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Babits Mihály írja Az európai
utolsó lapjain 1936-ban: „A k
az irodalomban, hogy nem t
sem hagyományt. Az e
nemzetközi közösség, mely
erkölcs alapján átfogja m
amelynek szelleméből még
születni, új kísérlet valódi
igaz, hogy nem színpadra
Claudelé." Claudel azonban -
babitsi ítéletére rácáfolva - ed
művészszínházakat hódított m

Az angyali üdvözlet 1911-b
színpadi változatát a Lugné-P
de l'Oeuvre mutatta be 1912-
tette Claudelt drámaíróként
Appiának egyik első tervezés
mája 1912-től Hellerauban fo
sérletei sorában. A tízes-húsz
ban a színházművészet megú
koztatták Claudel liturgikus
szellem és a lélek színpadán
Amerikában a New York-i The
a húszas évek elején, s ezzel e
Oroszországban Tajrov Kamar
re vitte Az angyali üdvözletet.

Franciaországban a másod
születtek jelentős Claudel-
Jouvet 1946-os rendezése
l'Athénée-ben, majd az Avigno
válok 1947-től kezdődő idősz
Vilar sorra mutatja be Paul C
angyali üdvözletet röviddel az
következett halála előtt a Com
műsorára tűzte.

Más műveihez hasonlóan C
üdvözlettémáját is többször fe
1892-ben Violaine címmel írta
relmet az isteni szerelemért fe
netét, majd az 1911-es vált
harmincas és a negyvenes év
a darabot.

A magyar színpadoknak
Claudel. Ezért is örvendetes, h
ház és a Pécsi Harmadik Szín
ciójában közönség elé került A
magyarországi bemutatókén
budapesti premiert követően a
csett felváltva játszották (s a te
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A puritán színpadon az allegorikus (színház)
művészet rehabilitálásának lehetünk tanúi. A
művészettörténetből és esztétikából a 19. század
során általánosan kiátkozott, a szimbolikus áb-
rázolásmódnál alacsonyabb rendűnek bélyegzett
allegória csak az egyházművészetben maradt meg
bírált-leértékelt kifejezésmódként. Igy Claudel
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IKUS SZÍNHÁZ
irodalom története
atolicizmus előnye
agad sem egyént,
gyetlen élő és

a régi és örök
ég a világot. S

dráma is tudott
dráma alkotására,
alkalmas, a Paul
a színpadiatlanság
digre már jelentős
eg drámáival.
en elkészült, első
oé vezette Théátre
ben. Ez a premier
ismertté. Adolphe
e volt Claudel drá-
lytatott színpadi kí-
as évek időszaká-
jítóit erősen foglal-
dramaturgiájú, a
játszódó drámái.

atre Guild játszotta
gy időben Szovjet-
a Színháza is szín-

ik világháború után
előadások: Louis

a Théátre de
ni Színházi Feszti-
aka, amikor Jean
laudel műveit. Az
író 1955-ben be-
édie-Française is

laudel Az angyali
ldolgozta. Először
meg a földi sze-

láldozó lány törté-
ozatot követően a
ek végén is újraírta

ritka vendége
ogy a Merlin Szín-
ház közös produk-
z angyali üdvözlet

t. A március 17-i
Merlinben és Pé-

rvek szerint az

1996-97-es évadban tovább játsszák) Claudel
evangéliumát.

Dér András rendezése a szertartásos, litur-
gikus színház világába visz. A fekete függö-
nyökkel határolt színpad közepén szürkésfehér
márványkorong, néhány márványkocka és -
hasáb. Néhány fából ácsolt egyszerű szék
alkotja még a Türk Péter és a társulat tervezte
díszletet. A márványkorong fölött kör alakú,
fehér vászon, melyen néhány jelenetben égi fény
sejlik át.

drámáinak allegorikus konstrukciója sem igazán
kedvezett esztétikai megbecsülésüknek.

Miként az ábrázolásmód jegyeit summázó s az
allegória újraértékelését szorgalmazó Gadamer
az Igazság és módszerben írja: az allegória
„szilárd hagyományokon alapul, s mindig meg-
határozott, megadható jelentése van, mely
egyáltalán nem szegül szembe a fogalom révén
történő értelmi megragadással - ellenkezőleg: az
allegória fogalma és szerepe szilárdan összekap-
csolódik a dogmatikával".

Blaskó Péter (Vercors) és Eperjes Károly (Hury)

L: AZ ANGYALI ÜDVÖZLET
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Claudel drámája teológiai kérdéseket fesze-
get, de nem a hittudomány spirituális síkján,
hanem a katolicizmusnak abban a dimenziójá-
ban, amely a teatralitással a leginkább rokon,
vagyis az egyházi liturgiáéban. A liturgia nem-
csak a formáját adja Az angyali űdvözletnek,
hanem a tematikus keretét is. A középkori ke-
resztes háborúk idejébe helyezett történet épp-
úgy a kegyelemről, a megváltásról, a szenve-
désről és az üdvözülésről, az emberi és isteni
szeretetről, az evilági és túlvilági horizontok
szét-válásáról és összeolvadásáról szól, minta
katolikus egyházi szertartások.

A liturgia teatralitását nem a drámaisága, ha-
nem a költőisége teremti meg. Ez a költőiség jut
érvényre a Dér András rendezte előadásban is.
Kristálytiszta színpadi alakzatokba rendezetten
jelennek meg az emberi viszonyok és a jelenete-
ken belüli szituációk. Mivel a darab dinamikája
nem megjelenített színpadi akciókra, hanem te-
ológiai és életparadoxonok demonstratív példá-
zatára épül, ezért a rendezés is a színpadi jelenlét
szuggesztivitásával, a felmutatott léttapasztalat
megéltségének mélységével teremti meg a szín-
játék intenzitását.

Az előadás legfőbb erénye, hogy a darab alle-
gorikusságát nem beszűkítő színpadi értelme-
zésbe fordítja át, hanem ellenkezőleg, hozzá-
férhetővé teszi, sőt kitágítja az allegória jelentés-
rétegeit. Igy válik átélhetővé az előadásban a
középkori keresztény ember értékrendje és gon-
dolatvilága (elsősorban a férfialakok magatartá-
sán keresztül); a testvérféltékenység minden

konfliktusa, bűne és megbocsátása (a két nővér
alakjában és sorsában); az élet és a művészet, az
anyagi és a szellemi világ kollíziója (az építő-
mester figurájában és a darab egészének prob-
lematikájában); az áldozatvállalás és az üdvözü-
lésre való törekvés (valamennyi szereplő eseté-
ben); a többiekhez tartozás és a másság elszi-
getelődése (elsősorban Violaine, de Pierre sor-
sában is).

Dér a darab intellektualizmusát úgy transzpo-
nálja érzéki közegbe, hogy élményteljességet,
szellemi-érzelmi hatáskomplexumot képes elér-
ni. A beállítások, a szereplők térbeli elrendezése,
mozgásuk költői megkomponáltsága, a fényvál-
tozások éterisége, az előadás egyik leghangsú-
lyosabb pillanatában felcsendülő, Mária-éneket
zengő gyermekhang, a szerepek színpadi funkci-
ójának pontos meghatározása, mind a rendezés
átgondoltságáról és művészi erejéről tanúsko-
dik.

A hat szerep nem azonos súlyú, a rendezés
mégis - mint egy költői kompozíció fő- és mel-
lékszólamai között- egyensúlyt teremt közöttük.
Egyensúlyt teremt a szereposztással s azzal,
hogy az allegorikus szerepeket - a színészi ka-
rakterjegyek felhasználásával - nem demonstra-
tív, hanem érzéki szerepekként értelmezi. Ez az
érzékiség azonban nem parttalan, hanem min-
den színész esetében szigorú keretek között van
tartva. A szereplők néhány eszközt hasz-
nál(hat)nak csak, de éppen ez teszi a helyzeteket
áttetszővé, a viszonyokat tisztává s a színpadi
jelenlétet intenzívvé.

Nagy-Kálózy Eszter (Mara) és Dér Denissa
(Violaine) (Szilágyi Lenke felvételei)

A történetben a főszerep Dér Denissáé, aki
Violaine-ként angyali jelenség: maga az angyal.
Akcentusának bája finoman érzékelteti a mássá-
got, az evilági értékeken túlemelkedő, az üdvös-
ség felé törekvő elhivatottságot. Játékmódja az
előadás előrehaladtával egyre légiesebbé válik. A
második részben a jelmeztervező, Benedek Mari a
szerzetesek durva darócruhájába öltözteti a
hősnőt, akiből a csuha ekkor már csak a korpuszt
teszi érzékelhetővé. Végül szinte már csak a hang
- a léleknek ez a materiális megfelelője - marad a
megjelenítés eszköze.

Dér Denissa légiességét, Violaine-jének an-
gyali arculatát Nagy-Kálózy Eszter a nővér, Mara
szerepében a családi szerepkör szerint neki jutó
pragmatikus, számító, féltékeny magatartásmód
hangsúlyozásával ellenpontozza. Az igazi meg-
váltástörténet, a bűnből a megtisztulásba vezető
út az övé, s ő él is e tág határokat átfogó sors
széles érzelmi skálát felvonultató eszközeivel. A
kisded elvesztése fölötti fájdalom, majd a gyer-
mek feltámadásának misztériuma fölötti meg-
rendült öröm az előadás legmegrázóbb pillanatai
közé tartozik.

Venczel Vera az anya szerepében az asszonyi
tűrést, törődést és gondoskodást, a lányai közötti
konfliktusokat elsimítani igyekvő empatikus
közvetítést játssza el. Erő és gyengédség, böl-
csesség és érzékenység egyaránt jellemzi az ál-
tala megformált alakot.

A férfi szereplők közül Blaskó Péter és Eperjes
Károly a tőlük gyakran látott vad, harsány játék-
módtól eltérően most visszafogottan, skálájukat
néhány eszközre csupaszítva játszanak, így szol-
gálván az előadás kompozíciós összhangját, és
így segítvén a központi motívumok előtérbe
kerülését. Fülöp Viktor a nyitójelenet epizód-
szerepében a színpadi tapasztalat súlyát érzé-
kelteti.

Az angyali üdvözletet nem lehet szériában és
rutinból játszani. A darab magyarországi bemu-
tatója remélhetőleg utat nyit olyan színpadi tö-
rekvések számára, melyek a színházművészet
szellemi, spirituális és liturgikus dimenzióit te-
szik átélhetővé, láthatóvá. Elismerés illeti ennek
a törekvésnek az úttörőit, Dér András rendezőt, a
Merlint és a Pécsi Harmadik Színházat, vala-mint
a produkció valamennyi résztvevőjét.

Paul Claudel: Az angyali üdvözlet (a Merlin Színházés
a Pécsi Harmadik Színházközös produkciója)
Fordította:Semjén Gyula és Szeredás András. Zene:
Tóth Benedek, ifj. Sapszon Ferenc. Díszlet:Türk Péter
és a társulat. Jelmez: Benedek Mari. Rendezte: Dér
András.
Szereplők:Blaskó Péter, Venczel Vera, Dér Denissa,
Nagy-Kálózy Eszter, Eperjes Károly, Fülöp Viktor.


