egyetlen nap alatt vívja meg
dupla vagy semmi-játszmáját Céliméne-
nel, és kudarcról kudarcra bukdácsol le-
felé. Székely Gábor ragaszkodik az idő-
egységhez - vannak ilyen napok, amikor
semmi sem sikerül, a szenvedélyek kese-
rű végletekig éleződnek, és az udvarias-
sági kódex által többnyire elfátyolozott
igazságok brutálisan szembeköpik egy-
mást...

Vajon veszedelmes paranoiás-e Alceste,
aki megfertőzi környezetét? „Mielőtt az
ember dönt a rendezés felfogásáról -
mondja Székely Gábor -, elvi döntést kell
hoznia. Két eset lehetséges. Vagy Alceste
csak teoretizál a maga filozófiájáról, de
nem követi betű szerint annak elveit, és
csak szavai ragadják messzebb-re, mint
szerette volna. Avagy - és én így
gondolom - szavai több-kevesebb ügyes-
séggel kifejezik azt a szenvedést, amely-
lyel az élet minden pillanatban eltölti. Az
ő számára minden egyszerű, és minden a
mélységig hatol. A szerelem egész lényét
lerohanja. Céliméne-nel egészen más a
helyzet. Alceste a barátságban csak-úgy,
mint a szerelemben csak abszolútumokat
ismer. Éliante jobban ismeri őt. Ő
felismeri azt a minőséget, amely Alceste-et
mássá teszi és megakadályozza, hogy bol-
dog legyen, és épp ezért szereti őt. Eliante
korántsem jól nevelt kislány, hanem gyer-
mek, aki egy csapásra mindent megért, és
felnőtté válik. Ez alatt az egyetlen nap alatt
többet tud meg a szerelemről, mint akár-
melyik családanya egy egész életen át.

Ami Oronte-ot és a kis márkikat illeti, ők a
hatalom körül hajókáznak, és igen ves-
zélyesek. Ezért nem lehetett beérni azzal,
hogy csak nevetségessé tegyük őket. A
dráma magában hordja Moliére gondjait,
Armande Béjart-ral kapcsolatos szerelmi
megpróbáltatásait, de azt a nyugtalanságot
is, melyet a király szűken mért kegye és a
Tartuffe körüli hercehurca keltett benne."

Székely Gábor azt mondja, hogy
Alceste-ben Moliére önmagát festette,
környezete viszont úgy véli, hogy a ren-
dező igen sokat vitt át önmagából az
előadásba. Azt mondják, Székely szigorú,
sőt rigorózus alkat, amikor munkájáról
van szó, csak abszolútumokat is-mer,
gyötrik társadalmának ellentmondásai, és
hányódik a magyar kulturális élet
megszilárdításának szükségessége, illetve
a vágy között, hogy a nacionalizmus
korlátait ledöntse.

Székely Gábor A mizantrópja nyers,
keserű, cikornyák nélküli előadás. A fér-
fiak jelmeze a XVIII. század komor arcu-
latát idézi fel, a nőkön ugyan van némi
csipke, de a ruhák formája leegyszerűsí-
tett. Az anakronizmusok természetesen
szándékoltak. Lehetőségüket egy verses,
de modern nyelvezetű fordítás alapozza
meg, amelynek révén a színészek erőtel-
jesen fizikai játékot mutathatnak, ölelé-
sekkel, fesztelen mozgásokkal - mindez a
szalagok, parókák és az archaikus nyelv
kényszerzubbonyában elképzelhetetlen
lenne.

A cselekmény mindvégig Céliméne sza-
lonjában játszódik. Az önfejű, de ugyan-
akkor sebezhető és ínyencen élvezkedő
hősnőt az a ragyogó színésznő játssza, aki
a Három nővérben Natasát alakította. A
szalon poros, a faburkolat hámlik -
„Céliméne nem jó háziasszony" - mond-ja
a rendező. A szükséges székeket időn-
ként behozzák, és magát a szalont üve-
gajtókból álló fal zárja le - szellemes ter-
vezői ötlet a túl kis méretű színpad fel-
nagyítására. A felvonások során ez az
üvegajtókból álló fal a színpad mélye felé
húzódik vissza, a tér kitágul, kiürül, egyre
absztraktabb lesz, elszigeteli és magába
zárja Alceste-et - azzá a sivataggá alakul,
ahová a hős menekülni akar, amikor
végül rádöbben, hogy minden kisiklik
kezéből, szerelem, barátság. . . Ez az a
pillanat, mikor tudatára ébred, micsoda
magányba süppedt - ő, aki környezetében
terjeszteni akarta az igazságot, csak soha
senki nem hallgatott rá... (Le Monde, 1988.
december 1.)

(Fordította: Szántó Judit.)


