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Elbeszélni
korunk történetét...

Részlet a Théátre du Soleil Az aranykor
című produkciójának műsorfüzetéből

„Vajon egy jóvátehetetlen múlt képviselői
vagyunk-e - vagy, épp ellenkezőleg, a jövő
hírnökei, a jövőé, amelyet egy végéhez
közelgő korszak szélső határán még alig
lehet felismerni?"

Ezek a kérdések foglalkoztatták jacques
Copeau-t egész pályája során - és
ugyanezekre a kérdésekre próbálunk fe-
lelni mi is, mai színházművészek, miköz-
ben frenetikusan s úgy lehet, megrendítően
küszködünk a zűrzavarban, amely fojtogat,
egyesít és szembeállít egymással.

Vannak közöttünk, akik józanságra
törekednek, és ezért elfogadják az első
kérdésben foglalt szörnyű ítéletet. Ezek,
lemondásuk jutalmaként, a régi világban
annyi gyönyörűséget, konzervált csodát,
annyi meghökkentő, vibráló finomságot,
annyi „királyi utat" és, nem utolsósorban,
olyan szervezett rendet találnak, hogy -
amennyiben valóban tehetségesek -
megtalálják az utat nosztalgiáinkhoz, és a
halált is meg tudják szerettetni velünk.

De azok, akik közülünk a második kér-
désre mondanak igent, anélkül, hogy tud-
nák, mi vár rájuk, e döntéssel még csak az
első lépést tették meg. Hosszú útra tértek
rá, amely remények és csalódások között
vezet, sivatagokon, délibábokon, in-
goványokon, tévutakon és zsákutcákon
keresztül.

Ezerszer kell majd visszafordulniok
fáradságosan bejárt ösvényekről, és nem
számíthatnak más iránytűre, mint egy
maroknyi idősebb társ álmaira és az őrült
becsvágyra: elbeszélni korunk történe-
t é t . . .

Egyesek néhány viszontagság után el-
csüggednek; kijelentik, hogy nincs szük-
ségük a formára, és mindent feláldoznak a
tartalomnak. Csakhogy ezzel a színház
alapvető kifejezési eszközét tagadják meg.
Ahogy egy arab közmondás tartja: „Aki
fordítva tartja ásóját, úgy érzi, könnyebb a
földet körömmel túrni." Ilyenkor az
ESZME csontjaira meztelenítve,
mozdulatlanul mered majd fel az ócska,
cifra kelmék között, melyeket legföljebb
valamivel odébb toltak. És tör-

ténjék bár mindez az utcán, egy sztrájkoló
üzemben, egy boldogító küzdelem he-
vületében: ez a csontváz, ez a szemérmes
és konformista aszkéta akkor is csak
élősdi. Ő szorul rá egy cseppnyi
kölcsönkért életre, ahelyett, hogy belőle
meríthetnék a kihívás és a gyönyör
nedűjét.

És ez csak egyik aspektusa a
valamennyiünkre leskelődő csapdának. A
legnagyobb veszély, minden más baj
gyűjtő-medencéje, amely hosszabb-
rövidebb időre valamennyiünket rabul ejt:
a hazugság. Afféle mentsvár ez, és inkább
barátaink taszítanak belé, mint
ellenségeink. Mert barátaink,
szövetségeseink azok, akik előtt tisztának,
hibátlannak és főképp: szilárdan
magabiztosnak szeretnénk mutatkozni.
Azoktól kell tartanunk, akik saját harcos
pályájukon még nem tanultak meg örülni,
s akik gyanakodva néznek minden
élvezetet, főképp, ha maguk is hódolnak
neki.

Hogyan éljünk meg mellettük anélkül,
hogy egyszer csak megbéklyózott tagok-
kal, megnyirbált szárnyakkal, hangunkat
vesztve ébredjünk fel, abbeli félelmünk-
ben, hogy kilépünk a „fővonalból" ? Pedig
hát annyi bizonyos, hogy mellettük a
helyünk. De a jövő nem tud mit kezdeni
néma poétákkal, vak festőkkel és félelem
bénította színészekkel. A jövőnek költők
kellenek, akik mindent ki tudnak fejezni,
festők, akik mindent ábrázolni tudnak, és
színészek, akik egyszerre festők és poéták,
akik világos és tápláló képet tudnak adni
zsúfolt, bonyolult világunkról, akik
testükkel és hangjukkal mind együtt írják
korunk soha véget nem érő, mindig
újrakezdődő komédiáját. Erről a komé-
diáról írta Copeau, az álmodozók nagy
mestere: „Talán egyszer megíródik majd e
kor komédiája; de megírni azt csak a
szabadulás kiáltásával lehet. . . És szilár-
dabban hiszem, mint bármikor: egy ilyen
anyag átfogásához új formát kell ki-
fejleszteni. A meglevő formát szét kell
törni, és elöljáróban visszatérni az ősi for-
mákhoz... melyekben a legfontosabbak a
szereplők." És Meyerhold, öntudatlanul is,
ráfelel: „Ezért akarja a színész oly makacs
elmerüléssel tanulmányozni a teátrális
színház nagy korszakainak mesés
technikáit."

Milyen rég tart már az utazás ! És mi-
lyen hosszú még az út!

(Szántó Judit fordítása)

PÁLYI ANDRÁS

Bloomusalem,
avagy az Éjszakai Város

Joyce Varsóban

Az Ulyssest viszonylag kevésszer próbálták
meg színpadra vinni. 1958-ban James
Joyce regényének párbeszédes formában
írt XV. fejezetét, mely az éjszakai Dublin
külvárosában, egy bordélyházban
játszódik, a New York-i Rooftop Theatre
mutatta be Ulysses in Nighttown címmel,
majd ugyanezt játszotta az angol London
Arts Theatre. Ez az utóbbi előadás, mely
1961-ben a párizsi Nemzetek Színházában
is bemutatásra került - Bloom szerepében
Zero Mostele nevezetes alakításával -, a
fesztivál kiemelkedő eseménye lett. 1974-
ben New Yorkban Bloom in Nighttown
címmel új Joyce-adaptáció született. Az
idén Varsóban megrendezett Nemzetek
Színháza egyik eseménye ismét Joyce
nevéhez fűződött. Noha a lengyel
színházak a fesztivál hivatalos
programjában nem szerepeltek, de a ven-
déglátó város igyekezett minden reper-
toáron levő jelentős előadását bemutatni a
nemzetközi színházi seregszemle három
hete alatt, s Józef Szajna Teatr Stúdiója
mellett kétségkívül az Ateneum Színház
hívta fel leginkább magára a figyelmet,
elsősorban Joyce-bemutatójával.

Bloomusalem, ez a Jerzy Grzegorzewski
rendezte előadás címe, mely szintén a
XV. fejezetből készült, de magyarul he-
lyesebb - Szentkuthy Miklós regényfor-
dítása nyomán - Bloomuzsálemnek mon-
danunk, hisz a Bloom hallucinációiban és
vízióiban megszülető város neve Jeru-
zsálemre rímel. S ha már az Ulysses szín-
padi pályafutásának amerikai és angol
állomásait röviden vázoltam, meg kell
jegyeznem, hogy Lengyelországban sem
az Ateneum Színház előadása az első kí-
sérlet Joyce színrevitelére. 197o-ben
Maciej Słomczyński, az Ulysses lengyel
fordítója készített egy a teljes regény fő
vonalát megőrző színpadi változatot, amit
a gdański Teatr Wybrzeze mutatott be,
ugyanez a dramatizálás került színre
Varsóban is, a főiskola végzős színinö-
vendékeinek vizsgalőadásaként, később
pedig Molly regénybeli monológját mint
monodrámát keltette színházi életre Ali-
na Szpakówna a varsói egyetemi klubban.
Kiemelkedő színházi eseményt azonban
csak az Ateneum Színház elő-adása
jelentett.



tönvilágbanAz éjszakai város

A bordélynegyed bejárata a Mabbot Street
ről, ásító ajtajú nyomorúságos ház-sorok,
piros és zöld lidércfények, a burkolatlan
úton talpfákra rakott, a remízbe vezető
kitérővágány húzódik: ezen jön majd a
villamos, mely Bloomot majdnem elüti.
Az éjszakai külváros e képével indítja
Joyce az úgynevezett tizenötödik epizódot.
A történet első része az utcán, a
bordélyház előtt játszódik, a másik fele
bent a házban. Az Ateneum Színház elő-
adásában a külvárosi utca - a színpad;
maga a nyilvánosház viszont már az egész
színházépület: a lépcsőház, a ruha-tár, a
színház stúdióhelyisége, mely a ruhatárral
szemben, az előcsarnokból nyílik. A
színházi este tehát Bloom lidérces
képzelgéseinek logikáját követi, melyben
a bordélyház már-már a világmindenség, a
történelem - Joyce által erőteljes iróniával
megjelenített - misztériumszínpadává
tágul.

Az első részben a közönség „szokásos"

helyét foglalja el a színház nézőterén,
csupán a balkon van lezárva, itt helyezke-
dik el - láthatatlanul- a kórus, mely meg-
szakításokkal ugyan, de végigkíséri az
egész estét. Mielőtt a szín teljesen kivi-
lágosodna, csupán egy homályos alak
körvonalazódik a színpadon; kétoldalt és a
közönség feje fölött - a színpadnyílással
egy vonalban - fekete függöny húzódik
előre, s ezután mintha egy alagútból vagy
inkább egy óriási, régi típusú
fényképezőgép redőzete alól pillantanánk
ki a külvilágba: a színpadra, ahol szintén a
fekete szín dominál. Két trolibusz-
áramszedő, egyik végük a színpad pad-
lózatába erősítve, a másik rendszerint a
színészek kezében; jobboldalt nagy fekete
gömb - ez minden. Hideg, kékes
neonfényben bontakozik ki a színpadkép.
Ez a fény, a feketeség, a két áramszedő
kelti fel az éjszakai külváros, a közeli re-
míz benyomását. A bordélynegyed ero-
tikus hangulatára a nézőtérnek háttal fekvő
meztelen női alak utal. Ez az élő akt az
egész első rész alatt mozdulatlanul ott van
a színpad mélyén - mint szcenográfiai
elem. A színváltozásokat a színészi moz-
gás jelzi, valamint az egyes „jelenetekhez"
színpadra kerülő új kellékek: vödrök,
gramofonlemezek, zsemlével teli tálcák,
pékségi lapátok stb. A színpad egyetlen
pillanatra sem marad üres. A színészek
megkomponált térben mozognak, s a
díszletelemek nemcsak hátteret jelente-
nek, hanem egyúttal a színész partnerei is.

A derengő kékeslila fényben megje

lenő figura nem más, mint Leopold
Bloom (Marek Walczewski), magas, so-
vány, erősen kopaszodó, ötven év körüli
férfi, sötét, elnyűtt öltönyben. Méltóság-
teljes mozdulatai lassan bontakoznak ki a
homályban. A színpad elejére lép, erősebb
megvilágításba kerül, a nézők felé fordul,
s lassan, nagyon lassan kinyújtja,
felkunkorítja a nyelvét, megérinti vele az
orra hegyét. Ekkor indul el, zizegő hangot
hallatva, a fekete függöny: mintha Bloom
mágikus erejének hatására kerülnénk az
óriási fényképezőgép belsejébe. A
következő pillanatban megváltozik a
világítás, édeskés női vihogás hallatszik,
alatta nagybőgő szólója. Leopold Bloom
és Stephen Dedalus (Andrzej Seweryn)
nekivágnak az éjszakai városnak.

Miről szól az előadás?
Miről szól voltaképpen az Ulysses, ez a

„cselekmény nélküli" regény? Egyetlen
napról, 1904. június tizenhatodikáról,
csütörtökről, egy átlagos dublini hétköz-
napról, reggeltől késő éjszakáig. A regény
két főhőse: Leopold Bloom ír kis-polgár,
egy újság hirdetésszerzője, és Stephen
Dedalus, a huszonkét éves szabad
értelmiségi, művészjelölt, akiben Joyce
sok tekintetben fiatalkori önma-gát
rajzolta meg. Bloom a véletlenek
összjátéka folytán ezen a napon ismer-
kedik meg Stephennel, aki évekkel ko-
rábban elhunyt kisfiára emlékezteti, útjuk
szétválik, majd estére ismét összeta-
lálkoznak, együtt bolyonganak a város-
ban. Joyce az ír kispolgár hétköznapi bo-
lyongásának történetét átszövi az Odüs-
szeiára utaló vonatkozásokkal: innen a mű
iróniája, mellyel az író többek közt saját
korának törpeségét akarja megénekelni.
Bloom és Stephen vitáiban az ír
nacionalizmus, a sovinizmussal átitatott
vallási ideák szólamai visszhangoznak -
ez már a lengyel előadás szempontjából is
fontos. Igaz, itt a bordélynegyed Wal-
purgis-éjében már szinte félszavakkal
érintkeznek : túl vannak mára nagy poha-
razgatáson.

A varsói előadásnak - a regénytől el-
térően - egyértelműen Leopold Bloom a
főhőse. Mint említettem, mindent vol-
taképp Bloom vizionálásában látunk: e
pokoli kavargás nem más, mint az ittas
Bloom gátlásoktól mentes agyának ka-
valkádja. S hogy ez miért érdekes? Mert
Joyce a „tudatalatti" elszabadulásában az
emberi sors és történelem mozgatóit ke-
resi, az ösztönvilágban fellelhető mozgató-
erőket. Grzegorzewski rendezése már
pusztán azáltal is, hogy Joyce hősének,
Bloomnak, pontosabban Bloom vízióinak

logikáját követi, eltávolodik Joyce arisz-
tokratikus időnkívüliségétől, történelmen
kívüli történelemfilozófiájától, s
erőteljesen meghúzza e Walpurgis-éj
történelmi-társadalmi kontúrjait. Az
előadás gondosan kiépíti a hős és a
színpadi „valóság" kölcsönös kapcsolatait,
a színészi játék és az idősíkok különböző
jelentéseinek sajátos intenzitása által
szüntelenül érezzük, hogy Bloom
képzelgéseiben járunk, noha ő maga is
részt vesz e kép-sorban, mely mintegy
deformált, átalakított vagy kommentált
változata a hőstől függetlenül létező,
éjszakai városnak: a későn haza igyekvő
járókelőknek, utcalányoknak,
rendőröknek. Nem csoda hát, hogy a
sötétből a válla fölé nyúló kézben Bloom
az apját ismeri fel, be-vonszolja a fénybe
a sápadt Rudolf Virágot, de az atyai
fenyítés elől máris a mama karjaiba
menekülne, hallja Mollyt, a feleségét,
amint álmában félrebeszél, s előbb még
belekeveredik egy cselédlány bírósági
tárgyalásába, végül pedig Zoe-t, az
utcalányt szépséges gazellának nézi.

A nézők bevonulása Bloomuzsálembe

Bloom és Zoe találkozása lényeges pilla-
nat. Amikor az örömlány éles tekintete
magára vonja Bloom figyelmét, ő ijedten
fedezi fel a külvárosi szajhában Mollyt,
pontosabban az egykori Molly emlékét.
Zoe agresszív fellépésére ő is
agresszivitásba rejti rémületét. Ordenáré
hangon szól a lányra: „Te dublini vagy ?"
Mire a lány ugyanebben a hangnemben:
„Egy frászt! Angol vagyok. Nincs egy
bagód ?" Bloom végre szemérmetlenül,
kihívóan, vállát jellegzetesen felhúzva,
oldalra hajtott fejjel közeledik Zoe-hoz:
„Ritkán dohányzom, édes" - üvölti bele az
arcába. A kis szajha nyugodt, gúnyos
szavai azonban egyszerre megváltoztatják
a színpadi helyzetet : „Na ? Miért nem
folytatod? Gyönyörű választási szónok-
latnak indult" - mondja Zoe, s Bloom
valóban előadja választási beszédét. „Új
korszak hajnalfénye sugárzik felénk! Én,
Bloom, bizony mondom nektek, itt van
már a küszöbön. Igen, Bloom szavának
hihettek, hogy hamarosan beléptek a le-
endő aranyvárosba, az új Bloomuzsá-
lembe, a jövő Nova Hiberniájába!"

És Grzegorzewski, a rendező valóban
hisz Bloom szavának: megrendezi a nézők
bevonulását Bloomuzsálembe. Bloom
választási beszédével véget ér az elő-adás
első része. A fekete függöny, mely
körbefogta a közönséget, lassan vissza-
húzódik. A nézők reflexszerűen felállnak,
hogy lemenjenek a színház előcsarnoká-



ba (más előadásokon itt működik a büfé,
itt lehet dohányozni), s ettől kezdve át-
veszik a statisztéria szerepét. A márvány-
lépcső aljában kétoldalt a kórus, tagjai
körgallérban és fekete kalapban a leg-
inkább papnövendékekre emlékeztetnek,
Joyce blőd és pajzán versikéi hozsanna-
ként zengenek ajkukon.

Megpillantjuk az Ateneum Színház ru-
határát: a mélyén egy félig szétszedett fe-
kete zongora, belső alkatrészei a fogasok-
ra szerelve. Az egész olyasféle benyomást
tesz, mintha egy irreálisan nagy hangszer
belsejében lennénk. Hátul, a zongora fe-
lett, rikítóan kifestve, kibomlott hajjal
Bella Cohen monumentális alakja: ő a
bordélyház tulajdonosnője. Nagy kagylót
tart a kezében, s abba mondja bele a
kérdéseit, akár egy mikrofonba. A ruhatár
szögletében egy széken „szürke",
nyomorúságos emberke ül, vagy inkább
emberfoszlány - ruhafoszlányokban. Talán
egy depresszióba süllyedt részeg? Amikor
később ismét a székre pillantunk, a
nyomorúságos figura helyén már csak
húsfoszlányok lógnak. A másik oldalon
egy cirkuszi bűvész, színes öltözékben, a
mutatványaihoz szükséges kel-lékekkel és
pálcával a kezében. S a középpontban, a
ruhatár előtti márvány-pulton: Stephen
Dedalus, hanyag tartásban, elegáns, de
rosszul begombolt öltönyben.
„Ópapácskám" - Bloom szava hallatszik a
színház túlsó végéből, és Stephen feje
fölött előhajol az agyafúrt, monoklis
öregúr: Virag, Bloom apja. Virag úgy
csacsog, játszik a szavakkal, különböző
ritmusban, abszurd varián-sokban
hangokra szedve őket, akár egy papagáj.
Bloom a holnapról és a tegnapról szőtt
kusza filozófiáját feleseli vissza neki.
Virag abrakadabra szónoklatának
tetőpontján Stephen hirtelen megfordul, a
kezében levő sárga bottal belecsap a
ruhafogasokra feszített zongorahúrokba, s
elkiáltja magát: „Csukott szemmel kell
játszani. Úgy, ahogy a papa." Majd halkan
hozzáteszi: „Most egy moll-hangzat
következik."

Az „új Bloomuzsálemben", ahol a né-
zők többnyire zavarodottan téblábolnak,
mint tájékozatlan vidékiek a nagyváros-
ban, valóban minden úgy szól, mint egy
polifon vagy inkább „polifonizáló" ze-
nemű. S nemcsak azért, mert Stanislaw
Radwan zenéje valóban végigkíséri az
előadást (itt, a második részben a zene-
kart is látjuk), hanem mert a hangok,
alakok, mozgások, tárgyak mintegy egy-
másra komponálva, „kánonban" szólal-
nak, jelennek meg; az előadást buszon-

nyolc színész játssza, egy-egy színész
több szerepet is alakít. A figuráknak ez az
egymásba folyása, sőt néha felcserél-
hetősége Bloom vízióinak képzettár-
sításaiból fakad, néha nem minden logika
nélkül, néha csupán a színészek fizimis-
kája alapján. A játéktér, melyben a nézők
szabadon mozognak, úgy van meg-
tervezve, hogy semmiféle lehatároltság
benyomását sem kelti. Oda megyünk, ott
nézelődünk, ahol akarunk. Egyesek
rágyújtanak, beszélgetnek. Ennek már
semmi köze a szokásos színházi néző-
állapothoz, inkább úgy érezzük magunkat,
mintha az utcán összeverődött tömeg
soraiból kíváncsiskodnánk. A színészek-
nek viszont kijelölt helyük van, nem lép-
nek közvetlen kapcsolatba a közönséggel.
A ruhatárral szemben nyílik a szín-ház
stúdióterme, a teremben félkörben, több
sorban rácsos támlájú székek: a látvány a
zongorává alakított ruhatárra rímel. Itt az
utolsó széksorban foglal helyet Bloom,
odébb színes öltözékben a ház
örömlányai, az egyik egész idő alatt a
terem közepén álló kézimángorlót hajtja
monoton lassúsággal, a másik egy kagylót
tart a füléhez, azt hallgatja stb.

Minél kevésbé vesznek tudomást a
színészek a nézőkről, a közönségről, a
nézők annál inkább szeretnének a köze-
lükbe férkőzni. Hasonló folyamat ját-
szódik le Bloom és az előadás többi alak-
ja között. Bloom, miközben hőse a tör-
ténetnek, kívül is reked rajta: az első
részben az első valóságos kapcsolatot Zoe
jelenti számára, ezt követi Bloom
apoteózisa és a bevonulás Bloomuzsá-
lembe, azaz a bordélyba. Az előadás má-
sik hasonló momentuma, amely azonban
sokkal erőteljesebb, a második rész vége
felé következik be. Előbb azonban az
eddig kialakult kapcsolatok is széthulla-
nak, szertefoszlanak. A szavak, az abszurd
nyelvi asszociációk összefüggéstelenül
kavarognak a levegőben. A Bloom
„oldalán" állók és a Stephen „oldalán"

állók csak a madame-mal, Bella Cohennel
való alkudozás jelenetében tudnak szót
érteni, ám ez is igen nehezen megy: Bella
a kezében levő lapos kagylóba be-szél,
melyet úgy tart maga elé, akár egy tükröt,
szavait Kitty, a rejtélyes mángorlógép
mellett ülő szajha fogja fel, aki spirálos,
hegyes kagylót szorít a füléhez. Majd
Bloom feláll, átjön a nézők közt a
ruhatárhoz, Stephenhez lép, s odaad ne-ki
egy gyufásdobozt, halkan megjegyezve:
„Ez a magáé." Ezzel egyszerre áttöri a
szörnyű elszigeteltséget.

E perctől eltűnik a nézők és a színészek
közti éles válaszvonal is. Az előadás sze-
replői elvegyülnek a közönség soraiban.
Zene szól, előbb lassú, majd egyre gyor-
sabb ritmusban. Stephen, mintha követ-ni
akarná a keringő ritmusát, szavait is
„háromnegyedes" ritmusban ejti. Tehát
gyorsan, gyorsan, még egy szót mond,
hogy kitöltse a taktust, felborul a mon-
datok hangsúlya, Stephen egyre kapkod a
ritmus után. Már nemcsak szavak, ha-
nem artikulálatlan hangok is előtörnek be-
lőle. Már egész testét átjárja a keringő, a
kezében levő bot hol fent, hol lent. Tán-
col az összes szereplő. Csak Bloom áll
mozdulatlanul az oszlopnak dőlve, és
nézi Stephent. Walczewski egyik leg-
döbbenetesebb, lenyűgöző pillanata: nem
létezik számára más, csak az ifjú Stephen
Dedalus, akiben most is nyilván el-
vesztett kisfiát látja. A nagy happening
VII. Edward koronázási menetévé alakul:
ez sodorja magával Bloomot is. Stephen
és Carr közkatona közt incidens támad,
verekedés, kiütik a villanykörtét, a
bordélyban, azaz a színházban kialszik a
fény, további veszekedés a sötétben.
Kitárul a színház bejárati ajtaja, az utcá-
ról egy autó reflektora világít be, rend-
őrök jönnek, kettéválasztják a tömeget,
kérdéseket tesznek fel. Bloom és a vere-
kedésben megsérült Stephen elindulnak,
most már ki, a valóságos utcára, össze-
ölelkezve: Telemakhosz és Odüsszeusz
végre megtalálta egymást.

A tízshillinges ház

A sötétben a veszekedés Bella Cohen, a
madame és Bloom között zajlik le, neve-
zetesen a kivert lámpakörte ügyében.
Bloom Stephent védi, Bella Cohen fel-
nagyítja a kárt. Ebben a civódásban hang-
zik el a bordélymama szájából: „Ne járjon
a szája, hallja! Ez nem bordély. Ez
tízsbillinges ház." Bloomuzsálem tehát, a
leendő aranyváros, a jövő Nova Hiberniája
még csak nem is bordély. Csupán egy
külvárosi remíz melletti, tízshillinges ház.
Telemakhosz és Odüsszeusz bolyon-
gásainak végefelé a múlt és jövő nagy
misztériumszínpada: tízshillinges ház.
Hová süllyedt a shakespeare-i „színház az
egész világ" Bloom vízióiban! Bordély az
egész világ? Ez Joyce nagy fintora:
Walpurgis-éj a bordélynegyedben. De
Grzegorzewski előadásában ott van az a
félévszázad is, ami az Ulysses megírása óta
eltelt. Grzegorzewski, aki maga díszlet- és
jelmeztervezője is az előadásnak, a
ruhákban hangsúlyozottan utal a cse-
lekmény és a figurák eredeti helyszínére



és korára. Ez kevesebb is, több is, mint
Joyce. Kevesebb, mert a Bloomusalemből
hiányzik az író sziporkázóan szellemes
íróniája. S több, mert mindaz, amit látunk,
konkretizálódik, meghatározott történelmi
dimenzióba kerül.

A lengyel kritika elragadtatással és he-
ves tagadással fogadta az előadást. Van-
nak, akik a Joyce-divat újabb kóklersé-
gének tartják a Bloomusalemet. Az előadás
azonban igazolja magát, Joyce neve, di-
vatja nélkül is. Grzegorzewski nem kí-
vánja szóról szóra „lefordítani" Joyce-ot.
Joyce, noha párbeszédes formában írta ezt
a fejezetet, mégiscsak a széppróza
lehetőségeit próbálta, kísérletezte benne, s
nyelvi leleményeivel már-már valamiféle
abszurd költészetet terem-tett. Elbeszélés
nélküli elbeszélő költészetet. Joyce
szabadon szárnyal asszociációival - az
Ateneum Színház előadása mindent
helyhez és időhöz köt. Kiemel egy-két
rekvizitumot a külvárosi éjszakából, s ezek
színházi átlényegítésére, transzformálására
törekszik. Megterem-ti a külvárosi
éjszakából az Éjszakai Várost, ha úgy
tetszik, az Éjszaka Városát. Ez a joyce-i
látomás a világról - Bloom vízióinak
tükrében. S nem utolsó-sorban: egy mai
lengyel színház falai között. Az előadás a
szó szoros értelmé-ben kivisz a varsói
utcára: ide lép ki Stephen és Bloom.
Telemakhosz és Odüsszeusz. Nem nehéz a
Joyce által ostorozott ír nemzeti
álmártíromság és a lengyel múlt bizonyos
rokonságát felfedeznünk. Ez az előadás a
múlt rossz örökségét ostorozza.

És nem utolsósorban színházi, színészi,
játékstílusbeli kísérlet. Más színház, mint
amihez szoktunk. Más, mint amihez az
Ateneum Színház nézői szoktak. Erre
érdemes még néhány mondattal kitérnünk.

„Műhelyszínház" és színházi műhely

Az Ateneum ma Varsó egyik legérdeke-
sebb s alighanem legjobb színháza. A
SZÍNHÁZ hasábjain is többször írtunk
már előadásaikról: elegendő talán a
Suszterek, A konyha, A próbababák bálja
címét említeni. Ezek az úgynevezett
nagyszínházi repertoár darabjai. Emellett
működik a színház stúdiója is. (Itt ját-
szották például a fesztivál ideje alatt Franz
Kafka Amerikáját, ugyancsak Jerzy
Grzegorzewski rendezésében; ezt azonban
nem volt módom megnézni.) A
Bloomaasalemmel új kísérleti produkciók
sorát nyitotta meg a színház Ateneum-
Atelier elnevezés alatt. Atelier, azaz

műhely: a Bloomusalem valóban műhely-
színház abban az értelemben, hogy itt fo-
kozott figyelem kerül a színház műhely-
kérdéseire. Némi rosszmájúsággal azt
mondhatnánk : csak másodsorban fontos,
hogy előadás is szülessék. De mégis: egy-
úttal jó előadás született.

Példaképpen érdemes újra felidéznünk a
Bloomot alakító Marek Walczewski két
pillanatát. Az első részből: Bloom befut a
színre, első szavait lihegve ejti ki: „Szúr
az oldalam. Kellett nekem ez a rohanás?"
A következő pillanatban valószerűtlenül
hangzó, erőteljes kiáltás hagyja el ajkát,
rekedten, ugyanabban a tónusban kétszer
is megkísérli elénekel-ni a szenzációs hírt:
„London ég! London ég!" Majd néhány
gyors, ügyefogyott lépést tesz előre,
megbotlik, a föld-re esik. Egész
testsúlyával fél kezére nehezedik, hosszú
pillanatokig ebben a furcsa pózban marad,
megállapítva, hogy a szúrás az oldalában
elmúlt. A színpadi helyzet „hagyományos"

megoldása az lenne, hogy a színész
elképzel egy villamost, melynek majdnem
aláesett, mert megbotlott. Vagyis az
életből hozott élményei alapján ezt az
epizódot eljátssza: lemásolja a valóságból.
Walczewski azonban ténylegesen
megbotlik a színpad síkjával
párhuzamosan feszülő áramszedőben, s
mindaz, ami ezután következik, ebből a
valóságos botlásból ered. A színészi
akcióból nem tűnik el ugyan a kül-
világból hozott élmények felhasználása, a
valóság másolása, a hangsúly azonban
eltolódik: a színpadi történés hitelét a
színpadi valóság adja meg. Jelen esetben a
valóságos megbotlás és ennek természetes
következményei.

És az előadás utolsó jelenete: az éjszakai
incidens után Bloom felsegíti Stephent,
akit az imént leütöttek. Az egyik kezével
társát tartja, a másikban annak kalapját és
botját. Stephen alig áll a lábán, Bloom
karjára támaszkodik, meg-indulnak a
kijárat felé, szemben az utcáról jövő,
vakító reflektorfénnyel. Hihetetlen erő van
ebben a képben: ők ketten fényárban
fürödnek, ám maguk nem lát-nak semmit.
Elegendő a két színész össze-húzódó
pupillájára pillantanunk, hogy erről
meggyőződjünk. E két hunyorgó
szempárra, mely végül is nem több, mint
reflexszerű reagálás az erős fényre, sokáig
emlékszünk az előadásból.

Nem új dolog, amit Grzegorzewski
különösen egyes színészeivel felfedeztet,
a film hatása alatt e természetesség szín-
padi megvalósításával sokan próbálkoz-

Egy figura a varsói Bloom vízióiból

tak, nem is eredménytelenül. És mégis új,
mert itt születik, evidens és tiszta. Rossz
kifejezéssel eszköztelenségnek is nevezik,
de hisz épp az eszközök tökéletes
birtoklása szükséges hozzá. A teljes
koncentrálás. Hogy a színész az előadás
összefüggő jelrendszerében egész szemé-
lyiségével hozza azt a jelentést, amit hoznia
kell. Természetes kopaszságán és el-nyűtt
öltönyén kívül egyetlen karakterisztikus
jegye sincs Walczewski alakításának,
jelenléte mégis átsugárzik az egész
színházi estén. Nem mondható el ugyan-
ez mind a huszonnyolc szereplőről.

Feltehetnénk tehát a kérdést, vajon ez a
„műhelyszínház" gazdagítja-e majd az
Ateneum színházi műhelyét? Beépül-e
szervesen a színház munkájába ez a
kísérlet? Tudják-e kamatoztatni
eredményeit? S ha igen - mert minden
bizonnyal, igen -, akkor milyen
mértékben? Meg-érte-e a fáradságot? Ez a
jövő titka. Addig is: egy rendkívüli, mély
élményt hagyó színházi este emlékét
hoztuk magunkkal.


