
kább csak maga elé morogja a világról
szerzett tapasztalatainak summáját, de
közben minden szavával tudatunkba
kapaszkodik. Érezzük, hogy kicsit meg-
vet, de cseppet sem haragszik ránk. Miért
is tenné, amikor - színház az egész világ ...
Színház zajlik a színpadon, figyelmeztet
bennünket Besson már a nyílt-színi
sminkeléssel is, és attól kezdve min-den
színpadi pillanatban. Erre int a szereplők
maszkjával, a jelmezek erőteljes
stilizáltságával - és a legnagyobb nyo-
matékkal Jacques monológjával.

A színház - játék. Ezért kaptunk dobó-
kockával játszható „Ahogy tetszik"-
társasjátékot az előcsarnokban, amikor
programot vásároltunk. A játéknak meg-
vannak ugyan a szabályai, de mégis úgy
játszhatjuk - ahogy tetszik. Mert a játék
egyben alkalom és lehetőség is az élet
szívszorító igazságainak elviselésére és
elviselhető megfogalmazására is. Ezt
használja ki Próbakő (Michael Gwisdek),
amikor előadja a hazugság természetrajzát,
az Udvarias Cáfolat, a Szelíd Döfés, a
Nyers Válasz, a Feltételes és Egyenes
Hazugság példázatát. Az a tény, hogy
Besson a komédiának ezeket a filozofikus
pillanatait állítja az ötletekkel bőkezűen
teletűzdelt előadás középpontjába, figyel-
meztet arra, hogy a rendező célja ko-
rántsem a meghökkentés. Fontos és nem
mindig szívderítő gondolatok megfogal-
mazásával kíván bennünket nevettetni,
gondolkodtatni.

A romantikus és rokokó hagyomá-
nyoktól, tündéri illúzióktól megfosztott,
lemeztelenített komédia nyilvánvaló, iz-
galmas kihívás. A rendező nemcsak stí-
lusában, szemléletében is szembefordul a
mesék igazságával. A jó és rossz hatalom
konvencionális szembeállítása helyett ő az
elbürokratizálódott új hercegi
establishmentet az elűzött herceg ugyan-
csak félelmetes, diszharmonikus uralmával
konfrontálja. Besson széttört mese-
világának elmagányosodott hősei - félig
emberek, félig bábok, az élet kegyetlen
marionettjátékának a végzet drótján rán-
gatott, emberi arccal alig rendelkező
figurái. Mégis - és ez a bíráló igazát
támasztja alá - ez a szokatlan látásmód
bizonyos értelemben szegényebb is a
shakespeare-inél, amelyben a keserű
igazságok a poézissel együtt jelennek meg.
Talán valóban a korábbi Besson-előadások
maximális kidolgozottsága hiányzik: a
színpadi gépezet ezúttal meg-
megcsikordul, és az egyes szereplők külső
megjelenítéssel is hangsúlyozott, eredeti
játékmodora nem áll össze egysé-

ges stílussá. Először éreztem berlini szín-
házban azt, hogy a megtervezett nagy-
szerű koreográfia és minden gondolat
kifejezésére alkalmas gesztusrendszer
nem mindig érvényesül hibátlanul. Alig-
hanem ezért veti Besson szemére a
Theater Heute cikkírója, Christoph Müller
(197516), hogy ezúttal túlságosan sokat
enged meg a színészeknek. Mert elvileg
rendjénvaló, hogy gesztikus és nyelvi
csínyekkel, itt-ott akár ripacskodással te-
szik közszemlére az emberi természet ki-
gúnyolható fogyatékosságait, de mégis
túlzásnak tűnik, hogy az előadás egyik
szereplője selypít, a másik bakugrásokkal
közlekedik, a harmadik a fenekét vakarja.
A szereplők játékának összehango-
latlanságát, az önállósulás veszélyét rója
fel Bessonnak a Theater der Zeit kritikusa,
Martin Linzer is (197518), aki attól tart,
hogy a darab „számokra" esik szét, s
ennek a törésnek végül is áldozatul esik a
koncepció. A mese eltűnik az ötletek
között, és éppen ezért a jelenre való vo-
natkoztatás is csak alkalmilag, részletek-
ben sikerült.

Mégis jelentékenyebb ez az előadás
sok-sok hibátlan produkciónál! Nemcsak
az általa kiváltott szakmai vita hasznára
gondolok itt, hanem a nézőben ébresztett
helyeslésre és ellenkezésre is. Mert lehet
ünnepelni, tagadni és vitatni ezt az
előadást, csak elfelejteni nem lehet egy-
hamar. A klasszikus és a brechti Shakes-
peare-élményhez elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik a kortársi Shakespeare-rel való
berlini találkozás is. És ezt a találkozást
velem együtt sok száz, sok ezer színház-
rajongó ebben az évadban Benno Bes-
sonnak köszönheti.

(Folytatjuk)

NÁNAY ISTVÁN

Nyitott-e még a nyitott
színház?

Az V. wroclawi fesztivál után

Meztelen lábfej a földön. A kidagadt,
rózsaszínű erek behálózzák a lábat, s be-
hatolnak - mint gyökerek - a talajba.
Legyökerezett a dinamikus mozgásra kész
láb. Ez látható a Nyitott színházak V.
wroclawi nemzetközi fesztiváljának
plakátján. A résztvevők jelvényén pedig a
négy évvel ezelőtti felkiáltójel, a két évvel
ezelőtti kérdőjel után: önmagát
keresztülszúró kard.

A plakát és a jelvény hű kifejezője:
mennyire megváltozott a fesztivál
tartalma, színvonala. Ami természetesen
csak következmény, hiszen a fesztivál
csupán azt tudja bemutatni, amit Európa, a
világ avantgarde színházai felmutatnak.

Úgy tűnik, lezárult egy szakasz a nyitott
színházak életében. (A nyitott szín-házról
a IV. wroclawi fesztivál kapcsán a
SZÍNHÁZ 1974. februári számában
írtunk.) Az elmúlt közel egy évtized alatt
tanúi lehettünk e színházi forma ki-
bontakozásának és hanyatlásának, vala-
mint annak is, amit a wroclawi fesztivál
igazgatója, Boguslaw Litwienecz így fo-
galmazott meg: a nyitott színház lassan
már csak a saját mítoszából él.

Míg kezdetben a pozitív közéleti-tár-
sadalmi magatartás, a progresszív mon-
danivaló, a kísérletező formai megvaló-
sítás jellemezte a nyitott színházakat, ké-
sőbb egyre inkább pózzá merevült a
magatartás, szólammá a mondandó, és
görcsös újat akarássá, manírrá vagy üres
virtuozitássá a forma.

Most, 1975 őszén a Wroclawban sze-
replő együttesek legtöbbjénél valamiféle
elbizonytalanodás, megtorpanás, kiút-
keresés volt tapasztalható. Ez tulajdon-
képpen logikus következménye egy
folyamatnak: a színházművészetnek, mint
minden művészetnek időről időre meg kell
újulnia, hogy megközelítően szinkronban
legyen a kor társadalmi-politikai-
gazdasági változásaival. Ma ugyanazt és
ugyanúgy nem lehet elmondani, amit és
ahogy pár éve ezek az együttesek
elmondtak.



Színház vagy nem-színház?

Az egyik legrangosabb lengyel amatőr
színház, a lódzi Teatr 77 fogalmazta meg
legkifejezőbben azt, ami a nyitott szín-
házak fesztiváljának majd minden részt-
vevőjét foglalkoztatja: irány a nem-
színház! Azaz, nem elégíti ki őket az a
színházi forma, hatáslehetőség, közön-
ségkapcsolat, ami a hagyományos - értsd
az avantgarde hagyományait is! - szín-
házat jellemzi. Új, nem színházi formákat,
művész-közönség-emberi kapcsolatokat
keresnek.

Ez a keresés természetesen más és más
formában nyilvánul meg. Van olyan
együttes, amely az avantgarde törekvé-
sektől - tagadásként - a leghagyományo-
sabb színházhoz fordul; van, amely vég-
letekig abszolutizál egy-egy kifejezési
eszközt; van, amely megkérdőjelezi még a
színész szerepét is, és így tovább. Nem új
gondolatok ezek, a feltűnő csak az volt,
hogy ezen a fesztiválon egymást erősítve,
együttesen jelentek meg. S bár ez a
közérzet jellemezte az V. wroclawi
fesztivált, mégis, jelentős színházi ese-
ménnyé éppen az ezzel a hangulattal per-
lekedő, összegező jellegű előadások vál-
tak.

Melyek voltak a helyüket kereső
együttesek, és melyek a szintézist terem-
tők ?

A nancyi 4,12 litre együttes Gombro-
wicz-bemutatója, az Yvonne, Burgundia

hercegnője a szöveg és a játszott szituációk
ellenpontozottságára épült. A lengyel
szerző történelmi témájú darabjával az
elfojtott ösztönök, gondolatok felszaba-
dítását - felszabadulását? - mutatta be. A
burgundiai uralkodócsaládba házasság
révén bekerült szerencsétlen sorsú
Yvonne felborítja a család harmóniáját, a
családtagok kiszolgáltatottjaivá lesznek,
ezért összefognak, és megölik a her-
cegnőt. Ez a darab lényege. Az előadásé: a
púpos, néma Yvonne megjelenése fel-
szabadítja a családtagokban az elfojtott
szexualitást: mindenki mindenkit part-
neréül szeretne, csak Yvonne a megköze-
líthetetlen, ő csak katalizátora a folya-
matnak, és gyűjtögetője a levetett, el-
dobált holmiknak, ruháknak, cipőknek,
harisnyáknak, alsóneműknek. Az egyre
vadabb őrület egy ponton átcsap az
Yvonne elleni dühbe, s a már meztelen
szereplők levetett ruháikat Yvonne-ra
dobálják és megfojtják. Érzékiség és gro-
teszk humor kettőssége, a tragikus, tragi-
komikus vég érzékeltetése nélkül: csupán
ennyi az előadás.

A meztelenség többféle formában is
megjelent. Legtöbbször funkciója volt a
csupasz testnek, de jó néhányszor csak
tartalmatlan divat, egy a hatáselemek
közül. Az argentin Communa Baires
együttes Water closet című produkciójában
a meztelenségnek az alkotók szándéka
szerint szerepe lett volna: a kiszol-

gáltatott, megkínzott ember jelképeként
ma már gyakran szerepel a lemeztelenített
test. De ebben a produkcióban a drasztikus
kínzásoktól, verítéktől csata-kos, petyhüdt
testű meztelen férfi látványa valami
egészen más érzést váltott ki a nézőből,
mint amire az alkotók számítottak. Nem
született részvét a megkínzott iránt.

A megkínzatás más előadásokban is
központi helyet foglalt el. Legkirívóbb
példa volt erre a római Teatro Club
Beckett Némajáték II. nyomán készített
Zsák című produkciója. A színen a kínzó,
a kínzott és a kínzószerszámok. Az
előadás a válogatott kínzások akkurátus
bemutatására törekedett. De ebben a
konstrukcióban az első percek után a
kínzó és a kínzott ugyanolyan tárggyá
váltak, mint a kínzóeszközök, s kis idő
múltán a nézők már szenvtelenül nézték a
procedúrát.

A színész tárggyá válása nem csak a mű
és a közönség viszonylatában mehet
végbe. A firenzei Ouroboros Centro de
Recarca Teatrale eleve tárgyként kezelte
az embereket. A geometria halála című elő-
adás leginkább képzőművészeti alkotás-
nak, amolyan színpadi mobilnak nevez-
hető: fény, elektronikus és természetes
hangok, zajok, tárgyak és tárgyként
alkalmazott emberi test elképesztő preci-
zitású játéka, hideg látványosság.

Főszerepben: a tűz

Látványosság volt az angol Welfare State
háromórás szabadtéri attrakciója, az
Anacrus is. A csoport Angliában nép-
ünnepélyeket, látványosságokat, felvo-
nulásokat, vallási és üzleti célú show-kat
hoz létre, a legkülönfélébb szertartások
elemeiből a helyhez és az alkalomhoz illő
újabb szertartásokat kreálva. A Wroc-
lawban látott darab egy szobor felállítá-
sáról és lerombolásáról szólt, lazán össze-
függő jelenetekből felépítve. Egy óriási
parkos területen több száz mécses és
gyertya mértani rendben elhelyezve adta a
sejtelmes hangulatot a szürkületben
játszódó előadáshoz. Majd itt is, ott is
fáklyákat gyújtottak, három-négy méteres
bábuk imbolyogtak, égő, kétméteres
fakardokkal lovagi öltözetbe bújt vitézek
harcoltak mindaddig, míg „kardjuk" tövig
le nem égett. Cseh, német nép-zenére
emlékeztető muzsikára „szent állatokkal"
vonultak fel egy dombra, ahol egy
építményre hatalmas gerendák egymásra
merőlegesen voltak felfüggesztve. Az
állatokat és a gerendákat meggyújtották,
majd a gerendákat hosz-

Hm? ... avagy Léggömb úr kalandjai - a Studio II. előadása a wroclawi fesztiválon



szanti irányban meglengették. Iszonyú
energia és anyag kell egy ilyen egyszeri
produkcióhoz, és kérdés: minek? Mi
csapódik le ebből a hatalmas energiát
igénylő produkcióból az arra járó és pár
percre, egy negyedórára megálló néző-
ben? Legfeljebb egybe fejcsóválás.

A tűz volt az egyik főszereplője a krak-
kói STU Exodus - e lő adás ának is. A Jó és a
Rossz harca az Emberért, némi aktuali-
zálással, sok-sok miszticizmussal, beat-
zenével, sötéttel és füsttel - ennyi volt a
hatásos előadás. A feketébe öltözött
Gonosz angyal égő fáklyával rohangált az
aréna színterén, első ténykedéseként
meggyújtva a Jó angyal szárnyait. A Jó
angyal égő szárnyakkal a hátán végig-sétált
a nézők orra előtt, s kivonult a teremből.
Elszenesedett szárnyakkal tért vissza, hogy
ellenpontja legyen a Gonosznak. Az
előadás leghatásosabb pillanata: a Tiszta
Nő - meztelenül - végig-megy a színen, és
eltűnik egy bódéban, amelynek az ajtaja
újságpapírból van. A Férfi elindul a Nő
után, de a Gonosz angyal meggyújtja az
újságpapírfüggönyt, alul-középen. A
függöny csak középen ég, és mintegy
kinyílik a Férfi előtt, aki belép az égő
kapun. Nem lehet tagadni: lenyűgözően
imponáló szakmai tudásról, pontos
kidolgozottságról tanúskodó, erősen az
érzelmekre ható, és már iskolát is teremtő
előadás volt ez. De a pillanatnyi hatás után
igen kevés maradt meg az ember
emlékezetében.

Egészen más eszközökkel, de hasonlóan
hatásos volt a wroclawi GEST pan-
tomimegyüttes K ut y ák című Ghelderode-
darabból írt kompozíciója. Egyet-len szó
nélkül, csak a pantomim, az akrobatikus
mozgás nyelvén szóltak, mondták el
véleményüket az emberi, kutyákkal
megjelenített társadalom visszásságairól. A
bravúros mozgású, igen gyors tempójú
játékba többször „bevonták" a nézőket is.
A jórészt félhomályban játszódó darab
egy-egy pillanatában az egymással csatázó
szereplők egyikét-másikát például
behajították a nézők közé. Vagy: a
kutyakirálynő udvarában estély van.
Behívtak erre néhány nézőt is, fiúk lányt,
lányok fiút választva a közönségből.
Folyik a tánc, a szereplőkön áttetsző trikó
van, megjelenik a királynő, hatalmas
világoskék körgallérban, meztelen fel-
sőtesttel. A körgallért kiterítik, ez az asztal,
a nézők között csontot osztogatnak, a
táncban részt vevők cuppogják a ku-
tyaeledelt. Tivornya kezdődik, a szereplő
színészek erőszakkal a földre, a kör-gallér
alá húzzák, teperik a partner-néző-

ket, vetkőztetik őket. Elsötétedik a terem,
a sötétben csak a dulakodás zaja
hallatszik. Amikor ismét világos lesz, a
körgallér eltűnik, a szereplők is, és ott
állnak félig vagy majdnem egészen
levetkőztetve, feldúltan a kipécézett
nézők. A játékba való bevonás ilyen
módja enyhén szólva tisztességtelen, a
nézők, akik megúszták az incidenst, nem
érzik magukat meg-szégyenítve, ezzel
nem rázták fel őket: ébredj, élj
szabadabban !, hanem kiröhögik póruljárt
társaikat. S ez nem lehet színházi előadás
célja!

Csak a mozgás nyelvén fejezték ki
mondandójukat a nyugat-berlini Dagol
színház tagjai is. Az Üresjárat című elő-
adás primitív és maníros volt. Egy para-
ván mögül előtotyog egy hatalmas fejű
anyóka, nyomában egy nagy zsák gördül.
Az anyóka eltűnik, a zsák küszködik,
majd kipréselődik belőle egy másik,
fekete zsák. Az is ide-oda gurul, aztán
kinyílik a szája, kibújik belőle egy talpig
feketébe öltözött alak. Arca nincs, de a
paravánon lógó iszákból fehér álarcot húz
elő, hallatlanul lassan felveszi, majd
eltűnik a paraván mögött. Visszatér egy
utcai ruhás férfi, lécre applikálja a fekete
zsákot, egy fejformát és az álarcot. Ízlés-
telen, rózsaszínű és világoskék, nagy
műanyag virágokat, békákat helyez el a
bábu lábainál, aztán ismét eltűnik. Elő-
jön egy feketeruhás férfi és nő, fehér ál-
arcban, lassan körbejárnak, néha egymás

A Sevillai La Cuadra együttes Lorca-emlékműsora Wroclawban

felé fordulnak, mindig öregebb és öregebb
álarcot vesznek fel, megérintik egy-mást,
lehúzzák - változatlanul nagyon lassan -
kesztyűjüket, leveszik álarcukat, sőt
fejükről a fekete csuklyát is. Ekkor
beállnak a közönség közé, és merőn nézik a
bábus kompozíciót. Mindez heves dühöt és
ellenérzést váltott ki a nézők-

mert átejtés áldozatának érezték
magukat, nem jogosulatlanul.

Vidám előadások
A fesztiválon feltűnően sok volt a vidám
előadás. A zágrábi Film- és Színházművé-
szeti Akadémia hallgatóiból alakult Pozd-
ravi együttes Ionesco műveinek felhasz-
nálásával készített etűdsorozatot. Három
bravúrosan mozgó, játszó, imitáló, éneklő,
a szakmájából szinte mindent tudó színész
hancúrozta végig az elő-adást. Majd két
órán keresztül visongott a közönség a
nevetéstől, s ez egy mindig komor
fesztiválon igencsak jó dolog. De hiányzott
az előadásból az, amitől nemcsak
szórakozás, de élmény is lett volna a
produkció.

Az ellenpontozottság, a komikum
mögött állandóan jelenlevő fenyegetettség-
érzés tette teljessé a Studio II. egy-
személyes darabját, a Hm? . . . avagy Lég-
g ömb úr kalandjait. A Studio II. az Odin
Színházból vált ki, és jelenleg Párizsban
dolgozik. Ez az előadásuk másfél órás
keserű bohóctréfa a kisember és az őt



körülvevő tárgyak, illetve emberek közötti
viszonyról. A színpad közepén egy szék
áll, háttérben babakocsi, lavór, teniszütő és
egy nagy bőrönd. A szék fölött lóg egy
gumicső. Az előadás kezdetekor ezen a
gumicsövön ereszkedik le egy férfi,
keménykalapban, mellényben (ing nélkül),
kopott nadrágban, melyet nadrágtartó tart.
Félve körülnéz, a csövet nem ereszti el, az
ad neki biztonságot, többször biztatást
várva pillant felfelé, valahová, a cső másik
vége felé. Aztán már szeretne elszabadulni
a csőtől, harcol vele, húzza-tépi, szájába
veszi a végét, kidagad a képe, mintha
valami felfújná a csövön keresztül, végül
sikerül önállóvá válnia. Ekkor ismerkedik
a tárgyakkal. Mindegyiket külön-külön
mustrálgatja, próbálgatja. Elrendezi őket a
szín-padi térben, majd átrendezi őket.
Mikor úgy látja, végre rend van, leül a
székre, aludni szeretne, de sem így, sem
úgy nem eléggé kényelmes az
ülőalkalmatosság. Végül lecsúszik a
székről, és furcsa fekvő-lebegő pózba
kerül. A szék eközben elpenderül tőle, és ő
újból megismétli a leülés-elhelyezkedés-
lecsúszáskényelembe helyezkedés
folyamatát, de most szék nélkül. Ekkor
fentről leereszkedik egy kis léggömb.
Boldogan játszik a kék luftballonnal,
amikor egy másik, sokkal nagyobb
léggömbbel találja ma-gát szemközt.
Elhajítja a kicsit, és labdázik, hempereg a
naggyal. Ráül, az elpukkan. Ekkor ismét a
kicsihez fordul, dédelgeti, csókolgatja,
mígnem az is szétpukkan. Észreveszi a
koffert, kinyitja, a bőrönd tele van
újsággal. Olvassa a lengyel szöveget
francia kiejtéssel. Min-den érthetetlen,
minden egyforma. Fel-lázad, meg akarja
semmisíteni a papírt. Begyűr a nadrágjába
néhány újságot, amikor felfedezi az
embereket, a közönséget. Óvatosan,
félénken a nézőknek is ad az újságokból,
kinek mint egy virágot nyújtja át, kinek
papírcsákót nyom a fejébe, kinek az ölébe
hurcol egy nagy paksamétát, majd
tucatjával hajigálja a nézők közé. A nézők
a provokációra így vagy úgy reagálnak,
Léggömb úr megijed, felesel, vitázik,
tettlegességre vetemedik. A közönség
reagálásától függően rövidebb vagy
hosszabb ideig tart ez a „harc", s végül
Léggömb úr elmenekül, visszamászik a
gumicsövön valahová. A Studio II.
vezetője, Yves Lebreton játssza Léggömb
urat. Csetlik-botlik. mindig valami
mulatságos történik vele, de állandóan
érezni, ahogy a tárgyak között
ügyetlenkedik, az emberekkel szeretne
kapcsolatot teremteni, ez egyre

kevésbé mulatságos. Sajnálja a néző ezt a
kisembert, ugyanakkor dühös is rá. Ez a
kettős érzés ölt testet a papírcsatában is, és
ez az előadás kérdéses pontja: Léggömb
úr ki van szolgáltatva a mindenkori
közönség hangulatának, össze-tételének,
annak, hogy mikor mi lesz erősebb, a
sajnálat vagy a harag. Így az eltávozást
megelőző provokálás mértékét mindig az
adott közönséghez kellene igazítani. Ezt a
rugalmasságot azonban nem éreztük
kellőképpen az előadásban.

A lisszaboni Communa együttest az
1974-es Budapesti Nemzetközi Egyetemi
Színházi Fesztiválon megismertük már.
Akkor is és most Wroclawban is a V a csora

című produkciójukat láthattuk (a
SZÍNHÁZ 1975/2. számában beszámol-
tunk erről). Hivatalos programon kívül
többször játszották egyik gyerekeknek
szóló darabjukat, ha úgy tetszik, bohóc-
tréfájukat. A csupaszív, de ügyetlenkedő
és az erős, a másik örömét mindig elvevő
bohóctípus viadalában az úr és a szolga, a
hatalom birtokosa és a kiszolgáltatott
viszonyát mutatták be. Egyetlen alap-
helyzet változatait játszották el: az egyik
munkája közben talál egy cserép virágot,
amit a másik mindig el akar venni, tönkre
akar tenni. Ez többször sikerül is neki,
míg végül a jó diadalmaskodik a rossz
fölött. S közben előkerülnek a lég-
gömbök, a görkorcsolya, a bűvészmutat-
ványok, a vaskos és kevésbé vaskos tré-
fák a fenékberúgástól a léggömbkipuk-
kasztásig, a vízzel leöntéstől az egymás
árnyékától való félelemig. Sem az ötlet,
sem a megvalósítás nem volt különöseb-
ben kiemelkedő, de az egészből valami
olyan tisztaság áradt, ami mégis élménnyé
avatta ezt a „gyerekeknek szól, de a
felnőtt is értsen belőle" előadást.

Politizáló színház

Ugyancsak a szándék, a mondandó és a
művészi magatartás tisztasága ragadta
meg a nézőt a Reykjaviki Nemzeti Szín-
ház előadásában. Az Inuk-emberek című
kollektív alkotás az eszkimó nép civili-
zálódásával kapcsolatos veszélyekre hívta
fel a figyelmet. Az eszkimó szokásokat, a
természettel még azonosulni tudó
emberek életét állították szembe a civili-
záció „áldásaival", és azzal, amit mindez
eredményez: az iszákossággal, a dohány-
zás ártalmaival, az elszegényedett érzelmi
élettel, a konzumkultúrával. Az első rész
művészileg kitűnő. Három nő és két férfi
tiszta fehér csuklyás kezes-lábasban
egyszerű mozdulatokkal, remek
hangképzéssel felidézi a dermesztő hi-

degben lezajló vadászatot, a minden-
napok tevékenységét, a leánykérést, a
menyasszonyöltöztetést, az eszkimó-
szerelmeskedést; rohannak kutyaszánon,
eveznek kenuban, mindezt jelezve, még-is
hitelesen és hihetően. Folklór és játé-
kosság, naiv humor és enyhe pátosz jel-
lemzi ezt a játékrészt. Amikor a civilizá-
ciós ártalmakról beszélnek, megtörik az
addig tiszta stílus, magnóról dokumen-
tumszövegeket olvasnak be, és lényegé-
ben csak ezt illusztrálják a színpadi ese-
mények. Az előadás végén a megtört
szemű, dohányzó, ivó emberek magukra
ébrednek, összeszedik a konzumkultúra
kellékeit: rágógumit, konzervet, bizsut,
alkoholos üvegeket stb., mintegy
leszámolnak ezzel az élettel, és vissza-
térnek a régi, természetes életformához.
Am egy-egy kendő, hajdísz, csecsebecse
rajtuk marad. A nosztalgikus vég érzé-
kelteti: visszaút nincs, de kötelességük a
figyelmet felhívni a kis, önálló kultúrával
bíró népek asszimilációjára, illetve az
ezzel járó torzulásokra.

Tágabb értelemben politizáló előadás
volt ez az izlandi produkció. A Iódzi Teatr
77-é szűkebb értelemben is az.
Ugyanakkor valami olyan konstrukció is,
ami alig tekinthető színházinak. Címe:
Visszatekintés. Négy, jól elkülönülő
részből állt. Az első részben kiselőadás
hangzik el arról, hogy több-kevesebb
sikerrel meg szokás határozni az úgyne-
vezett nemzeti sajátosságokat. Így be-
szélhetünk francia, angol, német nemzeti
sajátosságokról. A nézőket meghívják egy
rendhagyó kiállításra, ahol meg kell
határozniok: a látottak megfelelnek-e
véleményük szerint a lengyel sajátossá-
goknak. Egy másik teremben lehet meg-
tekinteni a kiállítást: tárgyak és élőképek
sora ez, túlnyomóan az elmúlt harminc év
történelméből. Látható a legismertebb
lengyel romantikus festő egyik képe,
polonéz - a Hamu és gyémánt című filmre
utalva -, hentergő részeg,
tangóharmonikás koldus, a lengyel lab-
darúgó-válogatott egyik sztárja auto-
gramadás közben, szakszervezeti gyű-lés,
mulatozás, utcai felhívások, plakátok,
törmelékek, ételek és ki tudja, mi még. A
kiállításlátogatás végeztével a belépés-kor
kapott kártyáról le kellett tépni egy kis
tikettet: ha a néző véleménye az, hogy a
lengyel sajátosságokat kifejezte a kiállítás,
akkor az „igen" tikettet, ha nem, a
„nemet". A választásnak megfelelően az
„igen" vagy a „nem" kapun újabb
helyszínekre vándoroltak a nézők. A két
helyen különböző, napi aktuali-



tásokkal fűszerezett vitajátékot lehetett
megnézni. Ezt követően vissza kellett tér-
ni a kiállítás színhelyére, ahol elkezdődött
a tulajdonképpeni színházi előadás. Ez
felölelte az elmúlt három évtized lengyel
történelmének eseményeit. X-lábú
asztalok, lócák szerteszéjjel, olyan az
egész, mint egy hadszíntér. A nézők kör-
beállják a játékteret, ahol háború folyik, a
két szemben álló fél, amely a nemzeti
zászlóért küzd, a megosztott lengyel had-
sereg két szárnya. Miután eldőlt a hatalom
kérdése, felhangzik az első lengyel
köztársasági elnök nemzeti egységre fel-
szólító beszéde. Ennek hatására megkez-
dődik az országépítés, az asztalokból és
lócákból színpadot építenek, a kifeszített
huzalokra lampionokat akasztanak, a fog-
lalatokba körtét csavarnak, sikálnak, tisz-
togatnak - folyik a munkaverseny. Az öt-
venes évek egy kultúrterem csinosítása-
ként jelenik meg. S közben egyre patto-
góbbak lesznek a korabeli jelszavak, egy-
re gyorsabb a munkatempó. A feszültség
nő, és szétrobban a konstrukció, a szín-
padon levők lecsapják a zászlókat, a mun-
kások a munkaeszközöket, átalakul a szín-
tér. A színpadot alkotó asztalokból elnöki
pulpitus lesz, amelynél helyet foglalnak a
vezetők. Velük szemben állnak zászlókkal,
lelkesen a többiek, munkások, parasztok,
értelmiségiek, fiatalok és idősebbek,
katolikusok és ateisták. A gazda-sági élet
átszervezésének szükségességéről tartanak
előadást az asztalnál, az álló tömeg egyre
kevésbé lelkes, mind többen szólnak
közbe a beszédbe, és sorolják az egyes
rétegek gondjait, az „alulról jövő
kezdeményezéseket." Aztán ez is, az is
kilép a sorból, és mulatnak, isznak,
kábítószert szednek, csencselnek. Az
előadók beszélnek, a többiek élik vilá-
gukat. Chopin-zene hallatszik, sötét lesz, s
amikor újból kivilágosodik a terem, a
játéktér olyan, mint kezdetben volt. Ke-
mény, felkavaró, együttgondolkodtató
előadás volt. Úgy politizált, úgy mutatta
fel a lengyel közélet visszásságait, hogy
nem az ellenzékieskedés, hanem a jobbítás
szándéka vezette az alkotókat. A már
idézett nem-színházi koncepciójuknak
megfelelően az előadás kiegészül egy
ötödik résszel, ami lehet a produkció utáni
vita, de lehet kinek-kinek önmagával vagy
szűkebb környezetével meg-vívandó harc
is.

Camus és Lorca
Megint más értelemben, áttételesebben
politizáló előadás volt Camus: Caligulája
az iráni Kargahe Nameyesh együttes

bemutatásában. Ez volt a fesztivál leg-
kiérleltebb, legátgondoltabb produkció-ja,
mely a camus-i műhöz egyszerre hű és
attól eltávolodó, kevésbé egzisztencialista,
mint az eredeti, de sokkal inkább tükrözi a
keleti gondolkodásmódot. Caligula
személyét megkettőzték, a többi szerepet
összevonták, a húszvalahány figurát hatan
játszották. A darab szövege szinte teljes
egészében elhangzott. Hosszúkás, a nézők
körülülte téren játszották kellék, díszlet
nélkül. A játékteret a nézőktől mécsesek
kerítették el. Caligula zsarnok lesz, hogy
tökéletesen szabad lehessen, s közben
szinte áhítozza, szűnjék meg ez az állapot,
s mintegy sürgeti az ellene tervezett
összeesküvést. Ez a bonyolult
ellentmondás Caligula személyét is
megosztja, ezt látták meg az irániak,
amikor megkettőzték Caligula figuráját.
Kézenfekvő lett volna az a meg-oldás,
hogy a két ént következetesen megosztva
játssza a két színész, de nem ez történt. A
két ént állandóan cserélgetik, nincs
zsarnoki és poétikus Caligula,
mindkettőjükben megvan mindkét tulaj-
donság, és hol ezt, hol azt erősítik fel. Ez
a kettősség néhány érdekes színházi meg-
oldásra is alkalmat adott. Az önvizsgáló
jelenetekben a két én egymásnak a tü-
körképeként játssza el a szituációt. Ami-
kor Caligula istenként dicsőítteti magát,
egyik színész a másik nyakában ül, s így
megnőve képileg válik istenné a császár
és egyben profánná a jelenet. A darab
közepe táján egy deszkába tucatnyi kést
vágnak bele. Ez aztán végig a színen ma-
rad, s állandó fenyegető jelként meredez-
nek a kések, mígnem azokkal ölik meg az
egyik császárt. E merénylet közben a
másik Caligula megszólal, nyugodtan,
mintha mi sem történt volna, s elmondja a
darab záró mondatát: „Még élek!" A
zsarnokság megdönthetetlen, mindig akad
új császár - állítja ez a befejezés, de úgy,
hogy a néző ellenkezését is kiváltsa: nem
lehet igaz ez a vég. Az iráni együttes
bebizonyította, hogy klasszikusnak szá-
mító irodalmi anyag szuverén feldolgozá-
sa modernebb, felrázóbb és elgondol-
kodtatóbb lehet, mint a sok kimódolt,
ilyen-olyan hatásokkal operáló, modern-
nek képzelt produkció.

A megrázó élményhez más úton is cl
lehet jutni, ezt példázta a sevillai La
Cuadra együttes Los Palos című siratója.
Frederico García Lorcára emlékeztek, s
közben általánosabb érvényű, nemzeti és
nemzetközi problémákról is szóltak.
Előadásuk dramaturgiája nem elsősor-

ban színházi, sokkal inkább zenei művek
felépítésére utal.

Nyolc vastag gerendából összeszerelt
rácsszerkezet fekszik a színpadon, amely-
nek két oldalán egy-egy utcai lámpaosz-
lop, csupasz villanykörtével. Ezek a lám-
pák adják az összes fényt. Bejön egy
fiatalember, énekel, táncol. Követi őt
három másik fiú. Miközben bekapcsolód-
nak a szomorú dalolásba, megragadják a
farácsozatot, és kezdik felemelni (a
szerkezet a színpad hátulsó felén rögzítve
van, így fel lehetne állítani). A rács igen
nehéz, a három, majd a négy fiatalember
intenzív fizikai munkát végez, mikor újból
és újból megpróbálják felállítani a
rácsozatot. Harc ez, de a szerkezet az
erősebb, a fiatalemberek lerogynak, a
gerendák alá kerülnek. Ekkor megjelenik
egy fekete ruhás, fekete kendős egy-szerű
asszony, dokumentumszövegeket mond el:
Lorcával készített interjú, Lorca
börtönében tett látogatások beszámolói,
levelek szövegei hangzanak el. A
fiatalemberek újult erővel birkóznak ismét
a feladattal, átszerelik a szerkezet csuklóit,
s most a nézőtér felé emelik meg a
rácsozatot. Hosszú, ismételt erőlködés
után sikerül felállítaniuk; ebben a pilla-
natban a nézőtér végéből erős reflektor-
fény világítja meg a színpadot, a rácsot, a
mögötte álló asszonyt, a férfiakat. A
férfiak kibújnak a rács elé, egy szomorú
dal után a rács széle mentén lassan kivo-
nulnak a színről. Marad a rács mögött az
asszony. A tapsrend ismét a rács mögött
van. Jelképes értelmű és tartalmú volt ez
az előadás, García Lorcát siratták, de több
volt ez, mint egy költőre való emlékezés.
Az előadás feszültségét a dalok líraisága
és a munka fizikai teljesítménye közötti
ellentét adta. S az, hogy miközben a
színpadi szituációt figyeltük, magunkban
szembesítettük a látottakat a törté-
nelemmel.

S végül a Huszonötödik Színház. Nagy
várakozás előzte meg a magyarok
bemutatkozását, amit egyrészt Jancsó
Miklós neve, másrészt a fesztiválokon
eddig részt vevő magyar egyetemi együt-
tesek sikere indokolt. Talán éppen a fel-
csigázott várakozásnak köszönhető, hogy
a bemutató némi csalódást keltett.

Ha feltesszük a kérdést, jellemzi-e a
nyitott színházak helyzetét a mostani
wroclawi fesztivál, azt hiszem, igennel
kell felelnünk. Lehetett volna egy-egy
országból más, jobb együtteseket meg-
hívni, melyek a nyitott színházi eseményt
jobban megközelítik, de ez a lényegen
nem sokat változtatott volna.


