
világszínház
gésben van társulatának szervezetlensé-
gével.

 Térjünk vissza saját generációjához.
 Igen, miközben tehát vártuk, hogy

fölfigyeljenek ránk, mi is vitatkoztunk az
előttünk járókkal. Vitatkoztunk a rende-
zéseinkkel, az előadások szellemével. És
ez természetes, ez az élet rendje. Attól
művész valaki, hogy nem ugyanazt akar-
ja csinálni, mint a másik, mint az elődök.
A fiatal kollégákkal én személy szerint jó
kapcsolatban vagyok. Legtöbben dol-
goztak velem mint asszisztensek, és azo-
kat a munkáikat, amelyek fontosak és je-
lentősek, azokat én nagyra értékelem.
Ruszt Troilus és Cressidáját, Székely
Macskajátékát, Zsámbéki munkáit és még
másokat. Az Operettszínház plakátjai bi-
zonyítják, hogy amióta tehetem, vendég-
ként foglalkoztatom a fiatal és még fiata-
labb kollégáimat. De ami nem tetszik,
arról nem tudom azt mondani, hogy tet-
szik. Ez azonban még nem jelent nemze-
déki ellentétet, amit egyébként nem is ők
kezdtek el szítani, sőt eredendően semmi
közük hozzá.

 Hát kinek lehetett ez érdeke?
 Másodvonalbeli embereknek, főleg

az idősebbek közül azoknak, akik annak
idején a mi generációnkhoz is hozzácsa-
pódtak útitársnak, de ott nem találták meg
magukat. Hát most újra próbálkoznak. Ok
és újabb társaik szervezik ezt a
hisztérikus kampányt, aminek valódi
szenvedő hősei éppen a fiatal rendezők,
akik ilyen légkörben nem mindig tudják
„helyretenni" magukat. Ha engem annak
idején megkérdeznek, hogy a kaposvári
Ahogy tetszik-előadást elvigyék-e Varsó-
ba, akkor én barátilag, az egykori tanár
jogán - bár Zsámbéki nem is az én tanít-
ványom volt - elmagyarázom, miért le-
hetett Budapesten sikere az előadásnak,
és miért nem lesz az a Nemzetek Színháza
fesztiválján. Nagyon igaza volt Gábor
Miklósnak a Magyar Nemzet-beli nyilat-
kozatában, amikor azt magyarázta, hogy a
Don Carlos pesti éjszakai bemutatásán
valami ellen volt az előadásnak - vélemé-
nyem szerint különben jogos - sikere.
Ezeknek a valóban tehetséges és komoly
munkát végző fiataloknak nem feltétel
nélküli ajnározásra van szükségük. Ne-
kik is sokkal többet jelentene, ha az ügye-
letes zseniség tűnékeny nimbusza helyett
munkájukat elemző módon értékelnénk. S
hogy ez mennyire nem generációs kérdés
- mint talán ebből a beszélgetésből is
kiderül -, sokszor nekem is erre volna a
legnagyobb szükségem.
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Planchon Tartuffe-je:
politikai színház

A hatalmas Krisztus-test betölti az egész
színpadnyílást. A dijoni múzeum tábla-
képéről készült reprodukció a keresztről
való levétel részletét ábrázolja. Az isme-
retlen festő alkotásán félrebillent fejjel,
elomló tagokkal hanyatlik hátra a ruhát-
lan alak. Diadalmas barokk zene szól.
Egyszerre feltárul a Krisztus-test egy pa-
rányi részlete: apró ajtó keletkezik rajta,
amelyen vödörrel és partvissal kilép egy
takarítóasszony. A zene megszakad, a
Krisztus-előfüggöny fölsiklik: Orgon
házában vagyunk. Így kezdődik Roger
Planchon Tartuffe-je.

Planchon a mostani szezon kezdete óta
Robert Gilbert-rel és Patrice Chéreau-val
az új TNP-nek (Théâtre National Popu-
laire) nevezett villeurbanne-i színház társ-
igazgatója. A társulat az 1957 óta Lyon
egyik északkeleti külvárosában működő
Théâtre de la Cité jogutódja. Itt már meg-
rendezte egyszer Planchon a Tartuffe-öt.
1962-ben az előadás nagy vitákat váltott
ki, a rendezőt igen sokan támadták. Ti-
zenkét évvel később az új előadás koráb-
bi Tartuffe-jének gondolatmenetét telje-
síti ki.

A díszlettervező Hubert Montloup az
egykori előadás tervezőjének, René Al-
liónak az elgondolásait tekintette alap-
nak. Eszerint Orgon dúsgazdag polgár,
aki óriási palotában lakik. Az első válto-
zatban XIV. Lajos Franciaországának
pazarló gazdagsága tükröződött. Most
minden félkész állapotban van. Mintha
Orgon csak nemrég költözött volna be.
Körös-körül még a múlt nyomai láthatók.
A hatalmas csarnokok falain reneszánsz
festmények, a sarokban szobrok. De már
megkezdődött az átalakítás. Mindenütt
megjelennek az építkezés kellékei: csigák,
emelők, kötelek. Kibontott falak, be-
emelésre (vagy elszállításra) váró timpa-
nonok kötélen, ideiglenesen elhelyezett
és fehér porfogó huzattal borított búto-
rok. Az első felvonásban egy csarnokot
éppen kápolnává alakítanak át. Külön-
féle zsákokban építőanyagok hevernek, a

háttérben látható az állványzat, kardos
arkangyal szobra lóg csigán, az ajtó
melletti ülő Krisztus-szoborra időnként
éles fény zuhog odakintről... A második
felvonás a „cselédtraktus" mosodájában
játszódik, a harmadik egy csarnokban,
amelynek dísze, a Napkirály lovasszobra
egyelőre még lepellel van letakarva. Min-
den felvonás végén felsiklik egy újabb
háttérfal - egyre beljebb hatolunk Orgon
házába és a ház furcsa misztériumába.

Az előadás külső képe nem más, mint a
külvilág sűrített lenyomata. A társadalom
éppúgy átalakulóban van, mint Orgon
háza. XIV. Lajos még fiatalember, az
abszolút monarchia még nem erősödött
meg, a múltat már eltörölték, az új
korszakot most iktatják be. A helyzet
egyelőre bizonytalan, nehezen áttekint-
hető. Mindenkinek minden lépésére vi-
gyáznia kell, ki tudja, hogyan alakulnak a
dolgok. Franciaországban átmeneti ál-
lapotok uralkodnak.

Ami Orgon pazarlóan pompás palotá-
jában történik, az a falakon kívüli társa-
dalmi feszültségeket, a korabeli Francia-
ország ideológiai éghajlatát és politikai
realitásait tükrözi vissza.

Planchon Tartuffe-jének cselekménye,
pontosabban e cselekmény politikai vonala
így mondható el:

Orgon a Fronde-lázadás nehéz és poli-
tikailag veszélyes éveiben, amikor a feu-
dális nemesség még egyszer utoljára
szembeszállt a király abszolutizáló törek-
véseivel, XIV. Lajos mellett állt. Ennek
ellenére nem szakította meg a kapcsolatot
az ellenzékkel, és beleegyezett abba,
hogy néhány fontos papírt elrejtsen a há-
zában. Tartuffe felfedezi a leveleket, és
följelenti Orgont. A következmények
csaknem végzetesek Orgonra nézve. A
király azonban úgy dönt, hogy megbo-
csát. A döntésben ravaszul ötvöződik
számítás és nagylelkűség. Végül is Tar-
tuffe bizonyult föláldozhatónak. Orgon
helyett őt tartóztatják le.

A gondolatmenetből fölsejlik, hogy
ebben az értelmezésben Orgon lelkiisme-
reti válságáról van szó. Planchon szerint
Corneille-nél (és másoknál) a magánéletet
folytonosan átszövik a hősök társadalmi
elkötelezettségéből származó eszmék,
amelyek legtöbbször szembekerülnek a
privát szférával. Orgon konfliktusa pedig
éppen az, hogy beengedje-e a politikát a
házába, vagy rekessze a küszöbön kívül.



Úgy dönt, hogy kívülrekeszti. Az, akinek a
leveleit elrejti: a barátja - és egyben a
király politikai ellenfele. A kérdés most
már az, hogy mint a király egykori támo-
gatója, Orgon megteheti-e ezt.

Eddig is köztudott volt, hogy a Tartuffe
az első polgári vígjáték. Moliére
megteremtette egy hármas viszony pro-
totípusát, a „klasszikus" triót. Az úr, a
hölgy és az úr legjobb barátja. A dráma-
történet azóta többszörösen devalválta ezt a
sémát, és a polgári vígjátéknak - mint
Planchon megjegyzi - már csak utolsó
föllobbanásait látjuk a mai színpadon. Így
némi nosztalgiával tekinthetünk vissza a
kezdetekre, amikor a trió konfliktusa úgy
zajlott le, hogy az elárult barátság nem
egyszerű árulás, hanem ideológiai árulás. És
a Tartuffe az első olyan színdarab,
amelynek hősében hasadás keletkezik a
politikai viselkedés két lehetséges
változata között.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen értelmezés
nem sokat tud kezdeni a Tartuffe színpadi
hagyományaival - elsősorban az Orgon-
tradíciókkal. A szokásos ütődött polgár, aki
nem lát tovább az orra hegyénél, és
számtalanszor kell nevetségesen fölsülnie
ahhoz, hogy észrevegye, mi történik
körülötte - ez a jól ismert változat aligha
bírja ki a Planchon-féle elképzelés
gondolati terhét. Másrészt az el-mondottak
alapján afelől sem lehetnek kétségeink,
hogy az előadás központi alakja maga
Orgon.

Planchon Orgonja (Guy Tréjan) mél-
tóságteljes, tiszteletet parancsoló úr.
Amikor az első felvonásban teljes külső
pompájában hazaérkezik, a Pernelle
asszonyt meglehetősen szemtelenül kigú-
nyoló háznép egyszerre megjuhászodik.
Amikor leveszi allonge-parókáját, és há-
ziköntösbe bújik, egy köztiszteletben álló
ősz családfőt látunk. Ennek a kikezd-
hetetlen férfiúnak egyetlen gyöngéje van:
különös vonzalma Tartuffe iránt. Szó sincs
itt arról, hogy Tartuffe ravasz
machinációival beférkőzik Orgon ke-
gyeibe. Az a csaknem félszeg, nyomorultul
alázatos, alattomos gyávaságában va-
lószínűleg minden kezdeményezésre kép-
telen Tartuffe, akit Roger Planchon ját-
szik, aligha szánná el magát önszántából a
veszélyesnek látszó cselekvéssorozatra,
ami egy nála minden tekintetben - tár-
sadalmi rangjára és egyéni értékeire nézve
egyaránt - különb férfi tönkretevéséhez
szükséges. Planchon színpadán Orgon és
Tartuffe viszonyában az előbbi az aktív fél.
Orgon hívja meg házába Tartuffe-öt, ő
ajánlja föl neki a lányát, ő

bízza rá lelkesen a kompromittáló írást
tartalmazó ládikát, és még a feleségét is ő
löki a karjaiba.

Itt van persze a kérdés: miért? A darab
elemzői háromszáz éve arról beszélnek,
hogy Orgon valódi szenvedélyt táplál
Tartuffe iránt. Planchon szerint ezt a
rendkívül bonyolult komplexust min-
denekelőtt a kor vallásosságából, pon-
tosabban álszent vallásos tudatából és az

ennek megfelelő hamis vallási gyakorla-
tából kell eredeztetnünk. „Nem egysze-
rűen egy nevetséges keresztény jelenik
meg, hanem egy olyan ember, akit elvakít a
szenvedélye" - írja Planchon. A torz
hitbuzgalomnak vagy vallásos eltévelye-
désnek Orgonnál van egy külső megnyil-
vánulási formája, amelyről maga sem tud:
lappangó homoszexualitása.

Itt gyorsan meg kell állni, mielőtt bár-

Planchon T artuffe- je. Orgon házának egyik csarnokát kápolnává alakítják át



ki megkísérelné rásütni Planchonra, hogy
egy homoszexuális Orgonnal beáll a
színházi malackodók, pornográfiaárusok,
az aberráltságból divatot csinálók tábo-
rába. Szó sincs erről. Még ha Dorine
ilyeneket mond is arra, ahogyan Orgon
Tartuffe-öt ajnározza: „Becézi, öleli,
gyöngédség fogja őt el /És úgy bánik
vele, akár egy szeretővel." Orgon még-
sem homoszexuális, csak hajlama van rá
- a kettő nem ugyanaz. És noha egy ok-
vetetlenkedő néző levelére írt válaszában
Planchon megjegyzi, hogy hat oldalon át
sorolhatná e lappangó hajlam szövegből
vett bizonyítékait, hozzáfűzi, hogy nem
kell egyetlen nevet adnunk ennek a szen-
vedélynek, amelynek fő tényezője a vallá-
sos elvakultság. (Guy Tréjan játéka pedig
olyan finoman jeleníti meg a pszicho-
lógiai, filozófiai és biológiai vonzalom
összecsomósodását egyetlen
szenvedéllyé, hogy otrombaság volna
metafizikusan szétválasztani őket.)

Mesteri az előadás fölépítése. Az első
felvonásban még csupán kedélyes vicce-
lődés tárgya mindaz, ami Orgon házában

történik. Az almát és aprósüteményt rág-
csáló szereplők mintha nem is vennék
komolyan a ház urának furcsa szokását.
Am lassanként kiderül, hogy komolyan
kell venniük, mert Orgon valósággal ter-
rort vezet be: nemcsak a cselédekkel bá-
nik durván, hanem tombolva utasítja ki
otthonából fiát is, akinek alig sikerül hol-
miját sebtiben összekapkodva ép bőrrel
menekülnie. Most már fölháborodottan
összefognak ellene, de egyelőre semmit
sem tudnak tenni.

A kezdetben játékos könnyedséggel
fölfogott családi helyzet egyre kínzóbbá,
elviselhetetlenebbé és tragikusabbá válik.
Az élénk és szemtelen Marianne (Co-lette
Dompiétrini) annak a hírére, hogy még
aznap hozzá kell mennie Tartuffehöz,
félájult sokkba esik, percekig ápolják a
színpad mélyén, alig tudják lábra állítani.
Ezután következik az a jelenet, amikor
Elmira ráveszi Orgont, hogy az asztal
alól legyen tanúja Tartuffe valódi
szándékának: az ő elcsábításának. A szo-
kásos szalonasztalka helyett egy bakokra
fektetett, két pingpongasztal nagyságú

deszkára terítenek óriási fehér leplet,
amely a következő jelenetben profán
nászággyá és oltárrá is válik egyszerre. A
tetőponton Tartuffe és Elmira már az
asztalon fekszenek, és az egyre kétségbe-
esettebb asszony hiába üti a deszkát, hogy
jelt adjon férjének. Orgon nem mozdul.
Dermesztő pillanata ez a „polgári
vígjáték" szerelmi triójának. A legtöbb
előadásban ezután Orgon komikus
kitörése következik. Nem így Planchon-
nál. Orgon elviselhetetlenül hosszúnak
tűnő másodpercekig nem bújik elő. Pedig
Tartuffe arcáról végképp lehullott az álarc,
Orgon többé nem áltathatja ma-gát.
Összeomlását nem látjuk, de a jelenet
annyi feszültséget sűrít, hogy miközben az
asztal körül meg sem rebbenő fehér leplet
nézzük, az összeomlás bennünk magunkban
játszódik le.

Az utolsó felvonásban Orgon és háza
népe egy csupasz falakkal körülvett, rideg
csarnokban didereg - ide szorította ki őket
Tartuffe. Éjjel van. (A cselekmény
reggeltől másnap hajnalig tart Planchon
színpadán.) Gyertyafény mellett,
takarókba burkolózva, a letargia és
tanácstalanság paralitikus állapotában
várják sorsukat. A testükhöz tapadó vé-
kony ingek, finom alsószoknyák, amelyek
négy felvonáson át az érzéki tapasztalás
erejével teremtették meg a szellemiség és
a fizikai jelenlét különös kontraszt-ját,
most hirtelen pusztán elégtelen ruha-
darabokká válnak, amelyek alatt a test és a
lélek egyformán vacog. Néma csönd-ben
ülik körül az asztalt, hozzálátnak sze-
gényes vacsorájukhoz. A Lojális úr érke-
zése (karhatalom kíséretében), meginvitá-
lása az asztalhoz és a szorongató lassú-
sággal közeledő újabb csapás - a kilakol-
tatás - már az utolsó szorításnak látszik a
megsemmisített áldozat nyakán. Orgon
nekiugrana az ítéletvégrehajtónak, de le-
fogják.

Hol vagyunk már a könnyed szellemmel
sziporkázó komédiától vagy akár a
vitriolos szatírától?

De a csúcs még csak most következik -
és ez egyben a XX. századi színház egyik
csúcsa.

Az utolsó jelenet. A deus ex machina. A
királyi megbocsátás hírnökének érkezése,
amit három évszázadon át Molière
megalkuvásaként emlegettek, mint elvte-
len behódolást a királynak - és amit a leg-
jobb esetben is enyhe iróniával, vagy fej-
re állítva: mint nyilvánvaló abszurdumot
játszottak el.

Planchon színpadán Valér (Luc Ponette)
jelenti a rendőrség érkezését. Min-

Tartuffe (Roger Planchon) és Orgon (Guy Tréjan)
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enki fölkapja a csarnok közepére készített
is csomagját, hogy legalább leg-
zükségesebb holmiját és puszta életét
entse., De a menekülés útja már el van

á rva . Óriási csapódással teljes hosszában
égigzuhan a padlón a fenékfalon levő
atalmas ajtó. Nyomában fény zúdul be -
s titkosrendőrök hada. Egyikük lövés-re
ámasztja puskáját, a többiek villám-
yorsan lefogják a teremben tartózkodókat,
ajd megkötözik és belökik őket a

ölszakított padlón keletkezett két
üllyesztőbe. Mindez néhány másodperc
latt történik. Mire besétál Tartuffe és a
endőrhadnagy, már készen találja a
kivégzendőket" és a „kivégzőosztagot".

A hadnagy lassan körülsétálva belekezd
letartóztatási parancsba, amelynek végén
rgon helyett váratlanul Tartuffe-re mutat.
rendőrök szempillantás alatt ráugranak

s az előadásban mindvégig körülötte
ündörgő sunyi kis szolgájára; az utóbbiról
erántják és a fejére húzzák a ruhát, majd a
suklójánál fogva kötélen fölfeszítik egy
sigára; Tartuffe-öt összekötözik, és
etömik a száját - pofonegyszerűen
ndokolva, hogy miért nem szólal meg
öbbé a darab végéig. Ezzel egyidőben
rgonról és házanépéről föloldozzák a
öteleket. De azoknak ocsúdni sincs idejük

dermedt mozdulatlanságból. A
endőrhadnagy továbbfolytatja a lassú
örsétát és monológját, miközben a
omhalmazzá dúlt teremben a szétszórt
apírlapok között turkál, iratokat csippent
öl, beléjük olvas, a cenzor hatalmi
ölényével pergeti a lapokat. Majd leül
rgon mellé, és halk hangon, amelyben
ielemezhetetlenül ötvöződik atyai feddés
s csontvelőig hatoló fenyegetés, közli
ele, hogy a király megbocsátott, mert
szeme az emberi szívekbe lát bele". A
artuffe álnokságáról szóló példabeszéd
inden szava Orgonnak szánt figyel-
eztetés. Most válik érthetővé, miért várt a

irály végsőkig, és miért volt szükség arra,
ogy Tartuffe letartóztatása csak az utolsó
illanatban, a halálra kész Orgon előtt
örténjen meg.

A rémület tapinthatóvá válik a meg-
enekültek arcán. Egy tökéletesen meg-

élemlített társaság hallgatja a politikai
eckét, amelyet föltehetően egy életre
egtanult.

Planchonnak sikerült bebizonyítania,
ogy Molière a Tartuffe utolsó felvoná-
ában nem alázatos gesztussal hódolt a
irálynak, hanem egy politikai akció rea-
ista leírásával szolgált.

PÁLYI ANDRÁS

„Fiammal együtt
préda lettem

Jegyzetlapok
Andrei Serban Trójai nőkjéhez

1.
Paul Foster, aki ma New York népszerű
színpadi szerzői közé tartozik, ilyesféle-
képpen emlékezik vissza a La Mama szü-
letésére: első darabján dolgozott, amikor
Jim Morre, a festő felhívta figyelmét egy
„őrült fekete ladyre", akit neki is feltét-len
meg kell ismernie. Ellen Stewart ak-
koriban divattervező volt, és boutique-ot
akart nyitni. Első találkozásukkor meg-
kérdezte Paul Fostert, nem lenne-e eb-ben
segítségére. „Szívesen segítek, ha a
boutique-jában majd bemutathatom a
darabomat" - felelt a leendő író. Ellen
Stewartnak nem volt kifogása. Sőt, oly-
annyira egyetértettek, hogy abban a meg-

lehetősen elhanyagolt állapotban levő
pincében, melyet rövidesen kibéreltek,
már nem boutique-ot nyitottak, hanem - a
Caffe Cino mintájára - kávét szolgáltak
fel és színházat csináltak. Az első elő-adás
Tennessee Williams egyik darabjának
adaptációja volt, 1961-ben.

2.

Peter Daubeny, a nyugati világ egyik leg-
nevesebb színházi impresszáriója 1971-
ben megjelent My world of theatre című
könyvében így foglalja össze a La Mamá-
val kapcsolatos legfontosabb tudnivaló-
kat: „A La Mama, ez a kis kávéház a
Second Avenue egyik pincéjében az off-
off-Broadway mozgalom születési helyé-
nek és székházának tekinthető. Ellen
Stewart kezdeményezésére, akinek alakja
már-már élő legenda, újfajta, esztrád jel-
legű színház született: a színészek, akik
rövid jeleneteket adtak itt elő, nem kap-
tak gázsit, hanem fellépésük után maguk
gyűjtötték be a közönség adományait. Ez
a forma a kávéházi verses estekből

Euripidész: Trójai nők (La Mama társulat). A kép jobb oldalán Priscilla Smith, Andromaché alakítója


