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keltése nem kíván különösebb erőfeszítést
egy rutinos színésztől, Pogány azonban
nem sajnálta a fáradságot, és számtalan
ötlettel, kis játékkal, apró gesztussal,
mimikájának, hanghordozásának állandó
változtatásával dúsította fel szerepeit.

A cserfes szolgálólány, Cleanthis sze-
repében talpraesett, elbűvölő kis teremtést
alakít, aki szolgatársa, Arlequin
behódolása után elég okos ahhoz, hogy
belássa, lázadásának nincs esélye, s nem
tehet mást, mint hogy elvei fenntartásával
visszahízelgi magát úrnője kegyeibe. Az
egyik hosszabb monológot, amelyben
Cleanthis eljátssza, bemutatja úrnője em-
beri gyengéit, Pogány briliáns kis ma-
gánszámmá kerekíti ki - tízperces re-
meklése joggal arat nyílt színi tapsot.

A Kolóniában viszont olyan előkelő
hölgyet kell megjelenítenie, akinek a nők
egyenjogúságát követelve igaza van,
azonban a realitásokkal nem számoló,
túlzásokba eső harcmodora miatt mégis
nevetségessé válik. Arthenice, az előkelő
arisztokrata hölgy figurája ugyan távol áll
Pogány egész emberi habitusától, ő azon-
ban azúttal is bizonyítani tudja, hogy
nincs az a szerep, amit ne tudna mesteri
szinten eljátszani - legyen az fából fara-
gott bábfigura, vak gyermeklány, szerel-
mes ifjú hölgy szoknyában vagy nadrág-
ban, tüdőbeteg, féltékeny feleség, gonosz
boszorka vagy éppen jóságos öregasszony.

Kulka János is ellentétes szerepeket kap
a két egyfelvonásosban. A Rabszolgák
szigetében okos, fölényes intellektuelt
formál, aki pillanatok alatt rabul ejti és
meztelenre vetkőzteti a hatalmi köré-be
került nőket. A Kolóniában viszont
gyámoltalan férfiút állít elénk, akit sze-
relme, Arthenice, kedvére dirigálhat.

Koltai Róbert csak egy szerepet kap, ő a
Kolóniában Madame Sorbin, a hatalom-ra
törő polgárasszony nyámnyila férjét
mintázza meg, és teszi ezt ő is a maga jól
bevált gesztusaival. Nyakába húzza a
fejét, egyik vállát leengedi, csodálkozó,
bamba tekintettel néz maga elé, elnyújtott
hanghordozással beszél - kétségtelen,
ennyi is elég Monsieur Sorbin meg-
formálásához.

A többiek - Magyar Éva, Karácsony
Tamás, Adorjáni Zsuzsa, Mitzky Stella,
Gráf Csilla, Kristóf Katalin - kisebb sze-
repeiket gondosan egyénítve jelenítik meg
a Kolónia lakóit.

Az ellenpontozó játék a két egyfel-
vonásos eltérő játékmódjában is kife-
jezésre jut. A Rabszolgák szigetében a
rendezőnő kifejezetten azt kérhette
színészeitől, hogy vegyék halálosan ko-
molyan szerepüket, mondván, hogy a ko-

mikus szituációk amúgy is létrehozzák a
mulattató hatást. Megjegyeznénk, kár volt,
hogy a rendezés a brechti tandrámákra
való utalást pusztán a díszletképre
korlátozta, nem követte Brecht világítási
előírásait, s a gesztikus, stilizált színészi
játékmódot sem vállalta fel.

A Kolónia előadásában a bohózat túlzó,
karikírozó játékstílusa dominál. Mint
nagynevű elődei, Arisztophanész,
Shakespeare és Moliére, a női egyenjo-
gúság követelését Marivaux sem volt haj-
landó komolyan venni. Mint azt e komé-
diája elé írt, divertissement-nak, szóra-
koztató mulatságnak titulált előjátékban ki
is fejti: a nők amúgy is az ujjuk köré
csavarják a férfiakat, valójában ők a ha-
talom igazi birtokosai. Mit akarnak még?
Ezt a közjátékot Lukáts Andor mutatta be
a szünetben a színház előcsarnokában
Adorjáni Zsuzsa, Magyar Éva, Gőz Ist-
ván, Karácsony Tamás és Kisvárdai Gyula
színészi segédletével. A Marivaux-szö-
veghez Mártha István komponált zenét,
napjaink táncdalainak, slágereinek mo-
dorában. Kár, hogy az előcsarnokban
nincs jól megoldva a nézők elhelyezése, s
így a távolabb állók már alig láthatnak
valamit.

A Marivaux-egyfelvonásosokat, ame-
lyek hazánkban először kerülnek szín-
padra, Szeredás András, illetve Fáber
András fordította minden archaizálást
mellőzve, jól pergő mai magyar nyelvre.
Nem rajtuk múlt, hogy a könnyen mond-
ható szöveg egy része elsikkad a színé-
szek ajkán. Kérdés: a francia rendezőnő
magyar asszisztensei nem tudják figyel-
meztetni a színészeket, hogy már a nyol-
cadik sorban sem mindig érteni, amit
beszélnek?

Felsorakoztatott kifogásaink ellenére is
állítjuk, hogy a francia-magyar kopro-
dukció az átlagos európai szintet megütő,
professzionista módon színre vitt elő-
adást eredményezett, amellyel Marivaux
hazájában sem vallhatnának szégyent.
Már csak azért sem, mert ismerve a ka-
posváriak munkastílusát, bízvást remél-
hető, hogy ez az előadás is a premiert kö-
vetően éri majd el végső, kicsiszolt for-
máját.

Marivaux: Rabszolgák szigete-Kolónia (ka-
posvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Szeredás András és Fáber And-
rás. Díszlet-jelmez: Lou Goaco. Világításveze-
tő: Dominique Bruguiere. Dramaturg: Spiró
György. Zeneszerző: Mártha István. Rendez-
te: Sophie Loucachevsky.

Szereplők: Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Molnár Piroska, Pogány Judit, Koltai Róbert,
Kulka János, Magyar Eva, Karácsony Tamás,
Adorjáni Zsuzsanna, Mitzky Stella, Gráf
Csilla, Kristóf Katalin.
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C h é r e a u é s S t e i n

Hamlet századszor - C s e h o v
huszonötödször

Patrice Chéreau Hamlet-rendezéséről és
Peter Stein Cseresznyéskert-rendezéséről
nemcsak azért lehet közös beszámolóban
írni, mert egymás utáni napokon játszották
őket Nyugat-Berlinben, hanem azért is,
mert mindkettőben klasszis, sőt
„klaszszikus" rendezők interpretálnak
klasszikus színdarabokat. Az ilyen
interpretáció az életművek építői számára
szinte meg-kerülhetetlen feladat, egész
rendezői világképükkel szembesíti őket,
saját klaszszikus mivoltukat teszi próbára.
Manapság ugyanis már nemcsak írók,
festők, filmrendezők alkotnak életművet,
ha-nem színházrendezők is „életműveket"
rendeznek.

Bár az avignoni Hamlet-előadásról jelent
meg cikk a SZÍNHÁZ 1988/11-es
számában (Dezsényi Pétertől), mégsem
tartom haszontalannak, ha szembesítem
saját, nyugat-berlini élményemet az ő
avignoni élményével. Ő az első előadások
egyikét látta, én a századikat. Ő egy
szabadtéri előadást látott, én a Deutsch-
landhalle (azaz a nyugat-berlini Sport-
csarnok) játékterébe épített, kétezer
személyes nézőtéren ültem, és egy olyan
utazó produkciót láttam, mely éppen
Moszkvából jött. és készült tovább Ham-
burgba és Strasbourgba. Ő Marthe Kellert,
a svájci származású filmdívát látta Gertrud
szerepében, én Nada Strancart, Antoine
Vitez egyik legtehetségesebb tanítványát
láthattam. Fekete hajkoronája úgy
keretezte sápadt, erőteljes állú-orrú arcát,
mint a Napkirály monumentális parókája
(ez is megkönnyíti majd a Színészkirálynő
azonosítását). Királynői jelenség, ám
érzéki és okos személyisége Moliére
praktikusan gondolkozó, felszabadult,
bátor asszonyalakjait juttatja az ember
eszébe. Dallamos kacagása fel-felbúg a
zavarbaejtően obszcén és nyilvánvaló
értelmű színdarabbetét alatt, mi-közben az
udvari emberek szinte hajukat tépve
ugranak fel s rohannak a színészek felé a
színjáték egy-egy vészesen egyértelmű
pillanatában.

Nem elhanyagolható momentum, hogy
Nyugat-Berlinben a sánta Vladimir Yor-
danoff egy személyben alakította Clau-
diust és a Szellemet - sántasága a bitor-
lóban a gonoszt, a diabolikust, a meggyil-
kolt bátyban a hősiest, az esendőt teszi
kifejezővé. A Szellemre való várakozás



puszta előérzete - láthatjuk ezt az őrök
artikulálatlan üvöltésében, túlzott, hisz-
térikus reakcióiban vagy Horatio ope-
rettbelépőre emlékeztető gúnyos kaca-
jában, mely annál valódibb ijedségbe csap
át a Szellem megpillantásakor- nem készít
fel arra, ami következik. A képzeletet Pink
Floyd-akkord segíti - később, a
Színészkirály-Színészkirálynő-,,klipben"
pedig Prince zenéje. (Frank Zappa,
Tuxedomoon és a Public Image Limited
zenéjéből szőtt rockzenei szőnyeg fokozza
mindenütt a hatást, úgy, mint amikor
valaki hangosra csavarja a rádiót, hogy a
szomszéd szobában is lehessen hallani -
de ezek az idézetek, különösen a „Gon-
zago megöletése" jelenetben, jelentéssel
telítődnek, drámai értékük, nem csupán
korfestő hangulatuk van.)

A kékes, sirályvijjogások szaggatta sö-
tét derengésben három pici ember áll a
hatalmas színpadon, amely látszólag üres.
De a síkba fektetett oszlopsor és
tümpanon erőteljesen sugallja a dialogikus
viszonyok térbeli elrendezését: a
tümpanon csúcsának közelébe gyakran
kerül lényeges közlendővel valamelyik
szereplő. Chéreau, akinek díszleteiben
megszokhattuk a függőleges falak által
létrehozott, monumentálisan felfelé tö-
rekvő tereket, most az enyhén emelkedő
dobogóra mintegy „lefekteti" a díszletet,
mely erősen perspektivikus tagolásával
egyszerre húzza hátra, a sötétbe, a szín-
pad mögé a tekintetet, és löki előre, a
színpad legelejére, a tümpanon elé, oda,
ahol véget ér a színpad. (Ezt, talán éppen a
dobogó szilárdságát próbálgatva, maga
Hamlet is megmutatja nekünk, ironikusan,
az „eskü"-jelenetben.)

A nézőtér mögül egyszer csak szabály

talan, kemény dobogás dübörög fel, amely
az elektromos zene után megfejt-hetetlen
eredetű és irányú: mintha lőné-nek, úgy
visszhangzik minden dobbanás a
teremben. S ekkor, jobb oldalról egy kék
leples, szálegyenes aggastyán vágtat be a
színpadra egy gyönyörű, tüzesen ágas-
kodó, táncoló kancán, szemét mereven az
előtte futó, összeroskadó, menekülő,
könyörgő alakokra szegezi - aztán eltűnik,
kivágtat a színről.

Természetesen dublőr játssza a Szellem
néma jeleneteit. A hátborzongatóan szép
jelenéssel Chéreau sok mindent hitelesít;
elfogadtatja velünk azt a nyilván-valóan
operai formát, amit a színpadtér méretei is
előhívnak a rendezőből, bár erre különben
is hajlama van. A műsor-füzet tanúsága
szerint a bayreuthi Ringhez hasonló
élménnyel szerette volna a német
közönséget megajándékozni.

Amikor később Hamlet is csatlakozik az
őrökhöz és Horatióhoz, első ijedelmét
leküzdve megérti az ágaskodó ló hívó
jelét, „aki" úgy táncol körülötte és fölötte,
hogy az életéért kell remegnünk. Egy-szer
csak rácsap a ló farára, felnevet - ám
ekkor társai már nem látják a szellem-
alakot, aki, miközben ők a királyfi után
szaladnak, közöttük sántikál be lova
nélkül a színpadra, kék palástját maga
után vonszolva. Yordanoff kegyetlen és
eltökélt mint Claudius; amikor Hamlet
apjának megsértett szellemeként tűnik fel
(különösen a Gertrud-Hamlet-jelenetben)
nem több, mint egy vén kísértet, ahogyan
palástjában sántikálva, féloldalasan
elhagyja a színt.

Ebben az előadásban mások is játszanak
több szerepet: Fortinbras, Osrick, a Sírásó
alakítója feltűnnek mint Francis

co, Bernardo, Marcellus, illetve mint a
vándorszínésztrupp tagjai is. Fortinbrast
Jerőme Kircher alakítja: világítóan ko-
paszra nyírt fejű, cingár, sápadt ifjoncot
játszik, aki a darab végén észrevétlenül
Hamlet vérébe mártja kezét, s a vért (vé-
letlenül?) elkeni arcán; a zárómonológban
üdvözült, kataton, narcisztikus mosoly
fagy rá. A halottakhoz senki nem nyúl, a
tömeg hátul, a színpad mélyén festői
csoportba verődve, rémült iszonyattal
bámulja a helyszínt.

Osrickot Marc Citti alakítja, bravúros
lábmunkával. - Csámpás vagy - ennyi lett
volna Chéreau instrukciója -, ezt használd
ki. Es a fiatal színész ebből alakította ki
privát koreográfiáját: ruganyos léptek,
villámgyors előre-hátra táncolás,
hajbókolás és pimaszság, vércsepillantás
és alázat sajátos keveréke; így közelíti
meg Ophelia temetése után Hamletet és
Horatiót, illetve kíséri végig az egész
vívójelenetet pattanásig feszült figyelem-
mel. Minden aljasságban nyakig benne
van (bár igazi túlélő): későn kapa mérge-
zett kehely után, amit a királyné uralkodói
mozdulattal vesz ki a kezéből. Ő is
kopasz, természetesen. Mint intrikus, a
színházjelenetben egyik pillanatról a má-
sikra válik ügybuzgó kellékesből gonosz
szándékú törpévé.

- Egyik sem az én tanítványom - je-
gyezte meg melankolikusan Chéreau; és
ez talán magyarázatot ad arra is, miért te-
kinti ezt az előadását nanterre-i működése
utolsó aktusának. - Tanulni szeretnék,
nem tanítani - mondta. - Tanulni érett,
kész, nagy színészektől.

Ha akarom, ez a tanítói szerep összeg-
ződik a színészjelenetekben: a színészek a
Platonov-előadásból emlékezetes szür-

Gérard Desarthe mint Hamlet Gérard Desarthe és Marc Citti (Osrick) Chéreau Hamletjében



ke ballonkabátokban és kalapban érkeznek
a színpadra; kórusra osztva mondják el a
Hekuba-monológot (Hamlet ujjával törli le
a legöregebb színész könnyeit, és
megnyalja ujja hegyét, vajon sós-e, ami-
kor elmondja könnymonológját), s ez
odáig megy, hogy előadás közben Hamlet
belép közéjük, a besüllyesztett tüm-
panonba, és lágyan követve mozgásukat,
hajtva, hajszolva őket „rendez", folyton
meg is szakítva (persze a Shakespeare által
előre jelzett pontokon) az előadást.

Mind Fortinbrasban, mind Osrickban az
excentrikusra helyeződik a hangsúly - a
rendező robbanékonysága, hirtelen váltásai
(ahogy például Hamlet a kísértet
megjelenése után ijesztgeti Bernardót) az
előadás összes alakítását meghatározzák:
Chéreau a fizikumával is nagyon jelen van
az „elemzésekben". Ez a szándékoltan
excentrikus jelleg minden jelenet drámai
szélsőértékét hangsúlyozza: az őrök
nagyon félnek, Horatio, egy darabig,
nagyon vidám, az udvar nagyon romlott, a
Szellem nagyon gyönyörű. A fizikalitás
még a nagyon poloniusi Poloniust is eléri
(szintén új színész, a testes Claude Evrand
játssza): gyermekei fejét az áldáskor
valósággal markolássza, erőszakosan si-
mogatja, s amikor Hamlet meggyilkolja a
„patkánylyukban", a színpad alatt, akkor a
mélyből ő maga mászik elő véres, meg-
vakított arccal, s így leheli ki szolgá-
latkészen lelkét a királyné lábainál.
Ophelia is, amikor Hamletre ráuszítják,
rettenetes zavartan lapozgat a könyvé-ben,
forgatja összevissza, majdnem kiejti a
kezéből. Mindezek a szélsőségek a mi-
tikusan operai és nem a konkrétan tár-
sadalomelemző hangsúlyokat erősítik fel.
Ezért nem értek egészen egyet Dezsényi
frappáns elemzésével, miszerint a szemünk
előtt dőlnek el a dolgok, Polonius és
Hamlet is előttünk jut valamilyen

Hada Strancar (Gertrud) és Vladimir Yordanoff (Claudius) a nanterre-i Hamletben

emelném ki, a német színházkultúrával
való kapcsolatát: mintha közvetlen hatá-
sok is kimutathatók volnának, bár ami-kor
Chéreau-t erről faggattam, a reakció
élességéből arra következtettem, hogy tud
erről a „problémáról", de nem szereti
hallani. Nem csupán arról a fantasztikus
sikerről van szó, amit Ring-rendezésével
Bayreuthban aratott, hanem arról a kü-
lönleges státusról is, amit a két kultúra
között (részben Luc Bondyval és Klaus
Michael Grüberrel együtt) betölt. Ez a
viszony - már csak történelmi okokból is

sohasem volt problémátlan: ez a két
kultúrvilág, bár kétségtelenül folytonosan
hatott egymásra (különösen Goethe óta),
de sohasem szolgált mintául a másik
számára. Chéreau-ban, ebben a tősgyö-
keres francia rendezőben, olyan elegáns
egyszerűséggel valósulnak meg az áthal-
lások, érzéki, lebegő, szellemes és zenei
stílusába olyan természetesen olvadnak
bele a zadeki zabolátlanság, a grüberi
metafizika és a steini pontosság nyomje-
lei, mintha ez az ambivalencia volna a
leglényege annak, amit csinál, mintha az
egyértelműen „chéreau-i" (ami persze
sajátos élettudásából táplálkozik és nem
idegen hatások feldolgozásából) csak ezen
a talajon sarjadhatna ki. igaz, egyre
nemzetközibb a színház formanyelve
(elég Brookra utalnom), de Chéreau-nál
épp e két, történelmileg és konkrétan
egymás mellett élő formavilág fonódik
össze.

Amikor rákérdeztem arra, hogy Hamlet
miért törli meg kezét az előtte heverő
(általa letepert) Ophelia szoknyájában, a
darabból vett idézettel válaszolt: Ophelia
„sminkjét" dörgöli a lány ruhaszegélyébe
(erre vonatkoznak szavai is). Én utaltam
rá, hogy Zadek Lulujában milyen hang-
súlyos ez a mozzanat. Rögtön kiderült,
hogy ő maga megrendezte Berg Luluját
és Wedekind színdarabját is, mi több,
németül idézte a megfelelő mondatot, ami
Hasfelmetsző Jack szájából hangzik el.
Nem tette boldoggá a gondolatmenetem
(már sajtófőnöke -egy kedves fiatal lány -
is zavarba jött a puszta felvetéstől), és
amikor Peter Stein Peer Gynt-rendezésére
utaltam (amiről Chéreau, mint
meghatározó élményről, saját Peer Gyntje
műsorfüzetében rajongva beszélt), ki-
jelentette, hogy sohasem látta Stein elő-
adását. Fényképeket viszont látott róla, és
őt legtöbbször a fényképek ihletik meg,
mert mindent elmondanak egy előadásról,
gyakran többet is, mintha ott ült volna
maga is. Közvetve tehát mégiscsak
igazolta sejtésemet.

Grüber Hamletjére emlékeztetett az
előadás a hosszúságával (bár egy órányit
már húzott belőle), de azzal is, ahogyan a

döntésre - igen, de csak annyiban,
amennyiben ez már Shakespeare-ben is
benne van. Az első kép kékes, tiszta
derengését narancsszín (cirkuszi, piszkos)
fény váltja fel - az udvarban, az
udvaroncok festői tablója előtt járkál
Claudius és Gertrud, csókjuk
kétségtelenül zavarbaejtő, az udvaroncok
lesütik szemüket, ám Claudius nem most
veszi át a hatalmat, hanem ő ilyen: így
uralkodik. Voltimand és Cornelius felé
odanyújtja megbízólevelüket, de amikor
átvennék, a földre dobja elébük, onnan
kell felvenniük. Amikor viszszatér a két
követ Norvégiából, akkor csupán egy
kidobóember foglalkozik velük. Ez a
kidobóember (haján csillog a brillantin,
szeme kőkemény) ugrásra készen
ráncigálja el Rosenkrantzot és Guil-
densternt is, amikor már terhessé válik
jelenlétük, ő taszigálja ki Poloniust, ha
kell (nincs is mindig egyedül) - nem vár
intésre, magától cselekszik. Legitimálja
Claudius uralmát, de egyben formáját is
megadja. Reprezentatívan szép tablóké-
pek között terrorhoz hasonlatos légkör
uralkodik az udvarban: de az a „terror"
legalább annyira egy színházesztétikai
követelmény következménye - gyors,
impulzív lebonyolítás, minden érzelem
külső megjelenítése, hangsúlyozott fizikai
jelenlét -, mint amennyire festőiek a
tablók, melyekbe olykor profilban, sőt
háttal is belerendeződik egy-egy
udvaronc vagy katona.

Természetesen Hamlet alakjában ösz-
szegződik mindaz a színházi-esztétikai-
technikai-érzéki tudás, ami Chéreau-ban
az évek során felhalmozódott: nem vélet-
len, hogy híres, tíz évvel ezelőtti Peer
Gyntjét, Gérard Desarthe-ot kérte fel a
főszerepre.

Nem ismerem igazán jól Chéreau
„életművét" (legtöbb előadását videofil-
men láttam), ezért egyetlen vonását



szünetet elmozdította a dramaturgiailag
kézenfekvő helyről. Avignonban, De-
zsényi leírása szerint, ott volt szünet, ahol
Claudius fáklyákat kért - „világosságot" -,
mire kigyúlt a nézőtéri világítás; Berlinben
a kigyúló nézőtéri fények ekkor újra
elhalványodnak, és (egyesek tapsa
ellenére) az előadás egészen addig megy
tovább, míg Hamlet „anyám, anyám!
kiáltással el nem hagyja a színt. Ezzel a
csúsztatással Chéreau-nak sikerült egy
újabb, finom idézőjelet kitennie, de azáltal,
hogy egy természetes folyamatot szakított
ketté, s az anyját kereső fiú képével zárja
az első részt, a dráma bújtatott rétegeit,
szimbolikusabb értelmét teszi hang-
súlyossá. A színpadi gépezet moccanásai
is visszaidézték Grüber monstruózus le-
leményét (hogy megmozdította a Schau-
bühne rejtett, föld alatti gépezetét). Nem
állítom, hogy ez akaratlagos volna; Ché-
reau abból dolgozik, ami a „levegőben
van". De főleg abból, ami a „német-
francia" levegőben...

Yves Bonnefoy 1962-es fordítása fran-
cia nyelven talán először birkózott meg a
jambikus lüktetésnek, illetve a kifejezés
konkrétságának a francia költői nyelvben
komoly nehézségeket felvető problémá-
jával: „német füllel" hallgatva az elő-adást,
az érzéki, a szellemes került a metafizikus,
a szellemi elébe. Ez a szellemesség az
ötletek sokaságában is meg-nyilvánult; van
az egész előadásban vala-mi
improvizatorikus; pillanatról pillanatra
halad előre. Hamletnak jelentős pillanatai
vannak - motiváltsága ezek-ben a
pillanatokban mindig újrateremtődik -,
egésze viszont a színész, egy negyvenöt
éves, kamaszosan játékos, kegyet-lenül
kíváncsi férfi alkatának rajzolata.

Ennek az improvizált jellegnek meg-
van az az előnye, hogy Chéreau folyton
meglep (például amikor Hamlet fekete
köntöse fölött kis bábjátékot produkál
nekünk Yorick koponyájával), ha ez oly-
kor némi keresettséggel történik is, mint
például a Hamlet-Gertrud jelenetben. A
királyné szobája valóságos kripta, ahol
nemcsak az elhunyt király fekvő, ágyék-
kötős, imára kulcsolt kezű szobra talál-
ható meg, hanem az új király páncélba öl-
tözött féltorzója is - Hamlet a két (alig
látható) szobrot veti össze. Chéreau maga
is elismerte, hogy ezt a mozzanatot nem
tudta megoldani, esztétizáló megoldásaira
viszont jó példa lehet (éppen
ügyetlenségével).

Hamlet halála is ilyen különállóan
megoldott fizikai „helyzetgyakorlat":
szinte látjuk, ahogyan fokról fokra jut el
szívéig a hidegség - még egyszer utoljára
felkönyököl fektében (Horatio segít ne-ki),
aztán valahogy kiszalad alóla a kö

nyöke, lehajtja a fejét - mint egy hal-
dokló, finoman meg-megránduló állat -
és „elalszik". A három másik halott ki-
facsart tagokkal, patetikus pózokban he-
ver szerte a földön.

Ez az „elalvás" szép gondolat, amit
megelőlegez a királynővel való jelenet
egy pillanata, amikor Hamlet odafészke-
lődik a királyné lábához, s összehúzódik,
mint egy embrió. Bennem óhatatlanul
felvillant a Peer Gynt híres steini záró-
képe: Bruno Ganz Jutta Lampe ölében.

Az „egérfogó"-jelenet különálló kl ippé
válik: a Prince-zenére bemutatott panto-
mim a Hamlet által a darabba rejtett
„utalást" teszi vulgárisan nyilvánvalóvá,
ám ennek a szcénának is megvan a maga
mágikus pillanata (ha eltekintünk annak
abszolút professzionalista lebonyolítá-
sától, ahogyan a „civil" társulat közre-
működik a veszélyes előadás lebonyolí-
tásában): amikor a Színészkirály kileheli
lelkét, Prince rekedt, hörgésszerű sikolya
és a Színészkirály tátott szája, görcsbe
ránduló teste egyetlen hatásos ikonná
válnak.

Érzékelhető az előadásból az is, hogy
Chéreau változásra készül. Amikor Ham-
let zenét rendel a sikeres színjáték után, a
színészek teljes truppja jön be balról, s
szolgálatkészen furulyákat nyújtanak oda
(ismerik a darabot?) - Horatio veszi át
mosolyogva tőlük (ő is olvasta?), s
Hamlet a tucatnyiból egyet választ ki,
hogy nevetségessé tegye az utána szima-
toló Guildensternéket; ez megtörténik, de
aztán a „dráma útjában" álldogáló
színészeket zsarnoki türelmetlenséggel,
egy ideges vállrándítással zavarja ki a
színpadról - ők már megtették a dolgukat.
Érdekes módon, schaubühne beli színész
barátaimnak nagyon tetszett ez a

mozzanat: ahogyan a rendező elbánik a
színészeivel. Tapasztalhatták már sok-
szor, hogy cserbenhagyják őket - nem is
akárkik.

Es ezzel megérkeztünk a másik nagy
előadáshoz, a Cseresznyéskerthez, amit
Peter Stein rendezésében idén júniusban
mutatott be a Schaubühne.

Ugy tudom egyébként, hogy Stein meg
kívánja rendezni a fiatalon, negyvenegy
évesen elhunyt Koltés utolsó darabját, aki
Chéreau nagy felfedezettje volt. A
kapcsolat a két rendező között (amikor
Stein a Négereket rendezte, akkortájt ál-
lította színpadra Chéreau a Paravánokat) a
generációs különbség ellenére is eleven,
sőt: a Schaubühne színészei nagyon
szeretnék megnyerni színházuk számára
Chéreau-t. A Schaubühne Stein távozása
óta folytonos vezetői válsággal küzd -
ami nem akadályozza meg őket abban,
hogy nagyszerű előadásokat is produkál-
janak -, az egy éve odaszerződött Jürgen
Gosch nem vált be, senki sem akar vele
dolgozni - és a Schaubühnében a színé-
szeknek ebben valóban van szava.

Peter Stein, aki több mint húszéves
rendezői pályafutása során viszonylag
keveset rendezett, Botho Strauss művein
kívül még sohasem vitte színre ugyanan-
nak a szerzőnek két különböző darabját.
Ha a Három nővér után mégis megren-
dezte a Cseresznyéskertet (aminek a sze-
mélyes indíttatáson túl talán színházpoli-
tikai oka is lehet: Jutta Lampe, e nagy-
szerű, különleges alkatú színésznő méltó
foglalkoztatása), az nem kis rálátást en-
ged egy (különben kívülről-belülről
agyonmagyarázott és agyondokumentált)
művészi módszer természetére.

Nyilvánvaló, hogy a „módszer" és a
művészet ellentétesek - kell valami leír-

Jelenet Peter Stein Cseresznyéskert-rendezéséből



hatatlannak maradnia, különben éppen az
a sajátosan utánozhatatlan elem vesznék
ki a művészetből, ami a tudománytól s
egyebektől megkülönbözteti. Stein éppen
ezt kísérti meg folyton: odáig fokozni a
dokumentálhatóan autentikusat, ahol már
a színész számára az azonosulás azzal,
amit egy „szerep" jelent, saját emberi
megvalósulásának próbatétele is egyben.
Kritikusai - akik gyakorta csupán
„szubvenció-irigyek", hogy a magam
kedvére csavarjam ki a freudi fogalmazást
- látványosan sétálnak bele ebbe a
befogadói csapdába: szerintük Stein elő-
adásai nem egyebek, mint nagyszabású
rekonstrukciók (ennyiben konzervatívok
és retrográdok), színészei pedig erőlköd-
ve, megfeszülve és görcsösen próbálnak
megfelelni egy kívülről rájuk kényszerí-
tett normának - ilyeneket szoktak volt írni
róla.

Ez persze nem igaz. Egyetlen dolgot
lehet Stein szemére vetni (és ő az első, aki
ezt megteszi): hogy kezei között olykor
kihűl a forma, de az általam látott elő-
adásokon még ez a kihűlt forma is olyan
gazdagságban, olyan töményen kínálta a
váratlan, szokatlan, egyszeri megoldáso-
kat, a „condition humaine" olyan alap-
helyzeteit volt képes felmutatni, ami fe-
ledtette (igaz, rokonszenvem megfelleb-
bezhetetlen és végleges iránta) az akar-
noki, jeges, görcsös pillanatokat.

Es a Cseresznyéskert-előadásról sok
mindent el lehet mondani, csak azt nem,
hogy hideg.

Mindjárt az a pici részlet a második fel-
vonás végén, ami a Sztanyiszlavszkijjal
vívott dramaturgiai csetepaték során ma-
radt ki a végleges példányokból (és a
mindeddig általam látott előadásokból),
mutat rá arra, hogy nem feltétlenül ha-
szontalan a végére járni a dolgoknak. Az
előadáshoz mellékelt két műsorfüzet
egyikében, a saját fordításukban (Gudrun
Düwel és Peter Stein munkája) közölt
szöveg mellett, a tüköroldalon közlik
Sztanyiszlavszkij rendezőpéldánybeli
megjegyzéseit, alaprajzait is. Igy bukkant
elő ez a miniatűr, amikor is Firsz és Sar-
lotta visszatérnek a padhoz, ahol Gajev és
Ranyevszkaja üldögéltek, Ljubov And-
rejevna ottfelejtett erszényéért: „FIRSZ:
(mormog) Ej, te álomszuszék! SAR-
LOTTA: (leül a padra, és leveszi a tányér-
sapkáját) Te vagy az, Firsz? Mit keresel
itt? FIRSZ: A nagyságos asszony elvesz-
tette az erszényét. SARLOTTA: (keresi)
Itt van a legyező... Es itta kendőcskéje...
parfümillata van. (Szünet) Más nincs itt.
Ljubov Andrejevna minden pillanatban
elveszít valamit. Az életét is elvesztette.
(Halkan egy kis dalocskát énekel)... (Firsz
fejére helyezi a tányérsapkát; Firsz
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mozdulatlanul ül ott) Ó, szeretlek téged,
csodálatos ember! (Nevet) Ein, zwei, drei!
(Leveszi Firszről a sapkát, és vissza-teszi
a saját fejére)" Ebbe a monológba volt
beékelve az a rész, ami az egész fel-vonás
elejére került, aztán pedig Firsz így
folytatja: „FIRSZ: Húsz vagy huszonöt
éves lehettem, itt mentünk, a Diakónus úr
fia, meg Vaszilij, a szakács, meg én, és ott,
pontosan a kövön, ült egy ember...
valahogy olyan idegen volt, ismeretlen...
Én nagyon félni kezdtem és elmentem, de
a többiek elkapták, nélkülem, és
agyonverték... Pénze volt. SARLOTTA:
Es, tovább? FIRSZ: Aztán... összeült egy
bíróság, kikérdezték az embereket... né-
hányat letartóztattak... engem is... majd
két évet ültem... Csak ennyit, aztán megint
szabadlábra helyeztek... Ez már jó régen
volt. (Szünet) Valahogy többre már nem
emlékszem. SARLOTTA: Ideje
meghalnod, nagyapó. (Eszi az uborkáját)
FIRSZ: Parancsol? (Maga elé motyog) Es
aztán elindultunk, mindannyian, együtt, és
hirtelen megálltunk... Egyikünk leugrik a
kocsiról... megfog egy zsákot... és a
zsákban van még valami. Es belebámul, és
bent fickándozik valami: izeg-mozog!
SARLOTTA: (halkan ne-vet) Izeg-
mozog!"

Ekkorra a színpadon már teljesen be-
sötétedett: a nyári délután észrevétlenül
fordult át éjszakába. Amikor Gajev beje-
lenti: „Hölgyeim és uraim, lement a
nap..." akkor döbbenten vesszük észre a
fényviszonyok megváltozását. Aki figyel-
mes volt, az azt is láthatta, ahogyan a kis
kápolna mögött, a kifeszített kék háttér-
függönyön, mely félkörívben zárja le há-
tulról a színpadot, egyre lejjebb látszik
egy rózsaszínből vörösbe hajló, majd el-
tűnő fénypont: a nap. Ennek a „naiv"
természetábrázolásnak megfelel a sze-
replők kontúros, szinte mesebelien ka-
rakterisztikus (színes, érdekes) megje-
lenése. Ranyevszkaja ruháinál még nem
láttam káprázatosabbat színpadon (az első
felvonásban kettőt is visel, mert útiruháját
levetve tér vissza). Amikor a második
felvonásban önfeledten (kislányosan)
hanyatt vágódik a színpad bal oldalán le-
vő csinos szénaboglyában, féltem a töré-
keny színésznőt, féltem a ruháját is: az
előadás bonyolult és intenzív empátia-
ébresztő elemekkel van tele. Hogy ez az
empátia ellenállhatatlan, azt bárki érzi, aki
végignézi ezt az előadást - még a Theater
Heute rosszindulatú kritikusa is érezte.
Ám ez az empátia nem egyszerűen a
színészi játék vagy a rendezői koncepció
eredménye. Nem is egyszerűen a Művész
Színház előadásának, Sztanyiszlavszkij
elgondolásainak hűséges újra-
gondolásából következik; ugyanis renge

teg fogódzót ad a képzeletnek, ahogyan a
néző a díszletekben - még akkor is, ha
nem ismeri elég jól a régi előadások
fényképeit - „felismeri" az archetípust, és
visszaszáll az időben. Ám az empátia titka
- a színészi empátiáé, amit legfeljebb
elkapok a színpadtól, mint valami
fertőzést - nem ez.

Az első felvonásban, a „gyerekszobá-
ban", a „százéves szekrény" fölött (mely
mellesleg másolata a Sztanyiszlavszkij-
előadásban használt finom üveges szek-
rénynek), különös, fekvő téglalap alakú
keretben, egy számomra sokáig, csaknem
a felvonás végéig, megfejthetetlen ábra
látható, majdnem a mennyezet alatt. Végül
egy félmondat segített: valaki azt vág-ja
Lopahin szemébe, hogy a „mi kertünk
benne van az Enciklopédiában!" - vagy-is,
hogy a méretei miatt került bele a korabeli
„rekordok könyvébe", ámbár mi a
szépsége miatt nem válhatunk meg tőle. A
rajz, felülnézetben, a cseresznyéskertet
ábrázolja: pontosabban magát a házat, és a
háztól a folyóig vezető hosszú sétányt,
melynek két oldalán különös,
szimmetrikus alakzatokban ott láthatók a
fák, és a fák körül, közel s távol semmi, a
puszta, akarom mondani, a tajga. Meg-
hökkentettek a kert méretei ezen a pici
rajzon. Még sohasem 'éreztem át, hogy
„mekkora" ez a veszteség - egy egész er-
dőt kell kivágni ahhoz, hogy Lopahin ál-
ma valóra váljék. Ez a szemérmes utalás -
.s az a csöndes módszer, ahogyan cinko-
sává tesz - a steini forma legmarkánsabb
jegye: mintha csak azért hozná mozgásba
a színpadi gépezet monstrumait, hogy egy-
egy apró, majdhogynem észrevehetetlen
közlésben, mellékes gesztusban el-
mondhassa nekünk azt, ami kimondva
olyan triviális, és ezért megkerüli a te-
remtő képzeletet.

Trofimov például (akit Udo Samel ját-
szik) az első jelenetben köhécsel - azt hi-
hetni, hogy a színész félrenyelt, olyan
zavart, rejtőzködő ez a köhögés -, a har-
madik felvonásban viszont - épp Ra-
nyevszkajával való összeveszése közben -
rettenetes köhögőrohamot kap (az utalás
tökéletesen érthető), de a negyedik
felvonásban már szinte nem is köhög: a
tüdőbaj hullámokban támad. Ennek a
karakteres jegynek a szinte észrevétlen
felépítése lehetőséget ad arra, hogy
majdhogynem utólag, mellékesen „rájöj-
jek" arra, mi is történik „velem", miben
veszek most részt.

Ennyiben a természetábrázolás minu-
ciózus pontossága nem egyszerűen az élet
illuzionálásának professzionalista (és
némileg öncélú) játéka: az „észrevét-
lenségben", a rejtőzködőben fejeződik ki
az, amit a látványos, a látványosan látvá-



nyos (a nézők minden díszletet megtap-
soltak) úgy takar el, mint egy képrejtvény:
részben minden utalás rá vonatkozik,
részben minden vonás arra szolgál, hogy
ne legyen megfejthető.

Stein másik lényeges rendezői vonása a
fent említettnek homlokegyenest az el-
lenkezője.

A negyedik felvonásban Firsz ott téb-
lábol a szoba közepére tolt, letakart ka-
napé körül, már szeretne lerogyni rá, már
alig hallható az, amit mond, és mi minden
pianissimóban érkező rezdülést értelme-
zünk; a behajtott zsalugátereken át a ha-
sonlíthatatlanul őszi (aranysárga, szep-
temberi, mit mondjak, szeptember tizen-
hetediki, délután fél három után három
perci) fény vetül az üres szobába, csupasz
falakra (melyeken ott a képek helye, a
padlón az első felvonásbeli bútorok nyo-
ma) - Firsz már feladta, halljuk a távoli
fejszecsapásokat, melyeknek ütemességét
is megszokta már a fülünk, amikor
rettenetes csörömpöléssel, irtózatos ro-
bajjal beszakad egy oldalablak, és azon
keresztül egy súlyos ág zuhan a szobába.
Olyan ez, mint egy ökölcsapás az ember
halántékára. Firsz meg se látja, meg se
hallja - mi azonban annál inkább észleljük
ezt a brutális effektust: a teatralitás-nak
ezt a valószínűtlenül erős fogását, melyet
éppen az ellentét ereje által kényszerülök
elfogadni.

A harmadik felvonásban - amelyben
Stein olyan élességgel választja le egy-
másról a tömegjeleneteket és a duetteket,
hogy szinte fáj - Trofimov sértődötten
elszalad, de nem jut messzire, lezuhan a
lépcsőn. Ebben az előadásban tisztán
látjuk, amint Udo Samel megfogja az
egyik lépcsőkorlátot, ami a mélybe visz, a
korlát a kezében marad, és ő eltűnik alant.
Később az egyik kacagó szereplő
odadobja a korlátdarabot a színpadra: a
ház esik szét - közli velünk szinte karika-
turisztikusan a gesztus -; Petya nem azért
vágódott el, mert nem látott a dühtől, ha-
nem mert elfelejtkezett arról a tényről,
hogy a korlát legfeljebb dísznek van ott.

Azért nem írok többet erről az elő-
adásról, mert csupán egyszer láttam, s
nem tudom nagy biztonsággal felidézni
minden fontos részletét. Általánosságokat
viszont nem akarok írni. Remélem, lesz
még SZÍNHÁZ című lap, remélem, lesz
még alkalmam megnézni a Cseresz-
nyéskertet, és lesz még alkalmam írni
róla.

Steinről egyébként annyit tudok, hogy
jelenleg Rómában a Titus Andronicust
rendezi. Igy hát Shakespeare-hez is hozzá
mert újra nyúlni, ha nem is Németor-
szágban, az Ahogy tetszik kudarca után.

UPOR LÁSZLÓ

Bon festival!

Avignon '89

Élményekben, érdekességekben bővel-
kedő igazi fesztivál az avignoni, s minde-

nekfölött sznobériától mentes, felszaba-
dult színházi-emberi forgatag. Ezt jelké-
pezi a három hét alatt oly sokszor hallott
üdvözlés is: „Bon festival!" „Jó feszti-
vált!" Ezzel mosolyog rád a pénztárpult
mögül az amatőrtársulat mindenese, mi-
után kezedbe nyomta a jegyet; így enged
utadra a szervezési iroda alkalmazottja, ha
felvilágosítást kértél; de ezzel köszön el
bocsánatkérés után a normandiai ta-
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