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Quartier de haute surve
francia fegyházaknak a
legelvetemültebb bűnöz
akkoriban, amikor Gen
volt a különféle bör
ugyanis megszüntet-te
őrizetre szolgáló intézm
lopásért, s csak a francia
egységes tiltakozásána
meg az életfogytiglani b
valószínűleg nem csup
azt a szigorított őrize
helyszíne első drámáján

Néhány prózai munká
dalmi hírnevét megalap
meg a kevésbé ismert s
gorított őrizetet, a színm
gyarországon is többsz
(1947) ikerdarabját. Min
szódik, az egyik egy polg
tönében, a másik valósá
lédekben három nő, a

(amelyet most Férfiak cí
cenben) három férfi közö
alitástól sem mentes, a
egyaránt magába foglaló
kói közül a gyilkosságért
dame, a tolvaj Maurice é
tetett Lefranc pegig Sola
lője.

A három férfi közül
Zöldszemű a vezér, aki
megfojtott egy lányt. Tet
ponál, ők is kacérkodn
rituális cselekedettel, de
se mersze a végzetes
Zöld-szemű helyett a tud
írja a gyilkos nőjének sz
között épp e levelek
kirobbanását. A Zöldsz
rövidesen szabaduló „
szavaival valósággal
Lefranc ugyanakkor biz
társa s főleg saját maga
hogy van olyan vag
Zöldszemű; ha ezt be tu
láthatatlan, de mindenk
kiváltó néger bűnöző, a
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meg, „csupán" azt sikerült elérnie, hogy a szaba-
dulás éppen úgy elérhetetlenné vált számára,
mint a Hólabdának és a Zöldszeműnek. Végle-
gessé vált bűnössége, de ez nem vezet a várt fel-
magasztosuláshoz, a bűnösből nem lesz szent, a
tolvaj nem tudja megtestesíteni a „l'impossible
nullité" eszményét, nem képes felmutatni „a
vegytiszta gonosz negativitását" (ahogy ezt Ro-

NÁNAY ISTVÁN"

YAKORLAT
illance-nak nevezték a
zt a részlegét, ahová a
őket zárták. Legalábbis
et még gyakori lakója
tönöknek. (Mitterrand
tte ezt a szigorított
ényt.) Tízszer ítélték el

értelmiség példátlanul
k köszönhetően úszta
örtönbüntetést. Így hát

án hallomásból ismerte
tet, amely címe és
ak.
ja után - amelyek iro-
ozták -, 1946-ban írta
csak ritkán játszott Szi-
űírói rangot adó és Ma-
ör bemutatott Cselédek
dkettő zárt világban ját-
ári otthon képletes bör-

gos fegyházban. A Cse-
Szigorított őrizetben

mmel játszanak Debre-
tt alakul ki homoszexu-
szeretetet és gyűlöletet

kapcsolat. A zárka la-
elítélt Zöldszemű a Ma-

s a nem tudni miért leül-
nge és Claire megfele-

a primitív, írástudatlan
kivégzésére vár, mivel

te mindkét társának im-
ak a gyilkolással mint
egyiküknek sincs ereje,
lépés megtételéhez. A
atos és művelt Lefranc

óló leveleket, s a férfiak
okozzák a konfliktus

emű ugyanis féltékeny
íródeákjára", aki szép
elkápráztatja a nőt.

onyítani akar: mindkét
előtt szeretné igazolni,
ány, mint például a
dná bizonyítani, talán a
iből feltétlen tiszteletet

Hólabda is méltányolná őt. Végül is az őt állandó-
an cukkoló, felkinálkozó Maurice-t öli meg a
zárkában. Önbecsülése azonban ettől mégsem
nő

bert Brustein mondja). Mert Lefranc akarja
ugyan a Rosszat, de ahhoz túlságosan is tuda-
tos, hogy mindenestől átadja magát neki. Szere-
pet játszik, megfelelni akar, de szerepét az a vi-
lág szabja meg, amely ellen lázadni szeretne.

EAN GENET: FÉRFIAK
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Ördögi csapda ez, s e csapdahelyzet lesz meg-
határozója Genet további drámáinak is. Akár-
csak a szerepjátszás, a tükröztetés, az a mód-
szer, ahogyan a szereplők társaik szemében,
tetteiben, gondolataiban ismernek rá önmaguk-
tól szabadulni nem tudó önmagukra. Valóság és
illúzió, anarchia és rend, lét és nemlét ellentét-
párjai szabják meg az első dráma világát is, s bár
ez kétségtelenül csupán vázlatnak tekinthető a
későbbi drámákhoz (A Balkon, Négerek, A para-
vánok), Genet már itt is megfogalmazza szemlé-
letének paradoxonjait.

A szereplők közötti viszony alakulása krimi-
szerű feszültséget hordoz, ugyanakkor a dialó-
gusokban tézisszerűen megfogalmazott filozó-
fiai és morális tételek hangzanak el. A dráma te-
hát egyszerre életszerű és emelkedett, s ez
megnehezíti a színpadra állítását. (Ebből a
szempontból - de nemcsak ebből - vitathatatlan
rokonság mutatható ki a Férfiak és Sartre Zárt
tárgyalása, Temetetlen holtakja, sőt Camus Ca-
ligulája között is!)

Debrecenben Bálint István rendező ezt a
kettősséget úgy igyekezett feloldani, hogy stú-
dióban, a nézők által körülült parányi térben ját-
szatja a darabot. A tér közepén vaskalicka áll,
amely a börtönnek csupán a jelzése. A terem
bejáratát lezárják, éreztetve, hogy mi, nézők is
osztozunk a szereplők sorsában, legfeljebb
bennünket nem zár körül vasszerkezet. A „bör-
tön" ajtaja nincs kulcsra zárva, a rabság - filo-
zófiai értelemben - önként vállalt, vagy más-
képpen fogalmazva: nem a zár létén vagy nem-
létén múlik rabságunk, illetve annak érzete. Eb-
ben az intim térben, a nézőkhöz életveszélyes
közelségben csak nagyon őszintén, naturalista
mód természetesen, minden színészkedést ki-
zárva lehet létezni.

Nagyon is tisztában volt ezzel Bálint István, hi-
szen ő Halász Péterrel, Breznyik Péterrel s
társaikkal több mint két évtizeden át éppen ezt a
szín-házi, színészi létezésmóclot tanulta és
képvisel-te. Igen ám, de a magyarországi
hivatásos színészek gyakorlatából hiányzik az a
képesség és készség, amelynek révén az
őszinteségnek nem csupán a látszata
teremthető meg.

A három férfi remek karakter; Horányi László,
Ternyák Zoltán és Bertók Lajos játssza őket. Az a
lazaság, magától értetődő természetesség,
amely a hányaveti mozgásban, a motyogásban,
a dobott beszédben, a szöszmötölésben, a le-
zserség és a feszültség kettősségében nyilvánul
meg, leginkább Ternyák Maurice-át jellemzi.
Minden megmozdulása provokatív, megszólalá-
sai pimaszak, de vidámsága mögött valami mély
szomorúság bujkál. Bertók Lefranc-ja titkokat
rejt. Zárkózott. Nehezen mozdul, aztán hirtelen
kirobban. Féktelen indulatok és patologikus eler-
nyedések, az értelmiségi elemzései és az ösz-
tönlény dadogása, ragaszkodás és gyűlölet,

Bertók Lajos (Lefranc) és Ternyák Zoltán (Mau-
rice) (Máthé András felvételei)

játékosság és görcsösség ellentétei között
egyensúlyoz a színész, hol több, hol kevesebb
hitelességgel. Nagyszerű, igaz pillanatok és ál-
talános színészi megoldások keverednek játé-
kában. A leghagyományosabb szerepfelfogás
Horányié, aki az írói meghatározásnál idősebb
Zöldszemű. Ez a korkülönbség némileg átrajzol-
ja a viszonyokat, hiszen nyilvánvalóan más a je-

lentése annak, ha a figurák közel egyidősek, s
más, ha közülük épp a Zöldszemű jóval idősebb.
Hogy a stúdióelőadások milyen fontosak lehet-
nek egy-egy színész számára, arra Horányi ala-
kítása is jó példa. Neki ugyanis jóval több
színészi beidegződéstől, klisétől kellett
megszabadulnia ahhoz, hogy hiteles legyen
szerepében s a térben, mint fiatal kollégáinak.
Színészi megújuása egy folyamat biztató
szakaszának tűnt; sokszor hátborzongatóan
erős és természetes volt, máskor viszont úgy
játszott, mintha nagyszínpadon lenne, azaz
lelepleződött színészkedése.
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Horányi robusztus, vívódó alakot formát, aki
ugyan tekintély a többiek között, de ő is féli a ti-
tokzatos Hólabdát, ugyanakkor érzelmileg ab-
szolút kiszolgáltatott. Ő a férfi a zárkában, ebből
is fakad helyzetének paradoxona, hiszen egyfe-
lől vele szemben az őt leigázó, bűnbe sodró,
megbüntető világ képviseli a férfierőt, másfelől
viszont a többiekkel szemben ő veszi át, ő teste-
síti meg e princípiumokat.

Az előadás záró pillanataiban azonban a néző
értetlenül áll a rendező azon értelmezése előtt,
miszerint e tisztán férfidarabban az őr az írói
instrukciótól eltérően nő. Sejthető, hogy e
döntés kontrasztot hivatott kifejezni a
beszélgetések-ben és a levelekben oly gyakran
szereplő Nő mint a vágyak, a féltékenységek, az
összecsapások tárgya és alanya, illetve a
valóság, az e világban létező nő között, de az
elképzelés éppen a kívánt hatás ellen dolgozik;
a női börtönőr mint törékeny, légies jelenség
kifejezetten komikussá válik, ezáltal a szituáció
minimális hitele is elvész. S ez nem Földes Katin
múlott, akinek ez volt az egyik utolsó szerepe
tragikus balesete előtt.

Irodalmi indíttatású színikritikára fanyalodik
az ember, amikor Ács János Genet-
rendezéséről ír, melyet A Balkon címmel
játszik az Arany János Színház. A színmű,
amióta 1956-ban megszületett, méltatlanul
hányatott sorsú és kivételesen botrányszagú
darabjává vált a modern dráma kanonizált anto-
lógiájának és az európai színháztörténetnek.
Elsőként Peter Zadek rendezte meg Londonban,
de a szerzőt kidobta a színházból, mert az dü-
hödten tiltakozott a megvalósítás hétköznapisá-
ga ellen. Jóval később Peter Brook állította szín-
padra, előadását a nem egyöntetűen elragadta-
tott méltatók „egyenetlennek és vontatottnak" ta-
lálták. Ács János maga is megpróbálkozott már a
művel 1973-ban, ám az előadás az akkorra a
színházakkal már fölöttébb ellenséges Genet,
valamint a kaposvári politikai hatalmasságok til-
tása miatt lekerült a műsorról. Volt, aki a Brecht-
iskolát követő realista darabként kategorizálta,
volt és van, aki az artaud-i kegyetlen színházzal
rokonítja, megint mások abszurd drámaként tart-
ják számon. A színmű, ha egyáltalán eljut odáig,
hogy többé-kevésbé jó

előadásban

A debreceni előadás nem foglalt állást abban
az értelmezési vitában, amely legpregnánsab-
ban Martin Esslin és Robert Brustein között folyt
arról, hogy Genet drámái az abszurd vagy a ke-
gyetlen színház kategóriájába sorolhatók-e. Bá-
lint Istvánt ugyanis nem érdekelték a stílusproblé-
mák. Számára - úgy tűnik - a Szigorított őrizet
elsősorban a kísérleti munka lehetőségét kínálta,
olyan munkáét, amely mindenekelőtt a színészi
létezésmód természetességének kimunkálását
eredményezhette volna. Mivel ez a munka - ér-
telemszerűen - felemás eredménnyel járt, az
előadás azt sem tudta feledtetni, hogy Genet e
drámája a többi opushoz képest csak irodalmi és
színpadi zsenge. Ujjgyakorlat. De mint ilyen -
mások figyelmét is méltán keltheti fel.

Jean Genet: Férfiak (Szigorított őrizet) (debreceni
Csokonai Színház)
Fordította: Forgách András. Díszlet-jelmez: É. Kiss
Piroska. Zenei konzultáns: Szemző Tibor.
Asszisztens: Bánszky Rózsa. Rendezte: Bálint
István. Szereplők: Horányi László, Ternyák Zoltán,
Bertók Lajos, Földes Kati.

kerüljön a közönség elé, általában nem bizonyul
szalonképesnek. Nem véletlen, hogy 1987-ben a
Royal Shakespeare Company egy egész évadot
szentelt Genet „rehabilitációjának". Ám az sem
véletlen, hogy a brit méltatók által „furcsa és
nehéz külföldi"-nek nevezett író darabjainak
szériájától a decens publikum felzaklatása he-
lyett a konzervatívnak ítélt angol színpadi nyelv
megújítását várták.

Pedig A Balkon gyújtóanyaga az, amit mond:
a mindenkori Rend, Törvény és Morál, magyarán
az emberi lét társadalmi szerveződése nem
más, mint kifinomult uralmi játszmák ocsmány és
perverz rituáléja. Végül is a Genet-t felkaroló
Sartre is a társadalmi sallangoktól, formáktól le-
csupaszított, magányos ember köré építette
absztrakt filozófiai rendszerét. Az apátlan-
anyátlan csavargó, homoszexuális tolvaj és
többszörös fegyenc, ez a megkésett vágáns
azonban - talán épp „egzotikus" mássága miatt
kapták föl őt, ha mások nem is nagyon, legalább
a párizsi entellektüelek - nem értelmiségi
szenvtelenséggel, elvont okossággal közelítette
meg a témát. Saját sorsából izzítja fel azt a brutá

lisan hatásos, rafináltan bonyolult dramaturgiát,
amely színházát mozgatja. „Szent Genet, komé-
diás és vértanú", ahogyan Sartre nevezte őt, az
irodalmias világ normáitól drasztikusan eltérő
létszemlélettel és jellegzetesen egyéni esztéti-
kával sajtol ki értelmet az általa megismert világ-
ból. Egy Balkon nevű kuplerájban - Püspök-
ként, Bíróként, Tábornokként - aberrált uralmi
és szexuális vágyaikat élhetik ki a kliensek; erről
szól a mű. A Püspököt felajzzák a gyónást míme-
lő kurva bűnei és a lelkek feletti hatalom; a Tá-
bornokot felizgatja a brutalitás, ha véres csizmá-
ban lovagolhat, s világuralmi tervekről szónokol-
hat; a Bíró hol a szadizmusban, hol a mazochiz-
musban - az emberi kiszolgáltatottságban kéje-
leg. S mikor a Forradalom elsöpri a valódi hatal-
masokat, a kupiban nagy gyakorlatra szert tett
kliensek könnyedén töltik be a magas posztokat,
a Madame-ből Királynő lesz, Püspöke, Bírója,
Tábornoka körében, s a Forradalmár is belép az
immáron össznemzeti orgiába - Rendőrfőnök-
ként, a halál dermesztő ridegségéből koreogra-
fált legújabb profi szexmutatvány szereplője-
ként.

A hatalmi szertartások és aberrált nemi rituá-
lék egymásba játszatása egyszerre kifinomult és
trágár szatíra, főleg a mindenkori „establish-
mentről". A bordélyok, a börtönök, az utca sza-
ga, kihívó arcátlansága, dühödt mérge fűti fel a
formát - a hiteles, megélt szociális indulat,
mondhatnánk pontos, bár kissé sivár kifejezés-
sel. A társadalmi és nemi szerepek, az alakosko-
dás és kiszámított pózok tükröződései azonban
félelmetes dramaturgiaalkotó erőről tanúskod-
nak. A barokkosan dagályos, fellengzős hatalmi
tirádák és az útszéli trágárságok, a stilizáltan köl-
tőies ünnepélyesség és a gyomrot összerántó
közönségesség egymásnak csapódásából Ge-
net erőteljes nyelvművészete is feltárul. „Szent
Genet" sorra veszi a lét alaptémáit. Van Hatalom.
Van Pénz. Van Szex. Van Forradalom. A Balkon-
ban Genet megalkotja az ember világának szar-
donikus foglalatát. Eszerint az emberi lény társa-
dalmi működése és privát élete undorító, hamis
szertartások sorozata. Maszk, jelmez, póz mind-
az, ami megjelenik. Mögöttes nélküle pedig - a
semmi. A hiány. A halál.

Ez vágódik a zsöllyében elhelyezkedő néző
arcába, s okoz szinte fizikai fájdalmat - feltéve,
hogy az előadás valóban kegyetlen stilisztikai
pontossággal pergeti végig Genet rítusait a rom-
lottság és hazugság változatairól - s persze ha a
műből, mint az sokszor előfordul, nem lesz le-
egyszerűsített aktuálpolitikai parabola. Ács Já-
nos valószínűleg azért őrzi titkos reményként
immáron húsz éve A Balkon adekvát meg-
valósításának lehetőségét, mert még kudarcai-
ból is kiderült, hogy azon kevés rendezőnk egyi-
ke, aki tisztában van azzal, milyen az igazi szín-
ház.
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