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Patyomkin páncélos -
párizsi színpadon
Szergej Eizenstein epikus filmje a
Patyomkin cirkáló fedélzetén 1905-ben
kitört felelésről minden idők egyik
legnagyobb filmalkotása - ez közhelynyi
igazság.
Egy amerikai színikritikus nemrégiben

azt mondta, hogy ha valaki
megpróbálkozna témájának
feldolgozásával valamely más műfajban,
az olyan nagyzási hóbortra utalna, mintha
musicalt csinálnának a Macbethből.
Robert Hossein, aki filmsztárból vált
avantgardista (?) színházi rendezővé,
éppen erre a lehetetlenre vállalkozott.
Tavaly úgy nyilatkozott, hogy
megrendezi a Patyomkin történetnek
színpadi változatát, mégpedig úgy, gy ez
vetekedik majd Eizenstein filmek
hatásával.
1975, október elején volt a Patyomkin káló

csodálatos kalandjának bemutatója párizsi
Sportpalotában. Háromezer néző töltötte
meg a nézőteret. Már hetven előadásra
kelt el a jegy, negyedmillió látogatóra
számítanak, és Párizs színházi berkei
zsonganak Hossein produkciójáról. Pedig
nem hibátlan munka, különösen az
emberközelség hiányzik belőle - annak
ellenére, hogy Hossein eredetileg éppen
ezt akarta hangsúlyozni. De nem
méltatlan Eizenstein Patyomkinjához.
Tulajdonképpen méreteiben és hatásában
egyaránt hatalmas látványosság, merész
ecsetvonásokkal rajzolt történelmi
festmény. Viszonylag egyszerű
mondanivalót sugall a színpadtechnikai
eszközök valóságos tobzódásával.

Amikor eltompul a reflektorok fénye,
sztereofonikus erősítőkön át tengeri
csatazaja kólint fejbe, olyan hangosan,
hogy az ember szinte megszédül tőle.
Később hangkulissza zenébe megy át,
Ravelt, Bartókot, Sosztakovicsot, orosz
népdalokat, románcokat és Maxime Le
Forestier dalait elegyítő muzsikába. A
díszletek látványosságát két csatahajó
modell-lel „súlyosbítja", vannak vagy
húsz méter magasak, és nyomnak vagy
hét tonnát. Olykor „behajóznak" a
színpadra, oly-kor méltóságosan
eltűnnek a látkörből. Több mint száz
színész vonul, kiabál, lüktet és táncol a
forradalmi idők feltételezett, pontos
realizmusával.
Vajmi kevés párbeszédet hallunk -

olykor hosszú perceken át egy szó
dialó-

gust sem. A merészen tervezett jeleneteket
tűnődő-töprengő narrátorszöveg köti
össze, amelyet maga Hossein mond el.
Időnként Hossein hatalmasra nagyított
filmképét vetítik rá a színpadot a
nézőtértől elválasztó óriási, áttetsző vá-
szonra. Aztán elhalványul a vetített kép,
és a hatalmas hajók feltűnnek a habzó
tenger mögött, vagy a szökkenő lángok
fényében vöröslő Odessza vérfürdőjének
hátterében.

A történet közismert - a korát meg-előző
forradalomról szól. 1905 júniusában a
Patyomkin cirkáló a Fekete-tengeren
hajózott, hadgyakorlaton vett részt. A
fedélzeten minden csöndes volt; a flotta
vereséget szenvedett a Japán elleni há-
borúban. A felszín alatt lapuló ellentéteket
az robbantotta ki, hogy rothadt húst adtak
a matrózoknak. A spontán lázadás akkor
vált politikai felkeléssé, amikor megölték
a tiszteket, és a legmagasabb árbocra
felhúzták a vörös zászlót. Remegett a cári
Oroszország, amikor a Patyomkin
behajózott Odessza kikötőjébe, ahol a
munkások ezrei már sztrájkoltak. A
matrózok és a munkások egymásra ta-
lálása mintha új kor hajnalát hirdette vol-
na meg. De II. Miklós cár kormánya fe-
lülkerekedett, gyilkolni kezdte a polgári
lakosságot, úrrá lett a tengerészek ellen-
állásán, és még tíz év haladékot kapott a
történelemtől. Hossein feldolgozásában a
történet elérkezik logikus és keserves
befejezéséig. Az ő színpadi változata -
kronologikusan - „túltesz" Eizensteinen; a
flotta nem csatlakozik a forradalmi
hajóhoz, a Patyomkin kényszerűen meg-
adja magát a román hatóságoknak, a le-
génység kénytelen lehajtott fejjel haza,
majd börtönbe térni. Végül a felkelés ve-
zetőivel leszámol a kozák kivégzőosztag
sortüze.

Komor történet. És Hossein válto-
zatában furcsán, személytelenül az. A
színpadi eszközök virtuozitása elfödi az
egyéniségeket, miközben kiemeli a tömeg
szerepét és magát a cselekményt. Hossein
túlságosan is törekszik a tárgyilagosságra,
a teljességre. Már-már a sem-legességig
szenvtelen. De a kemény képek
egymásutánja mély nyomot hagy a néző
emlékezetében, és úgy látszik,
visszaszerzi a színház számára azt a
területet, amelyet mintha már végképp
elhódított volna a film.

Ha az ember „vigyázó szemét" a francia
színházra veti, szinte mindenütt Robert
Hosseint látja. Még alig jelentek meg az
első ünneplő kritikák Patyomkinjáról, már
játszotta a klasszicista Comédie

Française Victor Hugo Hernanijának Hos-
sein-féle változatát. Nyáron bejárta Fran-
ciaországot e g y Seherezádé című balettel
(amelynek zenéjét édesapja szerezte).
Irányítása alatt a Théâtre de Paris egy
röpke év alatt a francia főváros egyik ve-
zető színházává küzdötte fel magát. Köz-
ben rendez Reimsben is, ahová külföldről
is eljárnak a Hossein-produkciókra.

Elismerésre méltó egy csaknem ötven-
éves, már-már letűnt filmcsillagtól. Csak-
hogy Hossein saját jószántából tűnt le, cl
akart menekülni a filmsztár - szerinte -
„hiábavaló népszerűségétől". A sikertelen
perzsa zeneszerző és orosz feleségének
Franciaországban született fia a gim-
náziumból egyenesen a színházba, majd a
filmhez került. Szlávos férfiszépsége,
elegáns dikciója az ötvenes évek ideáljává
tette. A hatvanas években körülbelül
negyven film főszerepét játszotta. Gyor-
san vagyont szerzett, ebből fedezte a
forgatókönyvírás és rendezés hobbyjának
költségeit. „Mindenem megvolt, amit az
ember csak akarhat, csak éppen értelmet-
len volt az egész." Mind a két házassága -
az első Marina Vladyval, a második
Françoise Giroud tizenöt esztendős leá-
nyával - kudarcot vallott. „Mégis sze-
rencsém volt" - ismeri el. „Kétszeresen is
kiváltságos voltam. A legtöbb ember
nálunk akkor éri el a szükségeset, amikor
már késő, hogy elégedetlenségét válto-
zásban vezesse le." Hossein 1971-ben
egyszerre csak visszautasított minden
szerepet, és elhatározta, hogy új életet
kezd, „azt csinálja, amit mindig is akart".

A reimsi polgármester fölajánlotta, hogy
vegye át a - teljesen jellegtelen - városi
színház igazgatását. „Azt se tudta senki,
hogy Reimsben van színház" - emlékszik
vissza Hossein. Napi tíz-tizenkét órát
dolgozott, elkerülte Párizst, új társulatot
akart szervezni, és közönséget is teremteni
színházának. Két év múlva a reimsi
színház mát' vetekedett a másik
kiemelkedő francia vidéki együttessel,
Roger Planchon lyoni társulatával. És a
szőlőlékedvelő, lagymatag reimsiek
egyszerre csak lelkes színházba járók
lettek. Máig is lojálisak Hosseinhez: a
Patyomkin premierjére hetven busz ér-
kezett Reimsből.

Hosseint fűti a meggyőződés: mégis-
csak az élő színház érdekli legjobban az
embereket. „A színháznak az a dolga,
hogy felkiáltson; kiáltson minden ben-
nünket körülvevő igazságtalanság és
erkölcstelenség ellen. Ez a színház lénye-
ge, és ez az egyszerű emberek
gondolkozásának lényege is." Gondosan
tanulmá-



dráma
nyozta a reimsi színház közönségének
reakcióit, és arra a következtetésre jutott,
hogy „a színház nem a különcködő esz-
mék tere. Az emberek a mindennapi mun-
ka után elég fáradtan jönnek el. Igénylik
az izgalmat és a látványosságot. En nem
annyira az agyukra, mint inkább az ideg-
rendszerükre és a szívükre akarok hatni".
Ez a felfogás szinte kitapinthatóan érez-
hető Hossein szinte minden utóbbi ren-
dezésén, Dosztojevszkij-, Gorkij-interp-
retációin át egészen a Patyomkinig.
Egyébként minden rendezése nagyszerű
muzsikára épül - aligha használhatjuk a
„kísérőzene" kifejezést. „Rendezői öt-
leteim azután támadnak, hogy órákon át
lemezeket hallgatok" - mondja. Egyet-len
hatalmas díszletet terveztet, mozgó
részletkulisszákkal. Visszahajlik a rein-
hardti naturalizmusig: vihar tombol, dö-
rögnek az ágyúk, akrobaták ugranak,
játszik a világítással - egyszóval minden-
nel, ami hat a szívre és az idegrendszerre.
Azt állítja ugyan, hogy minden színészé-
nek teljes szabadságot ad „benső érzé-
seinek" kibontakoztatására, ám a legutolsó
statiszta minden mozdulatát, tag-lejtését
koreografálja. Fölfogadott egy obsitos
őrmestert, hogy marsolni tanítsa a
Patyomkin matrózait, az odesszai lép-csők
tömeggyilkosságait több százszor próbálta
el - egyébként naponta nyolc órán át
próbált majdnem két hónapig.

*

Minden munka, minden fáradság sajátos
ideológiát hivatott szolgálni. Hosseint a
párizsi színházi világ balszárnyán tartják
számon. A francia Kommunista Párt
üdvözölte a Patyomkin értékeit, és az
egyik előadás teljes jegykészletét meg-
rendelte. Ez az elismerés annak is szól,
hogy Robert Hossein ideológiája alap-
vető elvekre vonatkozik: olyan koncep-
ciók foglalkoztatják, mint az igazságos-
ság, az emberi méltóság és mindenféle
kizsákmányolás erkölcstelensége. Ezek
felől közelíti meg Dosztojevszkij miszti-
cizmusát és Gorkij realizmusát egyaránt.

EÖRSI ISTVÁN

Az áldozat

Időről időre fellobban a vita: hány új
magyar dráma vár felfedezésre, bemuta-
tásra a színházi dramaturgiák vagy a szer-
zők íróasztalfiókjában? Gazdagabb-e a
mai magyar drámatermés, mint ahogy
színházaink repertoárjából kitűnik? Vajon
nem azért marad-e évekig bemutatlan
egy-egy új magyar színpadi mű, mert nem
találja meg a maga színházi társalkotóját,
rendezőjét? Eléggé ismerik-e az írók
színházi életünk szellemi térképét - és
elég friss szemmel, kellő kíváncsisággal
figyelik-e színházaink az új irodalom ala-
kulását, születését? Valóban szívügyük-
nek tekintik-e a magyar dráma szín-padra
segítését?

Anélkül, hogy a világirodalom vagy a
magyar klasszikusok iránti színházi
kötelezettségeinket lebecsülnénk, hangsú-
lyoznunk kell, hogy elképzelhetetlen
színjátszásunk fellendülése, virágzása az
élő magyar irodalommal való még ele-
venebb, még szorosabb kapcsolat nél-kül.
Ez is egyik útja, hogy színházmű-
vészetünk szervesebben illeszkedjék a
magyar szellemi élet egészébe, érzéke-
nyebben reagáljon társadalmi gondjaink-
ra, többet tudjon adni közönségének, mint
amennyit ma ad.

A SZÍNHÁZ szerkesztősége a lap
jellegéből, hivatásából eredő kötelességé-
nek érzi, hogy segítse az írók és a ren-
dezők, az új magyar drámák és a szín-
házak egymásra találását, abban a re-
ményben, hogy közvetve ekképp is hoz-
járulhatunk a színházi műhelymunka
eredményességéhez, gazdagodásához.
Sajnos, terjedelmi okokból nincs lehe-
tőségünk az egész estét betöltő színművek
teljes szövegének közzétételére, s
tekintettel a papírviszonyokra, e téren a
közeljövőben sem remélhetünk változást.
Mégis örömmel vállalkozunk rá, hogy új,
bemutatásra váró magyar drámákat
ajánljunk színházaink és a „szak-mai
közönség" figyelmébe, ha csak egy-egy
részlet közlésével is. Ezt tettük korábban
Sárospataky István Condra című
darabjával, s ezzel a szándékkal adunk
ízelítőt Eörsi István új színpadi művéből
is. (A szerk.)

*

A darab színhelye Róma, ideje 71, Je-
ruzsálem meghódításának éve. Márk a
római keresztény gyülekezet vezetője
nem hajlandó egyik pogány származású
hittestvérének segítségére sietni, ami-
kor a légionáriusok megtámadják; fél
attól, hogy ő maga is áldozatul esne, és
akkor nem teljesíthetné Istentől rárótt
feladatát, nem írhatná meg az Evangéliu-
mot. Felesége, Júlia, aki előkelő római
házat hagyott ott a kedvéért, kiábrán- dul
belőle, és akaratlanul a légionáriusok
kezére juttatja. Ebben segíti őt a Csavar-
gó is, aki már hosszú idő óta a nyomuk-
ban van, azzal az elhatározással, hogy
vagy rákészteti Márkot a teljes igazság
megírására, vagy megöli őt. Miközben
Júlia ki akarja eszközölni gazdag római
rokonainál a kegyelmet Márk számára.
Márk, a Csavargó és egy Eszter
nevezezetű fiatal zsidó lány várja, hogy
az oroszlá- nok elé vessék őket. Márk
persze biztos abban, hogy az Isten,
akinek magasabb szándékai vannak vele,
megmenti őt
és Eszter, látva ezt a tántoríthatatlan
hitet, beleszeret. Amikor az őr erősza-
koskodni kezd vele, a Csavargó ledöfi
saját tőrével az őrt, és mindhárman
megmenekülnek. Márk abba a kunyhóba
viszi Esztert, ahol addig Júliával élt. A
most következő részlet - a második
felvonás első jelenete - itt játszódik le.

E. I.

MÁSODIK RÉSZ

1. jelenet

A kunyhóban jelzésszerűen tűzhely, priccs
szerű ágy, székek, asztal. Mindenfelé
könyvek, papiruszok; köztük vezet az
ösvény a tűzhelyhez, priccshez stb. Márk
öltözni, Eszter főzni készül. Kívül a
Csavargó leselkedik nyíltan.
MARK Mindent megértettél?
ESZTER Gyönyörűen beszéltél!
MÁRK Folyton elaludtál.
ESZTER De azért figyeltem nagyon.
MÁRK És hiszed is, hogy Jézus
meghalt

értünk, és feltámadt értünk, és bárme-
lyik pillanatban beállíthat hozzánk?

ESZTER Mivel fogjuk megkínálni?
MARK Szívedben állj készen a foga-

dására.
ESZTER Nem találom a hagymát.
MÁRK Hiszed, hogy bármelyik

pillanatban megjelenhet az embernek
a felhőkben nagy hatalommal és
dicsőséggel, szétküldve angyalait, és
egybegyűjtve választottait a négy sze
felől, a föld végső határától az ég
végső határáig?

ESZTER De szépen mondtad ezt!


