
tökéletesen megfelel (hogy mennyire, azt
igazolhatja Gáti Oszkárral való föltűnő
hasonlósága. Gáti is játszotta a fény-hozót,
illetve jelenleg is játssza a Játékszín Igy
játszunk mi! paródia-darabjában) Vitéz
László nemcsak tudatosan és felelősen
készült a nagy lehetőségre (ezt a
színművészi erkölcsösséget nincs okunk
elvitatni sem a többiektől, sem a
rendezőtől), de sikerült epizódjaiban
irányt és formát is talált figuraterem-tő
energiáinak. Ennek lényege, hogy minden
látszat ellenére nem Adámmal és Évával,
jobbára nem is a közönséggel tudatja
gondolatát, véleményét, akaratát, hanem
önmagával. Vitéz László egyedül játszik.
Nem antikollegiális egy pillanatra sem.
Megragadta azt a lehetőséget, mely
valószínűleg egyetlenként kínálkozott. A
maga útját járja, mivel az a másik, fonto-
sabb út, az Adámé, nincs rajta az előadás
térképén. Megoldásai nem túl változato-
sak, nem túl finomak és nem túl újszerűek,
de az adott körülmények között ő
mintázza a legteljesebb alakot. Inkább
pozitív, rokonszenves tulajdonságokból,
mint negatív, ördögi vonásokból. Tehát a
bírvágynál, az első hely követelésénél, a
cinizmusnál, a bezárkózó fölénynél - me-
lyek azért ki-kilövellnek - fontosabb lett a
méltó földi létért való lázadás, az emberi
nem pártfogása, az önmagát sem kímélő
termékeny irónia, a szövetségkeresés. Az
eleve elrendeltség és a minden-tudás
helyett a nyitottabb, dinamikusabb
változékonyság és az emberlét cinkos-
pajkos vállalása jelenik meg.

Gyergyádesz László és Pintér Lajos
színvonalas tartalmú, új ismereteket is
nyújtó műsorfüzettel kísérte a premiert.
Közlik Hubay Miklós Ádám a sziklán
(Egy testvéri könnycsepp) című írását is.
„Mit csinált az Isten, amíg a világtörténe-
lem tartott?" - teszi föl a leglényegesebb
kérdést Hubay. Nem az egyetlent, amely-
re Az ember tragédiája kecskeméti elő-
adása - hat esztendővel az 1983-as, cen-
tenáris Tragédia-divat után, Madáchra
kevésbé figyelő, éppen ezért fontosabb
(színház)történeti pillanatban - nem
válaszol.

Madách Imre: Az ember tragédiája (kecske-
méti Katona József Színház)

Díszlet: Szalai Sándor. Jelmez: Sz. Varga
Katalin. Zene: Hajdú Sándor. Rendező: Nagy
Attila.

Szereplők: Orth Mihály, Maronka Csilla,
Vitéz László, Nagy Attila, Csizmadia László,
Szirmai Péter, Bácskai János, Lengyel János,
Horváth Károly, Nagy Annamária, Csiszár
Nándor, Frenkó Zsolt, Sivók Irén, Jablonkay
Mária, Krizsik Alfonz, Hegédűs Jenő, Gyulai
Antal, Budai László, Gulyás Zoltán, Ács Ti-
bor, Horváth Ferenc, Gábor Anikó, Balogh
Rózsa.

NÁNAY ISTVÁN

Jutalomjáték és tragédia

Mrożek-bemutató a Várszínházban
és Egerben

Sötét. Megszólal egy férfihang. Mintha
Istenhez fohászkodna, vele perlekedne,
vagy szerelmeséhez beszélne: „Szerette-
lek. Te voltál a jelenem és a jövőm, és
nem tudtam megbocsátani a múltamnak,
hogy nélküled telt el... Amikor rád talál-
tam, még fiatal voltam... Igen, tudom,
hogy nemcsak én szerettelek... Hogy má-
sok is szeretnek, azt természetesnek ta-
láltam. Aki nem szeretett, aki nem volt
képes szeretni téged, az féreg volt, em-
berségéből kivetkőzött lény, nem is érde-
melt más bánásmódot. Én képes voltam
egy ilyet, képes voltam... Te tudod, kiről
beszélek. Tőled való az erőm... Melletted
erősnek, okosnak és szépnek éreztem
magam... Mosolyogsz?... A te szeretett
édes mosolyod... A megváltóm és a vesz-
tem... Haragszol?... Elég volt!... Szólalj
meg!... Nem bírom ezt tovább! Hagyd
végre a mosolygást, és tekints rám!"

Kivilágosodik a szín, az üres színpad
közepén, a nézőknek háttal felöltőben áll a
férfi, egyik kezében esernyő, a másikban
koffer. Szemét a hátul magasban függő
portréra emeli. A képen Joszif Vissza-
rionovics. A Sztálin-kantáta szól. Sötét.

Mrożek instrukcióit kínos-pontosan
betartva (csak az előírt és tágabb érzelmi
asszociációkat kínáló fanfár- és kórus-
zenét konkretizálják a kantátára) így
kezdődik a Várszínházban Az arckép
című előadás.

Sötét. Léptek zaja, cipőtalpnyikorgás.
Megszólal a férfihang. A színpad elejére
derengő fény vetül, s megvilágítja a kof-
ferjén ülő, felénk forduló főszereplőt.
Monológja közben a háttér is fokozatosan
fényt kap, s felsejlik egy szobormonstrum.
Mintha a moszkvai vagy varsói köz-
épületek alapfalainak óriási, durván fara-
gott gránittömbjeiből épült volna az a
szoborfej, amelyet csak nyaktól felfelé lá-
tunk, és stilizáltságában csupán emlékez-
tet a Sztálinéra.

Ez a kezdőképe a lublini Julius Oster-
wa Színház Egerben látott Mrożek-
előadásának.

A két rendezői megközelítés közötti
különbség már az első jelenetből is egyér-
telmű. Még nyilvánvalóbbá teszi- ezt a
lengyel előadás díszlethasználata. Az első
jelenet után a (munkaruhás? egyenruhás?)
díszletezők csapata egy bőrkabátos férfi
irányításával és parancsaira meg-

bontja a szobrot, s az, mintha fűrésszel
szelték volna szét, három „szeletté" válik
el, az egyes elemek elmozdíthatók, s ezek
szolgálnak a darab három helyszínének
díszletéül. A metafora túlzottan is egyér-
telmű: mindaz, amit ez a fej jelképez, nem
múlt el, ma is befolyásolja életünket. Azaz
a dráma gondolati lényegét - mint-egy
előrevetítve a történéseket - fejezi ki
Urszula Kubicz díszlete.

Az arckép ugyanis a sztálinizmussal, a
posztsztálinizmussal, a paternalizmussal
(ugyanannak a jelenségnek árnyalatokban
különböző változataival) való lelkiismereti
küzdelem drámája.

A két főszereplő - Bartodziej és Anatol -
a háborúban és a felkeléskor együtt
harcoltak az új világ megteremtéséért, a
független, szabad és nagy Lengyelorszá-
gért. Akár a Hamu és gyémánt hősei. De
rövid idő után útjaik kezdtek szétválni,
Bartodziej mind fanatikusabb hívője lett
az „új hiteknek" s pápájuknak, Sztálin-
nak, Anatol viszont egyre szkeptikusabban
szemlélte a történteket. Mint ahogy a
bevezető monológban is utal rá, Bartod-
ziej, a funkcionárius feljelenti barátját,
akit 1949-ben halálra ítélnek. Az ítéletet
életfogytiglanra változtatják, s Anatol ti-
zenöt év raboskodás után kiszabadul. A
darab tulajdonképpen ekkor, 1964-65-ben
játszódik. Időközben Bartodziej is
meghasonlott, nyugdíjba vonul (vagy
küldik?), s belső vízióival viaskodik. Örök
kísérője lett a fantáziájában megjelenő
Anatol, a vele való vitái töltik ki életét.
Amikor értesül arról, hogy Anatol szabad,
azonnal hozzá siet, hogy barátja ítélkezzen
felette. Mindegy lenne a vég-eredmény,
számára a súlyos ítélet vagy a felmentés
egyaránt megnyugvást jelentene.

De Anatol nem ítélkezik. Nem ítél-
kezhet. Hiszen amikor profán szertartást
rendez, és megidézi Ot, Sztálint, kristály-
tiszta logikával kifejti: „Tekints az
arcképre... Ott van, és néz minket. Volt
van és lesz. Mosolyog... Mert az ő műve
tart, és nem múlik el. Ő bennünk van,
benned ugyanúgy, mint bennem. Mi ket-
ten az ő műve vagyunk. Mindegy, hogy
jobbról-e vagy balról, hogy mellette vol-
tunk-e vagy ellene, mindig csak általa
voltunk, ő mindig a dolgaink középpont-
jában áll. Akarod tudni, ki maradt meg? O
maradt meg, itt van benned és bennem. Az
életünkről beszéltél? Hát akkor te-kints az
apánkra!"

A két férfinak a második felvonást ki-
töltő nagy vitája ebben a kifakadásban
tetőzik. Anatol ugyanolyan eksztatikus
állapotba kerül, mint a kezdő jelenetben
Bartodziej. A két szöveg pontosan rímel
egymásra. Mrożek dramaturgiai mester-
fogása, hogy az azonos időszakban ját-



szódó két jelenetet (mindkettő időpontja
1964 tavasza, s a két barát találkozását
előzi meg tulajdonképpen a prológ) szét-
húzza egymástól, s a kettő közé ékeli azo-
kat az epizódokat, amelyek Bartodziej
skizofréniájának - s áttételesen egy kiter-
jedt társadalmi skizofréniának - a kórfo-
lyamatát ábrázolják.

Gondolatilag is itt van a csúcspont, itt
mondatik ki a lényeg, egy nemzedék
tragédiájának a lényege: egy embertelen

hatalom mindenkit - hívőt és nem hívőt -
egyaránt eszközzé, bábbá, öntudatától
megfosztott lénnyé deformált. Ebben az
állapotban az áldozat is bűnös, és a bűnös
is áldozat. Hogy ki melyik kategóriába
került, az a véletlen műve lehetett (lásd
Örkény Pistijét vagy Forgatókönyvét!),
de mindenki egyként kiszolgáltatott, er-
kölcsileg, lelkileg sérült, megnyomorított
lett. Másképpen érzékeltetve a tragédiát:
ha Maciej nem hal meg, a Hamu és gyé-

mánt már a felkelés végére egymástól el-
távolodó két bajtársának sorsa törvény-
szerűen olyanná vált volna, amilyen Bar-
todziejé és Ahatolé lett.

Ez nemcsak egy generáció tragédiája, s
nem csupán egy ország népéé. Máig
nyögjük a következményeit Közép- és
Kelet-Európában.

Visszatérve a cselekményhez: Anatol
nem bocsát meg, s Sztálint idéző szertar-
tása közben rosszul lesz. A gondos ápolás
ellenére is megbénul. S bekövetkezik a
paradox igazságszolgáltatás: Bartodziej és
Anatol életük végéig egymáshoz van-nak
láncolva. Bartodziej ápolja tolószék-be
kényszerült barátját. Vezekel. Ugyan-
akkor Anatol totálisan ki van szolgáltatva
Bartodziejnek. Lényegében ugyanaz az
erőpozíció áll fenn, mint 1949-ben, és
mégsem ugyanaz. Nem véletlen, hogy az
utolsó jelenetben Bartodziej Czesław Mi-
łosznak, a lengyel avantgárd költészet
kiemelkedő alkotójának, a hosszú ideje
külföldön élő jelentős írónak és esszéistá-
nak két verséből olvas fel részleteket
Anatolnak. Már annak is jelképes jelen-
tése van, hogy Mrożek éppen Miłoszt
idézi, de az különösen lényeges, hogy a
költőnek az ortodox marxista történe-
lemszemlélettől igencsak eltérő, kritikai
szellemű, a lengyel identitástudatból táp-
lálkozó verseiből veszi a részleteket. Ezek
a versek távolról sem olyannak mu-

A várszínházi előadás záróképe (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

Sławomir Mrożek: Az arckép (Várszínház). Andorai Péter (Anatol) és Haumann Péter (Bartodziej)



tatják a Nagy Embert, mint amilyennek
hőseink annak idején látták. Úgy tűnik,
mintha a darab végén megszabadultak
volna a rájuk nehezedő lelki-morális-ide-
ológiai terhektől. Hogy ezt egyáltalán
nem tekinthetjük bizonyosságnak, azt a
kintről, a versekkel párhuzamosan fel-
hangzó kiáltások jelzik; egy drótostót
kántálja: Tódozni-fódozni...

A dráma egyetemes érvényű témája el-
lenére mélyen lengyel. Ezt nemcsak a
már jelzett Miłosz-idézetek beemelése
igazolja, hanem például a kezdő mono-
lóg, amely konkrétan utal Mickiewicz
Ősökjének egy részletére, de a két férfi
vitájában s általában a problémakezelés-
ben is kimutatható a lengyel romantikus
irodalom előképeinek erős hatása.

A darab legkidolgozottabb, követke-
zetesen felépített vonulata a két férfi kö-
zötti viszony ábrázolása. A főhősökhöz
kötődő női szereplők funkciója, jellem-
zése jóval kevésbé megoldott. A főkonflik-
tust kissé megterheli az Anatol fiatal élet-
társa és Bartodziej felesége közötti drá-
mai viszony megjelenítése vagy a pszi-
chológusnőnél zajló jelenet. Ugyanakkor a
nők szerepeltetésének természetesen van
indokoltsága, különösen ha a szereplők
életkori előírásait is figyelembe veszszük.
Ugyanis a két férfi közel jár a negy
venhez, hozzájuk képest a harmincéves
Oktawia és pláne a húszéves Anabella
jóval fiatalabb, azaz ők két másik generá-
ciót képviselnek. Így ők egész másként
viszonyulnak a férfiak problémájához.
Anabellától tökéletesen idegen mindaz,
ami a férfiakat foglalkoztatja, Oktawia
pedig kívülről, racionálisan néz a két ba-
rát viszonyára, gondjaira.

Gondolatilag és szerkezetileg egyaránt

ellentmondásos, bonyolult darab tehát Az
arckép, és nehéz megtalálni hozzá az
adekvát játékstílust is. Hiszen a jelenetek
majd' mindegyike más-más alapstílusban
íródott, a gondolati ív kifejezése bizonyos
fokú megemeltséget igényel, ugyanakkor
a darab egésze - mint Mrożek minden
darabja - olyan realista játékmódot
igényel, amelyet átszínez az irónia.

Az arcképet egy időben két helyen mu-
tatták be. A Várszínházban Gábor Mik-
lós inkább az iróniát hangsúlyozza, a lub-
lini előadás rendezője, Jacek Andrucki a
realizmust. Pesten a rendező ragaszko-
dott a szerző instrukcióihoz, a lengyelek
némileg elrugaszkodtak azoktól, és szu-
verén műmegközelítést nyújtottak. Gábor
Miklós a külsőségekkel a mába helyezte
a történetet, Andrucki megtartotta a
darabban kijelölt időszakot. A Várszín-
házban, Csikós Attila fekete, semleges
díszleteiben, terében mindent a színészi
alakításokon keresztül kell kifejezni, a
lengyel előadásban számos teátrális meg-
oldás - a díszletezés már említett módja,
a jelenetváltásokkor megjelenő nő, aki
gyertyát gyújt az elesettek emlékére stb. -
egészíti ki (nem mindig szerencsésen) a
történetet. A magyar előadás kétrészes, s
így megbontja a dráma szerkezetét, a len-
gyel háromfelvonásos. A várszínházi pre-
mier két férfi színészről szál, akiknek a
nők csak asszisztálnak, a lengyelek egri
bemutatkozása egy együttes kiegyenlített
teljesítménye volt. A magyar produkció
komoly gondolatokkal kacérkodó sztár-
parádé, a lengyel súlyos, megélt dráma.

A darab ismeretében úgy tűnt, hogy
Gábor Miklós Az arckép legideálisabb
rendezője. Hiszen ő végigélte a sztáliniz-
mus korszakát, komplexen ismerhette a

kort s annak minden megnyilvánulását. De
- furcsa módon - rendezésében nem járta
végig azt a pokoli utat, amelyet a dráma
szereplői megtesznek. Igy színészeivel
sem tudta azt végigjáratni. A könynyebb
megoldást választották: agyonironizálják a
művet, idézőjeles technikával mindent
csak jeleznek. Nem véletlen, hogy a
bútorok, a kellékek, a magnó, az italok,
Vágó Nelly ruhái jelen idejűek, ugyanis
mai helyzetünkben múltunkat kevésbé
nézzük tragédiának, nézzük hát legott
komédiának, s máris mulattat. Viszont így
elveszti értelmét, lényegét az előadás.

Önmagában, a darabtól függetlenül a két
színész alakítása technikailag-szak-mailag
kifogástalan. Andorai Péter és Haumann
Péter színészi habitusa annyira eltérő,
hogy eleve adva van kettejük sze-
repeltetése esetén a figurájuk közötti
lényegi ellentét. Andorai fanyar, száraz,
önironikus humora áll szemben Haumann
gumiarcú clownjának komikuma-

Andorai visszafogottan és követke-
zetesen figurát épít, kettős szerepét (az élő
és a hallucinációkban megjelenő lényét)
az alak egységén belüli különbö-zőségek
finom érzékeltetésével ábrázol-ja.

Haumann lubickol a szerep adta lehe-
tőségekben. A korábbiakhoz képest ezúttal
jóval takarékosabban bánik komikus
eszközeivel, kevesebb a grimasz, a
technikás hangváltás, az erőltetetten
felsrófolt hangfekvés, a szavak, monda-
tok végének felkapása, a kitekert pózok.
De a színész nem egységes figurát játszik,
hanem olyat, aki mozzanatonként változ-
tatja magát, ha úgy tetszik, maga előtt is

szerepet játszik. Arra kísérletet sem tesz,
hogy Bartodziej tragédiáját belülről fa-
kadóan jelenítse meg. Mindazonáltal szí-
nészi teljesítménye technikailag bravúros.

A lengyel rendező már életkora miatt
sem lehetett részese azoknak a tragédi-
áknak, amelyekről a darab szól. Számára a
45-49-es események, de a későbbiek is,
már a történelem részei. Mégsem törté-
nelmi vagy áltörténelmi előadást hozott
létre, hanem korosztálya életérzésének,
szemléletének gyökereit kereste a mű-ben.
Ettől a kissé kiszámított szerkezetű és
felépítésű darab egyszeriben élő, aktuális
és igaz lett. Jacek Andrucki rendezésében
a reális és a stilizált elemek keverednek. A
stilizált díszletben például precízen a
hatvanas évek közepére jellemző
bútorokat, ruhákat, kellékeket használ.
Egy-egy elvont, megemelt dialógust egy
csapásra hitelesít egy táskalemezjátszó,
egy Czista Wyborownás üveg, egy kopott
állólámpa stb.

Jan-Wojciech Krzyszczak (Bartodziej) és Jadwiga J ar mu l (Oktawia) a lublini előadásban



A lengyel előadás középpontjában
Bartodziej áll, az ő tragédiáját emeli ki a
rendező. Hisz Anatolé az áttekinthetőbb
sors; maga is elmondja, bűnös volt,
megérdemelte a büntetést (hogy bűnéhez
képest ilyen súlyosat-e, az már más
kérdés), s szabadulása után ki akarja tö-
rölni életéből a múltat, a jelennek akar
élni. A múlt bűneinek felismerését, meg-
tagadását, az öntudatra ébredés folyama-tát
sokkal ellentmondásosabban, drámaibban
kell átélnie Bartodziejnek. Jan-Wojciech
Krzyszczak látványos megoldások,
melodrámai fordulatok nélkül, a folyamat
egyes fázisait erőteljesen meg-rajzolva
ábrázolja a volt funkcionárius lelki
válságát, drámáját.

Társát Henryk Sobichart játssza. Pszi-
chológiai realista módszerekkel dolgozik,
minden részlet az egész felől közelítve,
pontosan van kidolgozva. (Például
szívrohamát már jóval a nagy tiráda előtt
exponálja: amikor megtudja, hogy Bar-
todziej adta őt fel, akkor roppan meg
először, de ezt még kiheveri.)

Kettejükével egyenrangúan nagy sze-
repet formál Oktawiából Jadwiga Jarmul
(érdekes, hogy mindkét előadásban a
férfiakkal azonos korú vagy még egy kicsit
idősebb a feleség alakja). A színésznő
olyan kemény asszonyt állít elénk, aki már
végigjárta azt az utat, amit most a férje
tesz meg, de ő nem a politikai-ideológiai,
hanem a privát élet szintjén. Ő a férjében
csalódott, a férje az eszmében, a Vezérben.
De a csalódások ellenére ő tudja, hogy a
férje mellett van a helye, ha kell, helyette
is muszáj cselekednie. Igy tulajdonképpen
Bartodziej válságának és megbékélésének
egy változatát mutatja meg a színésznő.

A Julius Osterwa Színház előadása nem
mérhető Dejmek varsói ősbemutatójához
vagy a krakkói Stary Teatr Ja-rocki
rendezte előadásához; mégis meg-éreztette
- ami a pesti előadásból nem derült ki -: Az
arckép nemcsak fontos darab, hanem
érdekes és jó is, de meg kell hozzá találni
azt a kulcsot, amellyel mint előadás is azzá
tehető.

Sławomir Mrożek: Az arckép (Várszínház)
Fordította: Pályi András. Díszlettervező:

Csikós Attila. Jelmeztervező: Vágó Nelly.
Zenei összeállítás: Nagy Árpád. Dramaturg:
Bereczky Erzsébet: Rendezőasszisztens:
Tatár Eszter. Rendezte: Gábor Miklós.

Szereplők: Haumann Péter, Vass Éva, An-
dorai Péter, Sára Bernadette, Götz Anna.
(a lublini Julius Osterwa Színház vendégjátéka
Egerben)

Díszlet és jelmez: Urszula Kubicz. Zene:
Boleslaw Rawski. Rendezte: Jacek Andrucki.

Szereplők: Jan-Wojciech Krzyszczak, Jad-
wiga Jarmul, Henryk Sobichart, Teresa
Filarsa, Jolana Rychlowska.

MIHÁLYI GÁBOR

A francia forradalom
ünneplése

Két Marivaux-egyfelvonásos
Kaposvárott

A kaposváriak elhatározták, hogy meg-
emlékeznek a francia forradalom két-
századik évfordulójáról. Hiszen - mint
köztudomású - napjaink világmegváltó
eszméi, ideológiai vitái, útkereső kínjai -
legalábbis eredetüket tekintve - vissza-
nyúlnak a felvilágosodás reményekben
gazdag tizennyolcadik századába. A
francia forradalom ellentmondásokkal
terhes tanulságai máig hatóan formálják
gondolkodásunkat.

Az ünnepléshez - a Marat halála fel-
újítása mellett - két Marivaux-egyfelvo-
násost választottak, amelyek színrevite-
léhez megnyerték a francia külügymi-
nisztérium, a budapesti Francia Intézet és
a Művészeti Tevékenységeket Segítő
Francia Társaság erkölcsi és anyagi tá-
mogatását.

A két Marivaux-egyfelvonásos a felvi-
lágosodás még igen korai időszakában
íródott; a Rabszolgák szigetét 1725-ben
mutatta be a párizsi Olasz Társulat, a
Kolónia első, háromfelvonásos változata
1729-ben bukott meg olyan csúfosan,
hogy szerzője csak az 1750-ben átdolgo-
zott, egy felvonásnyira kurtított szöveget
érdemesítette a fennmaradásra.

Marivaux darabjainak nagy többségét
azonban sikerrel prezentálták a (termé-
szetesen franciául beszélő) olasz színé-
szek, s az író még életében a kritikusok
elismerését is beinkasszálhatta. Halála óta
pedig a francia vígjáték klasszikusaként
tiszteli őt a világ, s ami több a tiszteletnél
is, legnépszerűbb vígjátékai - műsorra
tűzve - ma is telt házakat ígérnek. Éppen
ezért - műveinek általános elismeréséhez
képest - meglepő, hogy Marivaux-t
néhány évtizede újra fel lehetett fedezni.
Az újrafelfedezés érdeme Patrice Chéreau-
é, aki előbányászta az írónak a maga
idejében megbukott és gyorsan el is
felejtett vígjátékát, A vitát (La Dispute).

A nyugtalan szellemű, mindig újat ke-
reső francia rendező a darab színrevitelé-
vel bizonyította, hogy Marivaux darab-
jaiban, a felszín szerelmi enyelgése mö-
gött, a mélyben komor, tragikus tartalom
rejtőzik. Marivaux ugyanis szkeptikusan,
kritikusan figyelte „felvilágosodott" kor-
társainak racionalista optimizmusát, fel-
hőtlen jövőhitét. Távolról sem bízott ab

ban, hogy az emberi természet alapjaiban
máról holnapra megváltoztatható lenne.
Mint tudjuk, joggal aggódott amiatt, hogy
a tudat alá fojtott indulatok felszabadítása
pusztító következményekkel járhat, s azt
is felismerte, hogy az olyanynyira
magasztalt ész a mások becsapásának,
félrevezetésének, manipulálásának
hatásos eszköze is lehet.

A vita bemutatója óta magukra valamit
is adó rendezők Patrice Chéreau példáját
követik a Marivaux-darabok értelmezé-
sében. Igy nem meglepő, hogy Kaposvá-
rott a francia rendezőnő, Sophie Louca-
chewsky és magával hozott teamje is ezen
az úton jár.

Marivaux egész estét betöltő darabjai
nem tézisdrámák, de jó néhány egyfelvo-
násosa - mint a már említett A vita és a
Kaposvárott most feltálaltak - viszont
azok. A Rabszolgák szigete a társadalmi
egyenlőség, az úr és szolga viszony, a
Kolónia a nemek közti egyenlőség,
egyenjogúság kérdését feszegeti, ám e
kérdésekre távolról sem haladó válaszo-
kat ad.

Magam is úgy vélem: a francia rende-
zőnő joggal hasonlította ezeket az egyfel-
vonásosokat Brecht tandrámáihoz, s
döntött úgy, hogy e tandrámák modorá-
ban, hangsúlyozottan puritán egyszerű-
séggel, a mondanivalóra, a tanításra kon-
centrálva viszi színre a darabokat. Ezt a
„tandráma''-modort hangsúlyozza Lou
Goaco díszlete is. A játékteret vagy a
rabszolgák szigetét alacsony deszka-
emelvény alkotja, amelyet néhány kopár
fa szegélyez. Az egyiknek vékony ága is
van, amit később letörnek, és botként üt-
legelésre akarnak használni. Az emel-
vényre balról vezet egy palló, a feltétele-
zett sziget más részeiről innen érkeznek s
ezen távoznak a szereplők. A háttérben
kifeszített fehér lepel jelzi a semmibe ve-
sző horizontot. Az emelvény körüli szige-
tet övező tócsák a tengert jelképezik.

A Kolónia díszletképe, ha lehet, még
puritánabb, még elvontabb. Két elemből
áll - egy tutajra emlékeztető, a színpad
mélységeibe vezető ugyancsak alacsony
deszkaemelvényből és egy felette a ma-
gasban lebegő hatalmas, trapéz alakú ke-
retből. A reflektorok egy része a trapéz-
kereten át világítja meg a játékteret, s ad
lehetőséget sajátos „félhomály" te-
remtésére.

A rafinált megvilágítás a sziluetteket
emeli ki - valóban igen hatásosan, viszont
a színészi arcjáték szinte fölöslegessé
válik, hisz amúgy sem nagyon lát-szik.

A Rabszolgák szigete a maga idejében
bátor műnek számíthatott. Moliére ko-
médiáiban a kaszthatárok még szilárdak,


