
végén írja: "A történet a reményből születik
ilyenkor, s mindjárt lekerekítve és befejezetten.
Miként, úgy gondolom, a kassai dóm vagy a
főutca régi épületei is ennek az irracionális
vakreménynek a sok évszázados maradványai. A
reményé, hogy a semmi szakadéka fölé felépíthe
tő a híd" A történetek nem határoZZák meg
minden kétséget kizáróan, hogy milyen partokat
kellene ennek a hídnak összekötnie, s hogy
milyen a kommunikáció akkor, amikor a híd
éppen nem működik. Némi támpontot nyújt,
.hogy Grendel ezt megelőzően így ír: " ... az
igazságosság nevében elkövetett atrocitások fo
lyamata végeláthatatlan, s megszúnését talán
csak az igazságosság vagyaz igazság fogalmának
eltörlésétőllehetne remélni. Ez annál is inkább
üdvös volna, mivel a tapasztalatok azt mutatják,
hogy az igazság keresése több bűnnel, mocsok
kal és véráldozattal jár, mint amennyi bajt e
fogalom felfüggesztése és az értékrendnek vala
mi más, kevésbé elvont alapra helyezése okoz
hatna." Grendel elbeszéléskötete - korábbi
prózájának folytatásaképpen - minden bizony
nyal alkalmas arra, hogy híd legyen két kultúra

Színház

Klasszikusok a mai francia
színpadon (I.)

A sivár és sovány kínálathoz szokott magyarnéző
számára éppoly elkápráztató a párizsi színházak
októberi évadnyitó repertoárjának bősége és
Wltozatossága, mint az üzletek, kirakatok színes
áruválasztéka. . . A még-jobbhoz-szokottak
ugyan azt mondják: lassan indul az idei szezon ...
Pedig mi mindent játszanak párizs színházaiban!
A patinás, régi kisszínházakban, ahol hajdani
nagy színészek és rendezők, Dullin, jouvet, Pi
toeff árnyai lebegnek az arany-bíbor színekben
pompáZó, otthonosan kényelmetlen folyosókon
és nézőtereken .. , Vagy az új, csupa-üveg és
króm, fantasztikusan célszerűés célszerűségük

ben szép óriási színházakban, vagy épp az immár
színháztörténeti jelentőségűhangárokban, a haj
dani Fegyvergyár helyén, avincenne-beli Cartou
cherie kedélyesen bohém környezetében.
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között - de természetesen nagyon elvont ala
pon. A történeteket belengö melankólián hal
vány, ironikus fény dereng át, ami bizonyos fokig
távol tartja az olvasót a szomoníságtól és a
vidámságtól egyaránt; mintegy idézőjelbeteszi a
művet. Az irodalomból csak az irodalomhoz
vezethet út (Böröndök tartalma), s csak innen, a
történetról szölö történetekből vezetnek kifelé
utak, elágazások. René Passeront idézern A szür
realizmus enciklopédiájából (Corvina, Buda
pest, 1983.86-87.): .Magritte nem sorolható
azok közé, akik belevetik magukat az álmodozás
ba - vagyakár az ébren álmodásba -, és nem
sorolható az automatizmus médiumai közé sem.
Rideg és szándékoltan ,realista' alkata, amely a
festészetet a nullpontra vezeti vissza, .a jelek
szerint hagy némi helyet az onirizmusnak ... Az
ilyen festői alkat elsősorban annak megval6sítá
sára törekszik, amit Magritte ideának nevez. Az
ideák: a szellemes mondásokhoz hasonló lele
mények, amelyek, az ábrázolt tárgyakra alkal
mazható törvényekkel dacolva, eljutnak a téves
következtetésekig." (Madách - Szépirodalmi)

DerékyPál

játszanak klasszikus és modern, francia és külföl
di szerzőket, eredeti műveket és átiratokat,
játszanak Shakespeare-t, Moli~-t, Racine-t,
Musset-t, Beaumarchais-t, Congreve-t, a moder
nek közül Schnitzlert, Pirandello-t, Gombrowi
czot, Dorstot, Marguerite Durast - hogy csak
néhány ismert szerzőtemlítsünk. játszanak igazi
világsztárok, mint például a színpadi szí
nésznőként is remek jeanne Moreau; játszik,
valóságos biológiai csodaként, a nyolcvanon
jóval túl Madeleine Renaud, aki már maga a
történelem, a Renaud-Barrault színház kamara
termének színpadán, egy rá szabott, nyugalmas
szerepet Marguerite Duras L'amante anglaise
címú regényének színpadi változatában. játszik a
zseniális Maria Casares, aki valóban mindent tud
a színészmesterségről, amit egyáltalán tudni
lehet - tökéletes lélekábrázolásának és alak
formálásának köszönhető, hogy a meglehetősen

vérszegény Pirandello-mú, a La vie que je t'ai
donnée (Az élet, melyet adtam neked) - életre
kel a Hébertot Színház színpadán. A kiWló
karakterszínész, Robert Hirsch megrázóan hite
les alakítást nyújt Tankred Dorst hatásosan po
entírozott kamaradarabjában, az Én, FeuerlJacb
címú drámában, egy idegbeteg, állástalanszínész
hálás szerepében, zajos közönségsíkert aratva.



A .bőség zavarát" jól érzékelteti például az az
egyszerű tény, hogy októberben három külön
böző Fösvény is látható volt Párizsban. Közülük
kettőt volt szerenesém láthatni - a Comédie
Francaíse klasszikusan kiegyensúlyozott, komo
rabb hangvételű, aprólékosan kidolgozott elő

adását, Jean Paul Roussilon rendezésében, és a
montmartre-i Atelier Színház harsány színekben
és alakításokban tobzódó, vérbő komédiáját,
(rendező: Pierre Franck) a középpomban a
hátborzongatóan mulatságos Michel Bouquet
val, aki előadás közben harsány kacajokra, a
végén pedig lelkes bravözásra ingerli a szinte
gyermekien lelkes közönséget. A fösvény Harpa
gon históriája itt elsősorban izgalmas, fordulatos
meseként jelenik meg - s így természetesnek
tűnik fel a meseszerü befejezés is, a családok és
szerelmesek boldog, váratlan egymásra találása.

Ismeretlen, vagyalig-alig ismert klasszikusok
kal is megismerkedhet a közönség az őszi Párizs
színházaiban. Ilyen ritkán játszott mű az angol
Shakespeare-kortárs, William Congreve darabja,
az Amour pour amour (Szerelem a szere
lemért), melyet André Steiger kitűnő rendezé
sében már a múlt évadban mutatott be a Corné
die Francaíse. A rendezés jól kihasználja az
ügyesen bonyolított, soksZálú cselekmény hely
zetkomikumait, ízlésesen és szellemesen tálalja a
mű finom pikantériáját, s ötletesen mozgatja a
jobbnál jobb színészeket a szerelmi cselszö
vények és intrikák szövevényében.

Szerelemrőlbeszél a XV. századi spanyol szer
zö, Fernando de Rojas is a Célestine círnű

darabjában - ám micsoda különbségl Congre
ve-nél: szellemes társasági csevegés, elegáns
könnyedség, finom erotika, csupa csipkefodor és
csipkés kézelő. három felvonásnyi, mulatságos
és fordulatos társalgás, mely egy és ugyanazon
dolog körül forog. .. Fernando de Rojas darab
jában társalgás helyett élet és halál, menny és
pokol, szerelem és bosszú jelenik meg a színen
- rabelais-i szökímondással, olykor szinte na
turalista ábrázolásban . .. A' nemesi öltözékek
mellett túlsúlyban vannak a szolgák és öröm
lányok feslett rongyai. A Célestine az egyik
legnagyobb közönségsiker Párizsban - s ez
nyilván elsősorban a címszereplő, Jeanne Mo
reau kitűnő alakításának köszönhető. A művet

florence Delay üItette franciára, s az egyik
legismertebb francia rendező,Antoin Vitez vitte
színre - az Odéon Nemzeti Színház, a Comédie
Francaíse és a Clermont-Ferrand-i Opera szerep
lőgárdájának együttes közremüködésével, (A
művet bemutatták az Avignoni Fesztiválon is,
1989 júliusában).

A darab Calixte és Mélibée szerelmének tragi
kus történetét beszéli el, mely, a szerző ajánlása

szerint, .azért íródott, hogy megfeddje az őrült

szerelmeseket, akik a megzavarodott vágy által
legyőzetve Istennek vélik hölgyüket. és azért,
hogy figyelmeztessen a közvetítők aljas gonosz
ságára". Erkölcsi jószándék és tanító célzat ve
zérelte tehát a szerző tollát, ám ez leginkább
csak az idézett ajánlásban, s a történetzáró
monológban érvényesüI, maga a történet vérbő,
igencsak földönjáró, tragikus komédia a két
szerelmesröl, Calixte, a az ábrándos nemes ifjú
beleszeret a szép Mélibée-be, ám csak Célestine,
a vajákos öreg kerítőnősegítségével ér nála célt,
aki ördögi praktikával és varázslataival elüIteti a
szerelem rontó magját az ártatlan, erényes Méli
bée kebelében... A szerelmesek nem sokáig
örüIhetnek boldogságuknak; Célestine-t megö
lik a szolgálataiért kapott értékes láncért, Calixte
baleset áldozata lesz - szerelmesétöl távozt
ában lezuhan a létráról és szörnyethal. Akárcsak
Júlia Rómeót, Mélibée önként követi őt a halálba
- leveti magát a toronyból. A két tolvaj szolgát is
eléri a végzet büntető keze - a törvény elől

meneküIve ők is kiugranak az ablakon ...
Hogy levonhassa az erkölcsi tanulságot, Fer

nando de Rojas gazdag érzékletességgel. re
neszánsz színekben tobzódva ábrázolja a bűnök
és kicsapongások világát, a Célestine körül
nyüzsgő társaság életét: a test múlékony örömeit
kínáló fiatal és szép lányok, s az élvezeteknek
hódoló, erkölcstelen és léha szolgák tarka soka
sága képez érzékletes hátteret a szerelmi tör
ténethez. A rnü sajátos (s talán leginkább a
középkor művészetérejellemző) belső feszült
sége a nemes cél, az erkölcsi tanító szándék - s
az ennek ürügyén kibontakozó, a testi örömöket
szinte piedesztálra emelő történet kettősségé

ből táplálkozik. A szerelmesek megbűnhődnek

ugyan, s az ördög-címboraja Célestine is - ám
haláluk túlmutat a tanító célzat megkövetelte,
jogos bűnhődés fogalmán. A szerelem, az
érzékiség és a halál összekapcsolódásának, sőt:

lényegi azonosságának modem, freudi gondola
ta csendüI meg ebben a fél évszázados müben, A
szerelem hatalma végtelen, ám ez a hatalom a
Rossz kezében van; s a szerelmesek védtelenek,
kiszolgáltatottak e hatalommal szemben. Leánya
holtteteménél így meditál erről a megtört apa,
Pleberio: .Kí ruházott fel téged ily nagy hatalom
mal? ( ... ) Ha valóban Szerelem lennél, akkor
szeretnéd szolgáidat. S ha szeretnéd őket, nem
okoznál nekik oly sok szenvedést, ha nem szen
vednének, nem ölnék meg magukat, mint az én
szeretett leányom. Mivé is lesznek a te szolgáid?
ÉdeB, szép névvel illetnek Téged, Szerelem 
ám a te cselekedeteid keserűek.:"

Antoin Vitez színpada ( a díszlet és a jelmezek
Yannis Kokkos munkája) a mű lényegét fejezi ki:
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a muland6sag, a földi lét tünékenységének és
átmenetiségéneka gondolatát. Aföldről mintegy
az égbe vezető, a ferdén felfelé irányuló, egyre
keskenyülő lépcsósorok, melyek a függőleges

irányban toronyszerüen kiképzett játékteret ta
golják, az élet végességének időbeli folyamatát
vetítik ki a térbe: a legfelső, már egészen szűk

lépcső tetején nyíló ajtó maga a mennyország
kapuja - meg is világosodik, fény önti el,
valahányszor egy-egy szereplő eltávozik az élők

sorából. . . A különbözö helyszínek megje
lenítésére a lépcsősotok közti térben elhelyez
kedő, vízszintes játszóhelyek, a magából a
díszletból nyíló ajtók és ablakok szolgálnak - a
játék így nem horizontálisan, hanem vertikálisan
helyezkedik el a térben, jelképezve így az Isten
felé törekvő emberi lélek útját is. A szereplök
valamennyien bűnösök - s így, méltó bün
tetésként a magasból a mélybe hullva lelik
halálukat - ám a fényt sugárzó, égi ajtó azt
sejteti, hogy bukásuk nem a végső pusztulás ...

Film

Ördögök

John Whiting azonos című drámájából forgatta
filmjét Ken Russel. Alapja megtörtént esemény,
egy hírhedt, más művek sorát is ihlető boszor
kányper. l 634-ben, a franciaországi Loudoun
városában máglyán végezték ki Urbain Grandier
papot azzal, hogy az Ördöggel cimborálva meg
rontotta a város Orsolya-rend-béli apácáit: a
nővéreket Grandier képében szállta meg a Sátán,
ágyba csábította őket, obszcén cselekedetekre
vette rá s boszorkányszombatra vitte Jeanne
rendfőnöknőt.A per lefolytatása és a centralizáló
királyi-bíborosi akarattal egyedül szembeszálló
vádlott kivégzése megnyitotta az utat a lou
doun-i autonómia szétzúzásához, az erőszakos

katolizálás kiterjesztéséhez egy olyan városra,
amelyben addigra már lecsöndesültek a vallás
háború indulatai s békében megfért egymással
keresztény és keresztyén.

Az ördögök cselekménye röviden ez: A város
elöljárója pestisben meghal. Ideiglenes utódja,
Grandier megakadályozza, hogy a Laubarde-
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A rendkívül dinamikus előadás középpont
jában a boszorkányként is elragadóJeanne More
au áll, aki a figura groteszk komikumát aknázta ki
elsősorban. Alakításának lényege: a mozgás, az
elpusztíthatatlanság, az élet őserejének ábrázo
lása; Célestine-je inkább ősanya, mint ördöggel
cimboráló, a Gonosz szövetségeseként ügyködő
vajákos, s kerítönöí tevékenysége is valamikép
pen az életszeretet és az életöröm egyfajta
szolgálataként jelenik meg a színpadon ... A sok,
kitűnő színész közül emeljük ki a Calixte-et
alakító, fiatal, a groteszk színeket is remekül
érzékeltető Lambert, Wilsont, Mélibée szere
pében pedig a jellemváltozást is hitelesen megíe
lenítő Valérte Drévílle-t, aki félénk, ártatlan
leáríykaként éppoly meggyőző,mint az érzékek
rabságában szenvedö, szerelmes asszonyként.
(Folytatása következik)

ErdIJdyEdit

mont báró vezette .különítmény" királyi papírral
nem hitelesített (valójában Richelieu bíborostól
származó) parancsra lerombolja Loudoun falait.
Grandier népszerű és érdemeit tekintve támad
hatatlan személyiség, jóllehet köztudott, hogy
szerelmi viszonyokat folytat tisztes polgarhöl
gyekkel, s magabiztossága, fensőbbséges paran
csolni tudása is sok ellenséget szerez a feltűnően
szép és irritálöan művelt egyházfinak. Az ürügyet
az ellene való fellépéshez Loudoun apácazárda
jának rendfőnöknője szolgáltatja. A nyomorék nő
( is) titkon Grandier rajongója, vágyain uralkodni
nem tud, s az e vágyból táplálkozó hisztériát siet
továbbszítani a megszállottság vizsgálatára érke
ző, legkevésbé sem pártatlan bizottság is. Egyet
len szeroplője van a drámának, aki csakugyan
megszállott: az ördögűzés .szakértöje". Barre
atya - ő szemmel láthatóan az a fanatikus, aki
maga szorulna (orvosi) kezelésre. Mégis: a zárda
többi lakójára is átragad az őrjöngés és hisztéria.
Nem éppen véletlenül: nyílt és egyértelmű fe
nyegetés szólítja fel őket arra, hogy .engedjék
megnyilvánulni" a bennük lévő démonokat.

Minden együtt van hát, hogy a kellemetlenül
józan gondolkodású papot az ördögűzés irra
cionális fegyverével hátba lehessen támadni.

Grandicr, midőn elénk lép: cinikus, fogadal
mának nem megfelelöen élő, vallásának elő

írásait, törvényeit megszegő ember. Hatalmát
élvezi, azáltalagyakorohméltóságkedvére való. Thlán


