
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.
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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,
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áttörhetetlenek - az inasok ugyan többnyire
okosabbak uraiknál, de fel sem öt-lik
agyukban, hogy a társadalmi létrán
felkapaszkodva gazdáik helyébe léphet-
nének, hogy az úrnő szolgálója helyett
magának az úrnőnek szerelmére is pá-
lyázhatnának. Fél évszázaddal később már
divatba jött az efféle szociális kérdések
megvitatása, azonban 1725-ben,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau és az
Enciklopédisták jelentkezése előtt fel-
borzolhatta a polgári nézők kedélyét az a
gondolat, hogy mi lenne, ha... ha ők is
olyan helyzetbe kerülnének, mint Marivaux
szereplői, Iphicrate és Euphrosine, akiknek
a volt athéni rabszolgák szigetén helyet,
nevet, öltözetet kell cserélniök
szolgálóikkal, s ők kényszerülnek enge-
delmeskedni uraikká vált szolgáik pa-
rancsainak. Igaz, Marivaux végül meg-
nyugtatja nézőit: kutyából nem lesz sza-
lonna, a szolgák nem tudnak kivetkőzni
önmagukból, s jobban is érzik magukat, ha
szolgák maradhatnak, s Trivelin, a
rabszolgák szigetének titokzatos kor-
mányzója végül vissza is engedi hazájukba
az athéni hajótörötteket. A vígjáték,
tézisdrámához illően, erkölcsi tanulsággal
is zárul: bánjunk jól szolgáinkkal,
képzeljük magunkat a helyükbe, s ne fe-
ledjük, ők is emberek.

E tézis illusztrálására, kifejezésére Ma-
rivaux olyan drámai szituációt teremt,
amelyben gondosan jellemzett, eleven fi-
gurákat mozgat. Így a darab könnyen át-
látható, klasszikusan világos, de nagyon
kimódolt mértani szerkezete ellenére is
életre kel. Olyannyira, hogy a vígjátékot
talán még mai helyzetünkre is rá lehetne
rímeltetni. (Hiszen a hatalmon belül és
kívül állók szerepcseréje nálunk is bekö-
vetkezhet, és - amikor e sorokat írom -
afelől sem lehetünk bizonyosak, hogy egy
kiismerhetetlen mai Trivelinnek köszön-
hetően nem áll-e helyre holnap a régi
rend.)

Marivaux polgártársai bírálatában,
ostorozásában elég messzire merészkedik,
hiszen e kis darabjában azt tanúsítja, a
szolgák emberségesebbek, tisztessége-
sebbek, jobb érzésűek uraiknál; az alul
lévők csak tudják, mit jelent szolgálni, mit
jelent az, ha az ember ki van szolgáltatva a
másik kénye-kedvének. A vígjátékot még
Sainte-Beuve, a francia romantika neves
kritikusa is forradalmi pásztorjátéknak
minősítette.

Van a komédiának egy közelmúltunk-ra
vonatkoztatható mozzanata is. Trivelin, a
sziget kormányzója arra kényszeríti az
előkelő athéniakat, hogy hallgassák meg
szolgálóik róluk előadott jellemzését.
Jogukban áll ugyan e vádbeszédeket
visszautasítni, de ezzel csak azt tanúsíta-



nak, hogy javíthatatlanok, és nem szabad
őket visszaengedni Athénba. Szabadulásuk
ára, feltétele így jellembeli fogyaté-
kosságaik, embertelen uraskodásuk beis-
merése lesz. Eszünkbe juthat, hogy egyes
országokban talán még ma is léteznek
efféle átnevelő táborok, hogy nem is olyan
régen magunk is résztvevői voltunk az
efféle „kritika-önkritika"-kampányoknak.

Ezúttal is észlelhetjük azonban a tézis-
darabok előadásának azt a problémáját,
hogy többnyire csak olyankor lehet őket
bemutatni, amikor szabaddá vált légkör-
ben a bírált jelenségek kimondása, ábrá-
zolása már nem követel bátorságot, s így
megjelenítésük már nem is borzongatja
meg a nézők lelkületét. A tegnapi merész
mondatok már nem hozzák lázba a kö-
zönséget, a taps kizárólag a művészi
teljesítményt honorálja.

A Kolónia aktualitása még problema-
tikusabb. Néhány évtizede Nyugaton a
feminista mozgalmak nagyon népszerűek
lettek - nem úgy Keleten, ahol a törvények
biztosították ugyan a női egyenjogúságot,
csak a gyakorlat mutatott mást. A mi
tájainkon az egyenjogúság oly mértékben
növelte a dolgozó nőkre háruló terheket,
hogy a feminizmus eszméje emiatt sem
igen tudott nálunk tért hódítani. Nálunk is
joggal kifogásolható, hogy a felsőbb
vezetésben a nők nincsenek
számarányuknak megfelelően képviselve,
de az is igaz, senki sem hiszi ma, hogy
nemzeti gondjaink megoldásra találnának,
ha több női miniszterünk lenne.

Mivel a két darab társadalomkritikai
mondanivalója önmagában nem teremt
elegendő feszültséget, nem gerjeszt a
nézőben intellektuális izgalmat, színházi
siker kivívása fokozottabban kívánná a
látványt, a színészi remeklést és nem
utolsósorban a két darab precíz értel-
mezését.

A „brechti" díszletek első látásra el-
nyerik tetszésünket, ám statikus voltuk
következtében csak játékteret kínálnak, de
nem változnak, tevékenyen nem kap-
csolódnak az előadásba, és így hatásuk
fokozatosan elhalványodik. A jelmezeket
is Lou Goaco tervezte - de azon kívül,
hogy a XVIII. századi francia divatot
követik, és igen szépek, nincs mit mondani
róluk. Semmit sem árulnak el viselőikről;
Euphrosíne szolgálónőjének ruhája olyan
elegáns, hogy első pillantás-ra Cleanthist
is úrnőnek néztem volna - ha nem
ismerem a darabot, s nem tudom, hogy az
úrnő mögött érkező hölgy csak a szolgáló
lehet.

Vitatható a színészek szerepértelmezése
is. Jordán Tamás az első darabban mélán
bánatos, ernyedt ifjú urat alakít,

akiről nehéz elhinni, hogy nem vette em-
berszámba szolgálóját, és türelmet-
lenségében gyakran bántalmazta is. Ez az
Iphicrate jámbor lélek, akit annyira meg-
hat szolgálójának, Arlequinnek a megté-
rése, hogy ő maga is megjavul, s hazatér-
ve barátjaként kezeli majd inasát. A má-
sik darabban Jordán úgy véli, elég a rutin;
Hermocrate szerepében nőnek öltözve
bolondozik egy sort, majd a férfiak taná-
csában bölcs politikusként egyetlen ra-
vasz javaslatával letöri a nők lázadását.

Lukáts Andor csak a Rabszolgák szi-
getében szerepel, ő viszont öntudatos for-

radalmárként képzeli el Arlequint - így
azonban hihetetlenné válik megtérése,
önkéntes visszatérése a szolgai státusba.
Holott, mint neve is jelzi, Arlequin a
commedia dell'arte bohócfigurája. aki
egy pillanatig sem veszi igazán komolyan
a sziget kormányzójának, Trivelinnek az
ajánlatát, hogy itt, ahol az Athénból el-
menekült rabszolgák alakítottak államot,
a volt szolgák uralhatják gazdáikat, amíg
azok meg nem javulnak, le nem vetkőzik
hatalmaskodásukat. Igaz, élve a lehető-
séggel, Arlequin felhasználja az alkalmat,
hogy beolvasson Iphicrate-nak, de kriti-
kai megjegyzéseiben, bírálatában nem-
igen megy messzebbre, mint Moliére
okos szolgái, amikor megszidják, meg-
leckéztetik szeleburdi, ostoba gazdáikat,

akik elhamarkodott cselekedeteikkel ke-
resztülhúzták legravaszabb terveiket.
Marivaux Arlequinje egyhamar be is lát-
ja, hogy nem tud bőréből kibújni, nem
tud úrként viselkedni, s bölcsebben teszi,
ha visszatér a szolgasorba.

Molnár Piroska, az ellenpontozó sze-
reposztásnak megfelelően, az első darab-
ban arisztokrata hölgyet, a másodikban
polgárasszonyt alakít. O ugyan pontosan
értelmezi szerepeit, s mindent el is ját-
szik, amit alkata megenged, azonban Ma-
rivaux elképzelése szerint Euphrosine
Moliére Célimene-jének utóda, hódító

szépségű dáma, aki mindig tudja, hogyan
kell viselkednie, mit kell mondania, ten-
nie. Aki egykönnyen leszereli Arlequin
udvarlását, annál is inkább, mert felméri,
hogy szabadulásához a sziget kormány-
zóját, a nőkre éhes Trivelint kell meghó-
dítania. Madame Sorbin, a politizáló, po-
litikai hatalomra vágyó derék polgárasz-
szonyság szerepében Molnár Piroska már
annyira otthonosan mozog, hogy Jordán-
hoz hasonlóan ő is úgy véli, elég, ha jól
bevált, valóban elég gazdag színészi esz-
köztárával él.

A kaposvári csapatból Pogány Judit az
egyetlen, aki nagyon is komolyan vette
feladatát. Neki az első darabban kell
szolgálólányt, a másikban arisztokrata
hölgyet alakítania. E két alaptípus életre

Marivaux: Kolónia (kaposvári Csiky Gergely Színház). Pogány Judit (Arthenice) és Kulka János (Timagéne)

(MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



világszínház

keltése nem kíván különösebb erőfeszítést
egy rutinos színésztől, Pogány azonban
nem sajnálta a fáradságot, és számtalan
ötlettel, kis játékkal, apró gesztussal,
mimikájának, hanghordozásának állandó
változtatásával dúsította fel szerepeit.

A cserfes szolgálólány, Cleanthis sze-
repében talpraesett, elbűvölő kis teremtést
alakít, aki szolgatársa, Arlequin
behódolása után elég okos ahhoz, hogy
belássa, lázadásának nincs esélye, s nem
tehet mást, mint hogy elvei fenntartásával
visszahízelgi magát úrnője kegyeibe. Az
egyik hosszabb monológot, amelyben
Cleanthis eljátssza, bemutatja úrnője em-
beri gyengéit, Pogány briliáns kis ma-
gánszámmá kerekíti ki - tízperces re-
meklése joggal arat nyílt színi tapsot.

A Kolóniában viszont olyan előkelő
hölgyet kell megjelenítenie, akinek a nők
egyenjogúságát követelve igaza van,
azonban a realitásokkal nem számoló,
túlzásokba eső harcmodora miatt mégis
nevetségessé válik. Arthenice, az előkelő
arisztokrata hölgy figurája ugyan távol áll
Pogány egész emberi habitusától, ő azon-
ban azúttal is bizonyítani tudja, hogy
nincs az a szerep, amit ne tudna mesteri
szinten eljátszani - legyen az fából fara-
gott bábfigura, vak gyermeklány, szerel-
mes ifjú hölgy szoknyában vagy nadrág-
ban, tüdőbeteg, féltékeny feleség, gonosz
boszorka vagy éppen jóságos öregasszony.

Kulka János is ellentétes szerepeket kap
a két egyfelvonásosban. A Rabszolgák
szigetében okos, fölényes intellektuelt
formál, aki pillanatok alatt rabul ejti és
meztelenre vetkőzteti a hatalmi köré-be
került nőket. A Kolóniában viszont
gyámoltalan férfiút állít elénk, akit sze-
relme, Arthenice, kedvére dirigálhat.

Koltai Róbert csak egy szerepet kap, ő a
Kolóniában Madame Sorbin, a hatalom-ra
törő polgárasszony nyámnyila férjét
mintázza meg, és teszi ezt ő is a maga jól
bevált gesztusaival. Nyakába húzza a
fejét, egyik vállát leengedi, csodálkozó,
bamba tekintettel néz maga elé, elnyújtott
hanghordozással beszél - kétségtelen,
ennyi is elég Monsieur Sorbin meg-
formálásához.

A többiek - Magyar Éva, Karácsony
Tamás, Adorjáni Zsuzsa, Mitzky Stella,
Gráf Csilla, Kristóf Katalin - kisebb sze-
repeiket gondosan egyénítve jelenítik meg
a Kolónia lakóit.

Az ellenpontozó játék a két egyfel-
vonásos eltérő játékmódjában is kife-
jezésre jut. A Rabszolgák szigetében a
rendezőnő kifejezetten azt kérhette
színészeitől, hogy vegyék halálosan ko-
molyan szerepüket, mondván, hogy a ko-

mikus szituációk amúgy is létrehozzák a
mulattató hatást. Megjegyeznénk, kár volt,
hogy a rendezés a brechti tandrámákra
való utalást pusztán a díszletképre
korlátozta, nem követte Brecht világítási
előírásait, s a gesztikus, stilizált színészi
játékmódot sem vállalta fel.

A Kolónia előadásában a bohózat túlzó,
karikírozó játékstílusa dominál. Mint
nagynevű elődei, Arisztophanész,
Shakespeare és Moliére, a női egyenjo-
gúság követelését Marivaux sem volt haj-
landó komolyan venni. Mint azt e komé-
diája elé írt, divertissement-nak, szóra-
koztató mulatságnak titulált előjátékban ki
is fejti: a nők amúgy is az ujjuk köré
csavarják a férfiakat, valójában ők a ha-
talom igazi birtokosai. Mit akarnak még?
Ezt a közjátékot Lukáts Andor mutatta be
a szünetben a színház előcsarnokában
Adorjáni Zsuzsa, Magyar Éva, Gőz Ist-
ván, Karácsony Tamás és Kisvárdai Gyula
színészi segédletével. A Marivaux-szö-
veghez Mártha István komponált zenét,
napjaink táncdalainak, slágereinek mo-
dorában. Kár, hogy az előcsarnokban
nincs jól megoldva a nézők elhelyezése, s
így a távolabb állók már alig láthatnak
valamit.

A Marivaux-egyfelvonásosokat, ame-
lyek hazánkban először kerülnek szín-
padra, Szeredás András, illetve Fáber
András fordította minden archaizálást
mellőzve, jól pergő mai magyar nyelvre.
Nem rajtuk múlt, hogy a könnyen mond-
ható szöveg egy része elsikkad a színé-
szek ajkán. Kérdés: a francia rendezőnő
magyar asszisztensei nem tudják figyel-
meztetni a színészeket, hogy már a nyol-
cadik sorban sem mindig érteni, amit
beszélnek?

Felsorakoztatott kifogásaink ellenére is
állítjuk, hogy a francia-magyar kopro-
dukció az átlagos európai szintet megütő,
professzionista módon színre vitt elő-
adást eredményezett, amellyel Marivaux
hazájában sem vallhatnának szégyent.
Már csak azért sem, mert ismerve a ka-
posváriak munkastílusát, bízvást remél-
hető, hogy ez az előadás is a premiert kö-
vetően éri majd el végső, kicsiszolt for-
máját.

Marivaux: Rabszolgák szigete-Kolónia (ka-
posvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Szeredás András és Fáber And-
rás. Díszlet-jelmez: Lou Goaco. Világításveze-
tő: Dominique Bruguiere. Dramaturg: Spiró
György. Zeneszerző: Mártha István. Rendez-
te: Sophie Loucachevsky.

Szereplők: Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Molnár Piroska, Pogány Judit, Koltai Róbert,
Kulka János, Magyar Eva, Karácsony Tamás,
Adorjáni Zsuzsanna, Mitzky Stella, Gráf
Csilla, Kristóf Katalin.

FORGÁCH ANDRÁS

C h é r e a u é s S t e i n

Hamlet századszor - C s e h o v
huszonötödször

Patrice Chéreau Hamlet-rendezéséről és
Peter Stein Cseresznyéskert-rendezéséről
nemcsak azért lehet közös beszámolóban
írni, mert egymás utáni napokon játszották
őket Nyugat-Berlinben, hanem azért is,
mert mindkettőben klasszis, sőt
„klaszszikus" rendezők interpretálnak
klasszikus színdarabokat. Az ilyen
interpretáció az életművek építői számára
szinte meg-kerülhetetlen feladat, egész
rendezői világképükkel szembesíti őket,
saját klaszszikus mivoltukat teszi próbára.
Manapság ugyanis már nemcsak írók,
festők, filmrendezők alkotnak életművet,
ha-nem színházrendezők is „életműveket"
rendeznek.

Bár az avignoni Hamlet-előadásról jelent
meg cikk a SZÍNHÁZ 1988/11-es
számában (Dezsényi Pétertől), mégsem
tartom haszontalannak, ha szembesítem
saját, nyugat-berlini élményemet az ő
avignoni élményével. Ő az első előadások
egyikét látta, én a századikat. Ő egy
szabadtéri előadást látott, én a Deutsch-
landhalle (azaz a nyugat-berlini Sport-
csarnok) játékterébe épített, kétezer
személyes nézőtéren ültem, és egy olyan
utazó produkciót láttam, mely éppen
Moszkvából jött. és készült tovább Ham-
burgba és Strasbourgba. Ő Marthe Kellert,
a svájci származású filmdívát látta Gertrud
szerepében, én Nada Strancart, Antoine
Vitez egyik legtehetségesebb tanítványát
láthattam. Fekete hajkoronája úgy
keretezte sápadt, erőteljes állú-orrú arcát,
mint a Napkirály monumentális parókája
(ez is megkönnyíti majd a Színészkirálynő
azonosítását). Királynői jelenség, ám
érzéki és okos személyisége Moliére
praktikusan gondolkozó, felszabadult,
bátor asszonyalakjait juttatja az ember
eszébe. Dallamos kacagása fel-felbúg a
zavarbaejtően obszcén és nyilvánvaló
értelmű színdarabbetét alatt, mi-közben az
udvari emberek szinte hajukat tépve
ugranak fel s rohannak a színészek felé a
színjáték egy-egy vészesen egyértelmű
pillanatában.

Nem elhanyagolható momentum, hogy
Nyugat-Berlinben a sánta Vladimir Yor-
danoff egy személyben alakította Clau-
diust és a Szellemet - sántasága a bitor-
lóban a gonoszt, a diabolikust, a meggyil-
kolt bátyban a hősiest, az esendőt teszi
kifejezővé. A Szellemre való várakozás


