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O VILÁGSZÍNHÁZ O

al és Shakespeare-rel: azok mindent elmonda-
ak, ami a mában elmondható. Náluk világosab-
an nem lehet beszélni; én legalább még nem ta-
asztaltam.
 Engem az ön Phaedra-rendezése volta-

éppen meglepett. Úgy értékeltem, mint az ön
odorának vagy manierizmusának
űrítményét, és ezt korántsem pejoratíven

rtem. Jó néhány ismert művészi fogása
smétlődött meg benne; vagyis sokat merített
ozzá korábbi műveiből.
 Én korántsem rettenek vissza attól, hogy

izonyos képeket vagy fogásokat megismételjek,
llenkezőleg, van eset, hogy csakis ilyenek-kel élek.
z új megoldások keresésénél sokkal jobban érdekel,
ogy a lehető legmélyebbre ha-toljak. Nem szoktam
zon törni a fejem, hogy vajon ismétlem-e magam;
gyébként meggyőződésem, hogy ez nem igazán

ellemző rám. A Phaedrát éppenséggel egészen
ásnak látom, mint a korábbi munkáimat, mert itt
gyedül voltam önmagammal, és talán még soha nem
atoltam ilyen mélyre. Olyan technikát kerestem,
mellyel a legmélyebbre áshatok le magamban.
zámomra a Phaedra a lehető legizgalmasabb

eladat volt. A többség szerint ez egy teljesen ér-
elemmentes dráma. Másokat azonban meg-érintett
z előadás, és ez boldoggá tett engem, mert azt

elentette, hogy a játéka lélekhez szólt, és esztétikai
rtékén túl érzelem volt benne. Éppen a Phaedra az
z előadás, amelyben a legmélyebb érzelmi zónákat

gyekeztem tőlem telhetően feltárni.

 Nekem úgy tűnt, hogy ön egész pályája so-

án egy nyomtávon haladt, és most majd valami
j jön. Azt mondtam magamban: „Purcărete
imerített egy bizonyos esztétikai és művészeti

onalat, most már bizonyára valami más
övetkezik."
 Ha így lesz, csak természetes folyamat

redménye lesz.
 Térjünk vissza beszélgetésünk elejéhez:

z ön limoges-i kinevezéséhez. 1994 nyarán,
int egyízben ön is megjegyezte, a román kultú-

át ismét nagyon erősen centralizálták; a hozzá-
rtés helyébe ismét a hűség lépett. De bizonyára

isztában van vele, hogy ami az 1989 utáni társa-
almi fejlődést illeti, hasonló folyamat ment vég-
e a román politikában is.
 A megállapítás nem tőlem származik, de

gyszólván magától értetődő. A kommunizmus
gyik alapelve ez. A hatalom megragadásából
s ellenőrzéséből egyenesen következik az a

elfogás, miszerint a szakértelem veszélyes, és
él-re kell söpörni. Ezen az elven alapult a
ommunizmus, de az elv ma is forgalomban
an. Egy mérnök barátom szerint a dolognak
eve is van; ha jól emlékszem, az elv ellen
étőket „technikai demagógiával" vádolják. Igazi
ártos frázis: ha a párt azt parancsolja, hogy

agyaszd meg a vizet tizenöt fokon, te pedig mint
érnök azt feleled,

hogy a víz nulla fokon szokott megfagyni, akkor
ez „műszaki demagógia", mert a válaszod
szakértelmen alapult. És ilyenkor elküldenek a
víz-fagyasztási üzembe egy aktivistát, ő pedig
végrehajtja a parancsot, a szóban forgó ágazat
követelményeitől teljesen függetlenül, vagyis
papíron; de ez épp elég, ezzel be is érik. Ha
aztán ez az aktivista hosszabb ideig a helyén
marad, ő is szert tesz bizonyos szakértelemre -
ilyenkor el-bocsátják, és mást raknak a
helyébe. Mihelyt megjelenik valahol a
szakértelem, többé nincs szükség az illetőre.
Van egy vicc, mely szerint Ceauşescu egy
ízben felkeresett valamilyen kutatóintézetet,
ahol éppen azzal kísérleteztek, hogy egy
robbanómotor teljesítményét, mondjuk, 52,3
százalékról 52,6-ra növeljék, ami adott esetben
igen jelentős lett volna. „Micsoda? - kérdezte
Ceauşescu. - Nem azért fizetlek benneteket.
Legyen száz százalék, vagy..." „Igenis, elnök
elvtárs!" - felelték. - „De hogyan csináljuk? -
kérdezte az illetékes szakember. - Ezt nem
lehet egy hét alatt összecsapni." „Egyszerű -
mondta a párttitkár. - Megváltoztatjuk a telje-

leinte kifejezetten abszurd a helyzet. Egy-
részt egész tavasszal esik az eső, és sötét
van a Fény Városában, másrészt Párizs
több, mint száz színháza közül egyikben
sem játszanak Shakespeare-t. (Májusig

kell várni, hogy az aluljárókban felbukkanjon az
Odéon Színház Lóvá tett lovagok-bemutatójá-
nak plakátja, rajta hatvanas évekbeli egyetemista
fiúk trafikálnak az utcán.) Brookék nem láthatóak,
Mnouchkine-ék pedig éppen világot járnak a
Tartuffe-fel - majdnem Pestig viszik. Marad
tehát az átlagos párizsi kínálat. Igaz, bármilyen
párizsi színházi este eleve jól indul: hét perc ké-
séssel sötétedik el a nézőtér, s ettől az ember
mindjárt kicsit otthon érzi magát. A kezdés idő-
pontja általában húsz óra harminc, s az előadá-
sok ritkán érnek véget fél tizenkettő előtt. Ami
mindenesetre jelzi, hogy legalábbis
mennyiséget okvetlenül kap a néző átlagosan
százfrankos jegyéért.

A kínálat bőséges; a színházmonstrumok at-
traktív bemutatóitól a kabarévacsorákig és az
egyszemélyes kávéházi show-műsorokig terjed.
A nagy, minimum hét-nyolcszáz férőhelyes szín-
házak többnyire tisztességben való megőszü-
lésre hivatott klasszikusokat és patinásra nyűtt
vígjátékokat kínálnak. (Schiller, Racine, Fey-
deau). A maga ezerhétszáz férőhelyével aligha-

sítmény mutatóit." És így meg is oldották a prob-
lémát. Hát ez volt a kommunista gépezet egyik
alapelve: szakértelem helyett hűség!
 Talán emiatt mondott le a Bulandra

vezetéséről?
 Abban több tényező is közrejátszott. Több

okból is úgy éreztem: se nekem, se a színháznak
nem tesz jót, ha tovább maradok. Felismertem,
hogy más a színház sorsa, és más az enyém.
Eredetileg nagy kihívás volt, de rájöttem, hogy az
eredmény negatívan alakulhat. Bizonyos érte-
lemben ez be is igazolódott, mert mostanra sok-
kal jobb lett a Bulandrában a helyzet. Bennem
nincs hatalomvágy. Csak abban bízom, hogy Li-
moges-ban a saját elképzeléseim szerint dol-
gozhatom majd, olyan elképzelések szerint,
amelyek a Bulandrában nem váltak be. Termé-
szetesen módom lesz rá, hogy más román mű-
vészeket is magam köré gyűjtsek, és ez szándé-
komban is áll.

Semnal Teatral, 1995/1.
Angolból fordította: Szántó Judit

nem csúcstartó Mogador Színházban Masteroff-
Kander-Ebb Kabaréját adják (Dee Dee Bridge-
water személyében fekete színésznővel Sally
Bowles szerepében.) A közepes méretű teátru-
mok zöme a könnyebb műfajban utazik; Neil Si-
monnal, Priestleyvel, Marivaux-val, Guy Foissy-
val, Camolettivel, Dario Fóval tör sikerre. A kis-
színházakban pedig játszanak mindent, ami
csak eszükbe jut. Klasszikusokat, félklassziku-
sokat, mai francia darabokat. (Itt kell megjegyez-
nem, hogy az utóbbiakat elkerültem, nehogy ki-
derüljön: semmit sem értek meg belőlük.)

Otthon a pincében

A legapróbb zsebszínházak - amelyek kisüzem
létükre nagyüzemi módon lezavarnak esténként
három-négy-öt előadást egymás után - parányi
pincék. Színpad- és világítástechnikai lehetősé-
geik enyhén szólva szűkösek, olykor még járá-
sok sincsenek. A színész beül kezdésre és a taps
végéig ki se teszi a lábát a színpadban. Vizuális
bravúrra kevés az esély, viszont a negyven-öt-
ven néző társaságában családias otthonra lel-
hetnek a szerény térigényű, kevés szereplős,
modernebb drámák. Olyanok, mint Weingarten,
Pinter vagy Sartre művei. Ámbár például a Zárt

STUBER ANDREA
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tárgyalás - Sartre szobadarabja - az Exercice
Théâtre előadásában tartalmilag éppoly sem-
mitmondó, mint formailag. Stéphane Aucante
gondolatszegény rendezésében három színész
működteti profizmusát, a negyedik még kezdő,
éppen a fogásokat lesi el.

Az abszurd drámairodalmat a kisszínházak-
ban ez idő tájt Beckett és lonesco képviseli. (A
két szerző egymástól nem túl távol nyugszik a
Montparnasse temetőben.) Beckett-től A játsz-
ma vége látható - nincs tétje a játéknak -, lo-
nesco Különóráját és A kopasz énekesnőjét vál-
tozatlanul az Huchette Színház kínálja. Az elő-
adásra a nagy érdeklődésre való tekintettel nem
jutok be, a második egyfelvonásossal viszontjár-
nak erre magyarok is. A Kolozsvári Hét alkalmá-
ból mintegy próbajátékot tart itt Tompa Gábor
társulata, mielőtt - ősszel - nagyobb turnéra
indulna Franciaországba. Az egyik estén romá-
nul, a másikon magyarul játsszák el nagy sikerű
lonesco-produkciójukat a helybéli magyarok és
érdeklődő francia színházi emberek örömére.
(Az előadás nincs csúcsformában, mintha
rosszul bírná a strapát, enyhén viseltesnek
mutatkozik.)

Jönnek persze más vendégek is, szinte egy-
másnak adják a kilincset Párizsban. Nincs hét,
hogy meg ne fordulna itt legalább egy külföldi
társulat. A japán En társulat kéthetes világ körüli
útjába iktat be - a luxemburgi és a stratfordi
fellépés közé - két párizsi estét, hogy japánul
interpretálja a franciáknak azokat a franciákat,
akiket egy japán írt meg. Mishima Sade
márkinéját hozták természetesen, artisztikus
előadásban, keletietlenül, valahogy úgy, ahogy
ők az európai színjátszást elképzelik. Az
előadás teljesen hagyományos drámázás,
egyetlen különlegessége, hogy maga Sade
márki is fellép benne vízió gyanánt. A
felvonásközökben jelenik meg a színben,
szépséges, teátrális képekben. Először egy
kötélen függ, s az alatta álló felesége extatikus
korbácscsapásaitól szenved-kéjeleg. Utóbb
gyertyák között lejt szolidan erotikus táncot.
Csak az előadás végén nem mutatkozik, amikor
Charlotte, a szolgáló egy hegyes tőrrel indul ki
hozzá a kapuba, hogy átadja neki felesége
elutasító üzenetét. Felmerül a gyanú, hogy ez az
artisztikus alkatú, lobogó hajú, ferde szemű Sade
már-ki a darabon túl ki lesz herélve.

Molière - minden szinten

De térjünk vissza a franciákra, akik érthető mó-
don igen szívesen válogatnak a francia drámai-
rodalom gazdag tárházából. Molière egyszerre
négy-öt művével szerepel különböző színházak
repertoárján, változatos felfogásban és eltérő
színvonalon. Van rendező - Jean-Luc Jenner -,
aki nem átallotta „lefordítani" a Mester szö-

egy ifjú színtársulat a Don Juant játssza csekély
számú, de barátságos közönség előtt. És milyen
remekül indul a dolog! Katartikus zene harsog,
amikor felmegy a függöny. A szín közepén antik
fotel, benne egy fiatalember, a karfán odavetett
női ruhák. Cédric Colas (Don Juan) istenien ül,
istenien néz. Tartásában ernyedtség és szomo-
rúság, tekintetében kapitális kétségbeesés, filo-
zofikus mélységű magány és világméretű csö-
mör. Tudni lehet, hogy éppen „kielégülés" után
van, pedig még nem is látszik a nő, aki valahol
hátul fekszik, s utóbb előrejön dorombolni. Soká-
ig nem beszél senki, Sganarelle lesz majd az el-
ső, aki megszólal, s onnan végeláthatatlan sza-
valásba fullad az előadás. Pedig a megszólalá-
sig jó volt. Ám a nyitó jelenet után legközelebb
akkor történik valami, amikor Don Juan a
kulisszák mögött megvív Elvira bátyjának
támadóival. Ekkor ugyanis valaki hárompontos
kosarat dob az udvaron.

Ennél is kevesebbet nyújt a Théâtre de Felix
Molière-bemutatója, A fösvény. Egy színésznő-
rendezőnő, Dominique Valdès rendezte, aki
alig-hanem az érdekesség jegyében
színésznőre osztotta Harpagon szerepét. No?!
- gondolja magában a gyanútlan néző. - Ez
biztosan jelent valamit. Ha mást nem, legalább
annyit, hogy a címszerepre kiszemelt Daniele
Armaroli nagy színész lehet, ha többek között
Jean Vilar, Michel Serrault vagy Louis de Funès
után - nő létére - éppen neki kell Harpagon
jelmezét magára öltenie. Aztán az előadás a
világon semmit nem igazol. Amit látunk, arra
nincs épeszű magyarázat: egy százötven centis,
filigrán nő úgy csinál, mintha férfi lenne.
Jelesebb alkalmakkor Molière-parókát húz a
fejére, de amúgy hétköznapiasan a
szárazsamponozott hajával és

Jelenet a Sade márkinéből

vegét, s naprakész prózában, mai francia környe-
zetben játszatja el színészeivel a Tudós nőket. A
színdarab ugyan kissé belerokkant a beavatko-
zásba: a plasztikai műtét után szinte felismerhe-
tetlenül került ki az operátor keze alól. Jelentősen
strindbergizálódott és albee-sedett; olyan házas-
ságban szól, melyben a felek elkeseredetten mar-
ják egymást. Philaminte, a feleség - az egyik tu-
dós nő - szenved a férjétől. Chrysale, a férj iszik,
dohányzik és nőzik - leplezetlenül cicázik a sza-
kácsnővel -, ráérő idejében pedig egyfolytában
gúnyolja a feleségét, holott láthatólag az asszony
tartja el az egész családot, tudományos alkotó-
munkából. A két leánygyermek érthetően fruszt-
rált e békétlen otthonban, s minthogy egyikük az
anyához, másikuk az apához húz, köztük is fel-
lángol a harci szellem. Henriette voltaképp csak
azért választja magának férjül Clitandert, hogy
ezzel nővérét bosszantsa. Armande ugyanis
gyengéd érzelmeket táplál a fiatalember iránt,
akit feltehetőleg azért kosarazott, ki hogy majd
neki ne kelljen a maga tudományos alkotó mun-
kájából eltartania egy mihaszna férjet. A történet
érdekes, csak nemigen hasonlít a Tudós nőké-
hez. Ráadásul a színészi alakítások igen kevéssé
hitelesítenek bármit is: akár a rendezői koncepci-
ót, akár annak ellenkezőjét. Szürke a társaság,
egyedül a Philaminte-ot játszót Julie Ravix válik ki
közülük, finoman boldogtalan, Liv Ullmann-osan
elgyötört-szép arcával.

Molière arra is jó, hogy fiatalok tanulgassák
rajta a színészszakmát. Például egy külvárosi kis
színházban (művelődési ház jellegű épület, az
udvaron sportpálya, kosarazó fiatalokkal), ahol
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szemceruza rajzolta ráncaival épp olyan, mint
egy árva gyerek, aki rőzsehordó öreg nénének
öltözött a nevelőintézeti jelmezbálon. Armaroli
alakítása a Harpagon-elődökével ugyan nyilván
nem ér fel, viszont versenyre kelhet a 101 kisku-
tya Szörnyellájával. Mindketten nagyon-nagyon
„gonik", és sátáni a kacajuk. Van azonban a fő-
szereplőnél is nagyobb kunszt a produkcióban:
egy ifjú hölgy, aki eleinte valami közelebbről meg
nem nevezett barátnőt játszik - Molière-nél ilyen
nem szerepel -, utóbb pedig Mariannaként tér
vissza a színpadra. S oly elképzelhetetlenül
rossz, annyira hihetetlenül nézhetetlen, hogy
egyszerűen nem lehet a szemet levenni róla. Ami
nemis baj, mert így a néző esetleg lemaradhat az
olyan poénokról, mint amikor Harpagon köp
egyet, majd a köpetet megvizsgálva, állagát és il-
latát megfelelőnek találva, parfümként keni ma-
gára. Gyorsan evezzünk más vizekre!

Angol-francia-orosz szövetség

A francia főváros természetesen nem csupán a
nemzetközi színházi forgalom „tranzitállomása".
Számosan huzamosabb ideig vendégeskednek
Párizsban, mint például az az angol rendező, aki
angol és kanadai tanulmányai után megfordult a
Grotowski-műhelyben is, s néhány éve itt dolgo-
zik. Matthew Jocelynnek hívják, jelenleg Cse-
hovval izgatja a közönséget. Három nővér ren-
dezése nem nélkülözi az eredetiséget és a fantá-
ziát, bár inkább az erős felindulás, mint az alapos
megfontolás jellemzi. Kaotikus-nosztalgikus a
díszlet: rongybabák, fogasok, bundák, régi csa-

ládi képek, nyolc-tíz szamovár. Az előadás nagy
kedvvel indul; lendületes börleszk az első felvo-
nás, némiképp az elhunyt apa köré szervezve.
Ahányszor valaki kiejti az ő nevét, az összes sze-
replő lebonyolít egy pontosan koreografált gesz-
tussort. Mindenki mást és mindig ugyanazt. Fe-
rapont kofferkulin tolja be lrina négyemeletes, ró-
zsaszín műtortáját, s mint aki Protapopov megbí-
zását az utolsó betűig teljesíti, még tejszínhabot
is nyom rá a helyszínen. Kuligin megajándékoz-
za Irinát egy, a gimnázium történetét feldolgozó
könyvecskével, s kis felolvasást is tart belőle. Is-
merteti Anna lkszovna érdemjegyeit, a keddi
órarendet, a heti menüt a menzán. Utóbb -
„szórakozni fogunk, ki-ki életkora és társadalmi
helyzete szerint!" - bakugráshoz állítja sorba a
társaságot, s precízen végigpattog fölöttük. Mi-
kor Mása rászól, egy pillanatra megáll a levegő-
ben.

Jó darabig szórakoztató az ötletparádé, csak
később derül ki, hogy végül is fületlen-farkatlan
marad. Amikor a további felvonásokban már
nemigen akad mivel viccelni, megáll a tudo-
mány. Mind feltűnőbbé válik, hogy drámai erővel
nem győzik Csehov hőseit a mozgástrükkökben
jeleskedő színészek. Mása egyre mulatságo-
sabban tetszeleg a végzet asszonya szerepé-
ben. Amilyen ez a Mása, az ember határozottan
úgy érzi, hogy Versinyinnek sokkal inkább Olgá-
val kellett volna összejönnie. Irina babasága
négy felvonáson át egy és oszthatatlan. Andrej
színtelen epizodista. Csebutikint jó nagy doboz
papírzsebkendővel kell megsegíteni, hogy el
tudja mondania részegmonológot. Melléjük még
képzeljünk el egy olyan Versinyint, akinek elő-
adáshossziglan nincs egyetlen figyelemre méltó
nézése sem, ezért csak a tapsnál derül ki, hogy
kék a szeme.

Turistateátrum

Ami még hátramaradt e beszámolóból, az a
nagy, reprezentatív színházak aktuális kínálata.
A Comédie-Française Ármány és szerelmet ját-
szik a turistanézőknek, akik nyakkendő helyett
videokamerát viselnek nyakukban, s rövidnad-
rág-edzőcipő uniformisukban kicsit sem hajlan-
dók megilletődni a gyönyörű épületbe lépvén.
Végigmustrálják az impozáns, bár hamar meg-
unható díszletet - hatalmas szoborcsoport
emelkedik a színen, szárnyas angyalokkal, ke-
reszttel, ágaskodó lovakkal, eltaposott, szenve-
dő emberekkel; furcsa, lendületes, oltár jellegű
kompozíció, nyilván ezen áldoztatik fel Ferdi-
nánd és Lujza szerelme -, s udvariasan nézik
végig a kissé patetikus hangvételű produkciót,
legfeljebb akkor nyomnak el némi kuncogást,
amikor Lujza vetődéssel hal meg. Nemigen fogé-
konyak a színrevitel tradicionális, kissé avíttas és
bágyatag szépségére. Megjegyzem, Marcel
Bluwal rendező feltehetőleg nem unta annyira az
előadást, minta közönség. Ő olykor egy-egy apró
részletben láthatóan kedvét lelte. Például töp-
rengően eljátszik von Walter kabinetjében egy
virágcsokorral, melyet a gondos apa majd fia ne-
vében küldet el Lady Milfordnak, egy elhullott ró-
zsaszálát pedig Wurm fogja kínjában szétmor-
zsolni. A produkció legnagyobb erénye azonban
az, hogy Andrzej Sewerin von Walter-alakításá-
tól váratlanul sajátszerű értelmet nyer a játék. A
szülői kudarcról kezd szólni. A nagy hatalmú mi-
niszter, a gátlástalan intrikus helyett öregedő,
magányos férfit látunk, aki kétségbeesett küz-
delmet folytat fia szeretetéért. (Persze Schiller
semmi esélyt nem hagy neki.) Ez az ember egy-
szerűen fél a fiától, fél attól, hogy szembesülnie
kell gyermeke szeretetlenségével, s amikor erre
valóban sor kerül, elkezdi fűteni a bosszúvágy.
Az előadás végén bukott politikusként és bukott
apaként nyújtja bilincsbe a kezét.

Diákszerelem

Az Odéonban bemutatott Lóvá tett lovagokról
nem rí le, hogy bármi köze volna a plakátokon su-
gallt hatvanas évekhez. Kortalan-kusza a jelmez
(színes Fékon-pizsamáktól kezdve nagykala-
pos, uszályos női toalettekig), természeti a
díszlet (erősen meredek gyep, alatta legalább
másfél tucat kisebb-nagyobb süllyesztő) és
mívesen kedélyes a játékmodor. Navarra királya
és kamaszos hevületű barátai párnacsatát
vívnak, ami-kor egyikük nem akarja aláírni a
tanulmányi szerződést. A francia királylány -
üde bakfis - és társnői a zsinórpadlásban
ereszkednek alá Navarrába, és székestül
landolnak. A habókos Armado úr csak úgy tud
verset költeni, ha szolgája
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közben szélgéppel hóvihart fújat köré. Szemet
gyönyörködtetően szép és szívet melengetően
kedves-jópofa a négy hölgy és négy úr
találkozása. Bájos ötletek tömkelege. Aztán a
darab vége-felé Shakespeare furcsa módon
közbevet egy háttértragédiát. A francia
királylány hírt kap apja haláláról. Laurent Pelly
rendezésében itt percek-re megáll az élet.
Valami fontos dolog történt. Talán nem
forradalom, de mindenesetre végetérés. A
szereplők hosszú ideig meg se mozdulnak, né-
mán merednek maguk elé. Mire gondolhatnak?
Alighanem arra, hogy most már végérvényesen
fel kell nőni.

A legvégére maradt a csemege: a Chaillot
Színházban bemutatott Kurázsi mama. Német-

francia koprodukciónak tekinthető, hiszen Jerôme
Savary rendező előbb Hamburgban rendezte
meg a darabot, majd az elgondolást és a két fő-
szereplőt hazahozta magával. Minden oka meg-
volt rá: Katharina Thalbach franciául is remekel a
címszerepben. A német vendégjátékos - lévén
Sabine Thalbach lánya - genetikailag is Brecht-
színésznő, tizenöt évesen a Koldusopera Polly-
jaként aratta első színházi sikerét Helene
Weigeléknél. Most annak rendje és módja
szerint eljutott a Kurázsi mamáig, mégpedig
úgy, hogy mindjárt Kattrint is hozott a
(szín)házhoz, darab-béli lányát ugyanis a lánya,
Anna Thalbach játssza. Családi kettősük
verhetetlen. Mindenekelőtt a mama bámulatos:
negyven-negyven-öt kilónyi tömény csoda.
Kicsi, vékony, dinamikus nő, kirobbanó
energiával. Kurázsi mamájának virtuóz túlélési
képessége gyermeki találé-

konyságból, fiatalos derűből, nőies közönséges-
ségből, javakorabeli józan észből és éltes ciniz-
musból tevődik össze. Jerome Savary mozgal-
mas, leleményes, széles hatósugarú előadást
szervezett a virgonc címszereplő köré.

Brechttel Boszniába

Mikor felmegy a függöny a Jean Vilar Terem kö-
zel ezerkétszáz férőhelyes nézőtere előtt, a de-
rengő szürkeségben és füstben csak lassan tisz-
tul ki a kép: a színpad közepére zuhant repülő-
gép kiégett roncsának látványa. A színdarab itt
és most játszódik, talán Csecsenföldön, talán
Boszniában. Kurázsi mama horpadt, üzemkép-
telen Mini Coopert vonszol, abban lakik a család,
s a kocsiban raktározódik a Mutter Courage Store
árukészlete is: Coca-Cola, szexlapok, Jézus
Krisztus-pólók, elemmel működő, világító Szűz
Mária-szobor, mikor mi adható el jobban. Az elő-
adás arról a Weill-songról szól (a songokat Thal-
bach németül énekli), hogy a háború - üzlet. A
CNN élőben közvetíti a mészárlást, a halottak
mellett kéksisakos ENSZ-katonák fényképez-
kednek, Kurázsi mama pedig meggazdagodása
feletti örömében danse macabre-ot jár a felvo-
násvégi légitámadás fülsiketítő robajában. A
hangos, élénk, markáns előadásban erőteljesen
szólalnak meg a csöndek is. Kurázsi mama a lá-
nya némaságával fogadja a fia halálát, majd -
amikor az üzlet rosszul megy - a hideg télben
hallgatagon szabdalja tűzifává a temető sírke-
resztjeit. Az előadás végére kő kövön nem ma-
rad a színen. Kurázsi mama még mond egy-két
szót - bensőségesen, németül - a mindörökre
néma Kattrinnak, majd fehér ruhás, gázálarcos
katonák árasztják el a színpadot. Míg ők havat la-
pátolnak a hatott lányra, az anya a fejére kapott
gázmaszkkal indul tovább bolyongani. A néző
még egy darabig nem tud elindulni. Kicsit össze
kell szednie magát azok után, hogy hol nevetett,
hol a háta lúdbőrözött, hol a torka szorult el. Ami
elég biztos jele annak, hogy igazi színházat lá-
tott. (Nem sokadmagával egyébként. De a Chail-
lot következő kedves kis bemutatója Annie Girar-
dot-val a főszerepben bizonyára kasszahiány-
pótló szerepet tölt majd be.)

Ha összegeznem kellene a látottakat, nem
összegezném. A párizsi színházakat előzetesen
nem ismervén, találomra válogattam a program-
ból, szerzőkhöz és darabokhoz csábulva. Meg-
lehet, a másik kilencven párizsi színházban
ugyanezekben a hónapokban jobb, izgalmasabb,
jelentősebb előadásokat is játszottak. Viszont az
sincs kizárva, hogy rosszabbakat. Mindenesetre
volt szerencsém egy olyan Brecht-előadáshoz,
amely előtt le a kalappal. Egy kalap-emelés
persze nem sok, de az ember beosztással él.


