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Belgrádi kerekasztal

Azokban az esztendőkben, amikor az új
magyar film váratlan virágkorát élte,
amikor felfigyelt rá a világ, és még nem
szakadt el a magyar közönségtől sem,
többen rosszallóan hányták az alkotók
szemére a fesztiválsikereket. Most, hogy
színházművészetünk tagadhatatlan ered-
ményei ellenére sem szerepel a nemzet-
közi élmezőnyben, megint csak akadnak
legyintők, akik elzárkózó gyanakvással
emlegetik a „fesztiváldivatot". Azt hiszem,
nem lehet olyan szoros a valuta-keretünk,
hogy ne érné meg kiküldeni éppen a
legyintőket: a nemzetközi sereg-szemlék
tapasztalata, ha meg nem is győzi,
legalább talán sokkolja őket.

Aki estéről estére végigkövette a
moszkvai, New York-i, hamburgi és var-
sói bemutatókat, valószínűleg rádöbbent,
hogy nemcsak a technika, de a színház-
történet menete is hihetetlenül felgyorsult.
A versenyszámok és versenyfeltételek -
akár tetszik nekünk, akár nem -
folytonosan változnak. És a szintek, a
követelmények, legalábbis a professzio-
nizmus és perfekcionizmus tekintetében
vitathatatlanul emelkednek.

Ez a sommás megállapítás nem jelenti
azt, hogy Belgrádban minden este mű-
vészi csúcsteljesítmény született. Sőt azt
sem, hogy az itt látott együttesek útjai és
módszerei közül mindegyiket járhatónak
vélem. De meggyőződésem, hogy aki nem
igazodik el Thália legújabb térképén, az
nehezen fog célravezető új utat törni maga
is a problémák és stílusok rengetegében.

Közös nevező: a társadalmi felelősség
A nemzetközi filmfesztiválok szervezői
többnyire már a válogatásnál is fennen
hirdetik azt a közös jelszót, ami a műsor
eszmei tartalmát - divatosabb szóval élve:
üzenetét - kifejezi. Belgrádban, tud-
tommal, nem született efféle slogan, de a
műsorrend enélkül is tükrözte, mi foglal-
koztatja, nyugtalanítja a kor problémáira
választ kereső rendezőket. A véletlen, de
voltaképpen szükségszerű tematikai talál-
kozásra már a fesztivál derekán felfigyel-
tek a résztvevők. Hogy az előadások szinte
tervszerűen, más és más oldalról vetik

fel a civilizációk találkozásának problé-
máját. Mi történik, ha egy tradicionális,
szerves kultúra - például az indiánoké -
összeütközésbe kerül az európai
civilizáció merőben idegen értékrendjével.
Hogyan és meddig állnak ellen az ősit
őrző, védelmező erők, és hogyan tör utat
az erőszak és a manipuláció révén a magát
magasabb rendűnek hirdető új civilizáció.
Mi történik akkor, ha egy népnek a hir-
telen megváltoztatott társadalmi-politikai
feltételek között kényszerűen és ug-
rásszerűen kell elszakadni múltjától, élet-
formájától; milyen egyéni-közösségi tra-
gédiákat, morális válságokat termel ki a
természetellenesen felgyorsult adaptáció?
Barba és Brook, sőt az általam nem látott
izlandi előadás is erre keresett választ.

A kérdést - ebben a konkrét formában -
a harmadik világ robbanásszerű előre-
törése tűzte a történelem és a művészetek
napirendjére. De ha ugyanezt a repertoárt,
a bemutatott darabokat általánosabb
szempontok szerint vizsgáljuk, ott látjuk a
színpadon az embert az embertelenségben.
Ezt az alapszituációt vizsgálta Ljubimov
is, amikor a megőrzött emberséget emeli
az őt megillető piedesztálra a Csendesek a
hajnalokban. És erről szól voltaképpen a
legújabb nyugatnémet Othello, amely a
velencei udvar szennyében állattá vadított
mór elembertelenedését ábrázolja. A
Csendesek a hajnalok katonalányai hűek
maradtak önmagukhoz, míg Marivaux
négy gyermekének egy ellenkező
szemléletű póluson megvilágított züllése,
morális kudarca az emberfaj önmagában
hordott bukását, erkölcsi csődjét mutatja
fel.

Valamiféle társadalmi és morális ve-
szélyérzet az, ami a belgrádi színpadok le-
vegőjét felforrósította. A felelősség tu-
data, ami még akkor is közel hozza hoz-
zánk a rendezők művészi alapállását, ha
szemléletük, világlátásuk eltér a miénktől.
Elkötelezettségük, morális hevületük
különbözőképpen nyilvánult meg a
színpadon, de öncélú játékot nemigen
láttunk. Más kérdés, hogy az ábrázolt
konfliktusok magjától való fókusztávolság
nagyon is különböző. Bennünket a
civilizációkat konfrontáló előadásoknál
közelebbről érintenek azok a kérdések,
amelyek a lengyel Andrzej Wajdát fog-
lalkoztatják, aki Stanisława Przybyszew-
ska Danton-drámájában Robespierre eti-
kai, politikai döntését, a válaszútra került
forradalom hatalmi struktúráját és mód-
szereit vizsgálja.

A kérdések és válaszok tartalmi, stílus-

beli különbsége azonban nem halványít-
hatta el azt, ami közös volt ezen a feszti-
válon: az emberi integritás védelmében
fogalmazott színpadi kiáltványok meg-
szenvedett igazságát.

Szemtől szembe
A „belgrádi kerekasztal" - a Nemzetek
Színháza - legizgalmasabb hozzászólásai
általában este nyolc órakor kezdődtek.
Amikor felment a többnyire nem létező
függöny, és betódult a közönség a néző-
térre vagy a hangárba. Kialudtak vagy
meggyulladtak a fények, és kiderült, hogy a
meghatározatlan helyre szóló belépővel
melyik lábára állhat az ember. A világ
különböző országaiból összesereglett
szakembereket természetesen a huszonegy
napba sűrített világszínházi sereg-szemle
vonzotta Belgrádba, és erről számolt be a
szaksajtó.

Részt vettünk azonban „igazi" kerek-
asztal-konferenciákon is, rendszerint a
premier másnapján, amikor is a produk-
ciók rendezője maga felelt a jugoszláv új-
ságírók és külföldi vendégek kérdéseire.
Ezeknek a találkozóknak az anyaga, ez a
sokszor lenyűgözően izgalmas kérdés-
felelet játék, a néha végigvívott, máskor
udvariasan elhárított szellemi párbaj, tud-
tommal, legfeljebb a fesztivál-bulletinban
és a helyi tévében kapott nyilvánosságot.
Jegyzeteimet lapozgatva úgy érzem -
méltatlanul. Hiszen ezeken a szinte na-
ponta rendezett kerekasztal-konferenciá-
kon valójában az év legnagyobb színházi
előadásaihoz kapcsolódó kollektív interjúk
születtek. A világ élvonalbeli rendezői
kommentálták vagy védték ezen a
fórumon előadásaikat.

A kerekasztalok érdekessége - legtöb-
bünk számára - magával a találkozással
kezdődött. Hogy megelevenedett szemünk
láttára a kortársi színháztörténet. És
kiderült, hogy az olasz származású,
Dániában élő, inkább filmszínészre vagy
táncdalénekesre emlékeztető, a lila kü-
lönböző árnyalataiba hangolt öltözékben
megjelent Eugenio Barba, áradó folyé-
konysággal érvel franciául. Hogy Peter
Brook, aki felett láthatóan nem szálltak el
nyomtalanul az évek, a túlmelegedett
teremben is garbópulóvert és dzsekit visel,
és az őt támadó kérdésekre is oly
szellemesen, frappánsan válaszol, hogy
ellenfelének lesz melege. Nem tartozik a
színháztörténetbe, de számomra emléke-
zetes marad, hogy Ljubimov, inge zsebé-
ben egy szál rózsaszín szegfűvel érkezett
közénk, és beszélgetés közben néhány
vadgesztenyét morzsolt, görgetett az



asztalon. ;\ legkényesebb kérdések elől
sem tért ki, de szellemes eleganciaíjával,
cinkos szemevillanásával, színészkorából
megőrzött charme-jával lefegyverezte el-
lenfeleit. Voltak udvarias, fölényes,
zárkózott és vallomásra kész válaszadók
is. Az interjú akár négyszemközt zajlik,
akár a nyilvánosság előtt - a feleletek
összesített információtartalmánál többet
árul el a nyilatkozóról. Most is kiderültek
például olyan műhelytitkok, mint például
az, hogy a TNP diákosan fiatal rendezője,
Patrice Chéreau azért késett majd egy órát
a konferenciáról, mert az első előadás
tapasztalatai alapján tovább próbálta,
tökéletesítette és tömörítette Marivaux
költői játékának előadását. Megtudtuk,
hogy Peter Zadek szertelen rendezői
zsenialitása alighanem szerencsésen ta-
lálkozott Ivan Nagel igazgató elmélyül-
tebb elméleti érdeklődésével: ők ketten
bravúrosan adogatták egymásnak a kér-
dések labdáit, úgy, hogy sokszor a véd-
hetetlen gólokat - kritikai észrevételeket -
is kivédték, hárították, vagy legalábbis
nem vettek róluk tudomást.

A sajtókonferenciák szerteágazó, több-
nyire fordításban megismert, kézzel le-
jegyzett anyagának ismertetésére termé-
szetesen sem módom, sem lehetőségem.
De azért a beszélgetések polemikus jel-
legének és szakmailag fontos tanulságai-
nak érzékeltetésére megpróbáltam kira-
gadni az általam legérdekesebbnek vélt.
(kérdéseket és feleleteket.

Következzék tehát az interjú -- váltott
szereposztásban.

Válasz: A hivatalos retorika, amikor nép-
szerű színházról, sőt népszínházról be-
szél, kizárólag az eladott jegyek számából
indul ki. Nem a színház hatékony-ságát,
hanem a statisztikát helyezi elő-térbe. Ez a
tőmegtermelésen alapuló ipari társadalom
logikája. Én azonban, társaimmal együtt, a
kézművesség meg-őrzésének pártján
vagyok. A mi színházunkban, ahol totális
kommunikációra törekszünk, a színész és
a néző között nem (ehet (fizikai) távolság.
Hiszen a tá-volság a színházban csökkenti
az expresszivitást, és művivé hűti a
produkciót. Ami a demokratizmust illeti.
mi szeretnénk minden nézőnek megadni
ugyanazt a nézőpontot, tehát ugyanazt a
lehetőséget előadásaink befogadására.
Még azon az áron is, hogy egyszerre ke-
vesebb emberhez szólunk. Szerintem ez
nem ellentmondás, vagy ha igen, akkor
elfogadom mint a kommunikáció
törvényét.

3, Kérdés - Ljubimovhoz

Ne m tarja-e vissza a Taganka Színház

művészeit és Ljubimovot magát a fejlődés, a
korszerűség úján, hogy egyes előadásaikat tíz
évig is műsoron tarják ? Nem maradnak-e el
így attól, ami a világban történik ?
Válasz: A Taganka repertoárszínház, amely
addig játssza az előadásokat, amíg a
közönség körében komoly érdeklődés
mutatkozik. (Ezért szerepel például még

mindig a programban a színháznyitó
Brecht-bemutató, A szecsuáni jólélek,) De
természetesen mindent elkövetünk azért,
hogy régebbi előadásainkat próbákkal,
szükség szerint új megoldások
beiktatásával frissen tartsuk. Egyéb-ként a
művészetben van ugyan fejlődés,
előrelépés, de azért az újdonság és a kor-
szerűség különös dolog. Ki hiányolná
például a görög szobrok „korszerűségét" ?
A művészetben nem a naptár dönt. Egy
rendezőről is elképzelhető, hogy fiatalon
már jól és korszerűen rendez, később
esetleg nem is éri el ugyanazt a szintet.
Megállásról természetesen nem lehet szó:
színházunk minden bemutatója újabb
erőpróba a rendezőnek és a színészeknek
is.

4. Kérdés - Peter Brookhoz

Ha igaz az, hogy egy .színésznek nem kell
királynak lenni ahhoz, hogy Lear királlyá
legyen, vajon el kellett-e menniük, Brookéknak

Afrikába Az ikek bematatásához?
Válasz: Az afrikai utazást az eredménynek
kell igazolnia. A kérdés annyiban jogos,
amennyiben valóban nem az utazást
éreztem elengedhetetlennek, ha-nem azt,
hogy meglegyen az a találkozási pont,
amiről a színész a maga tehetsége,
kultúrája, képzelete segítségével elindul-
hat. Emlékszem, a színészek a Marat/Sade
próbáin is először saját emlékezetükből,
meglevő képzeteikből indultak ki,

J o v a n Ci r i l ov , a BIT EF művészet i veze tő je Eugenio Barbával , az Odin Színház vezető jéve l

1. Kérdés - a Schiller Theater
színészeihez

- Meg merték-e kérdezni Beckett-től, aki maga
állította színpadra klasszikussá lett drámáját,
hogy ki Godot?
Válasz: „Ha tudtam volna, alighanem
megírom ..." - idéztél: az író feleletét.
Egyébként a darab a várakozás állapotáról
szól, és nyilvánvaló, hogy nemcsak a
színpadon, az életben is mindenki másra
vár. Mást vár a színész és minden egyes
néző. A konkrét tartalmában eltérő vára-
kozás és vágyakozás mégis közös élmé-
nyünk. Ez az állapot lehet tragikus, mo-
noton vagy tragikomikus is, attól függően,
hogy ki hogyan éli át .. .

2. Kérdés - Eugenio Barbához

- Miért játszik Barba esténként csak hetven
embernek? Nincs-e az ebben megnyilvánuló
arisztokratizmus és a színház hirdetett cél-
kitűzése, demokratizmusa közöt t valamilyen
ellentmondás ?



és sztereotipiák felmutatásához jutottak:
azt játszották, ahogy a bolondokat elkép-
zelték. A próbákon a legelső feladat volt
megszabadulni ezektől a sztereotipiáktól.
A z ikek előkészítése során sem egy-
szerűen a dokumentumokból, hanem
Afrika más voltából, a miénktől eltérő
világából, kultúrájából indultunk ki. Mivel
világos volt, hogy Afrika is valamiféle
klisékben él a színészeink tudatában, létre
kellett hoznunk számukra ezt a találkozást,
nem azért, hogy imitálják a látottakat,
hanem, hogy képesek legyenek eldobni a
beléjük rögződött sémákat, és kifejezni
valamit az éhséggel küzdő emberekkel
való találkozás élményéből.

5. Kérdés - ismét Peter Brookhoz - Nem
tart-e attól, hogy a világ első számú
rendezőjének a világ első számú problémájá-
ról bemutatott előadása, éppen perfekcioniz-
musával, művészi tökéletességével elaltatja az
emberek rossz lelkiismeretét?

Válasz: Attól tartok, hogy ez az Ön
személyes problémája! Hiszen ezt egyéb-
ként minden szociális problematikával
foglalkozó előadás után feltehetnék. Bi-
zonyára lesznek nézők, akik úgy érzik,
hogy ez elég. Akiknek az előadás valóban
elaltatja a lelkiismeretét. De hiszem, hogy
másokét felébreszti. Egyébként nem
rendeztem volna meg ezt az elő-adást. Az a
tapasztalatom, hogy az elő-adásokon
felhangzó nevetés is kétféle: lehet
résztvevő és közönyös is. Van, aki csak
imitálja, hogy megindította az ikek
tragédiája. Ezek általában nemcsak érzé-
ketlen emberek, de értetlenek is: nem
fogták fel, hogy az előadás nem egysze-
rűen az éhségről szól. A konkrét és hite-les
afrikai történet kapcsán mi a színpadon az
emberiségről beszélünk. Egy antropológiai
metaforát állítottunk színpadra, amelyben
az adaptáció kényszeréről, a túlélés
problematikájáról, társadalmi és morális
kérdésekről is vallottunk. Ha tragikus a
történet, akkor azért az, mert itt egy
történet végét látjuk. Az ikek morális
bukása, közösségének bomlása vol-
taképpen nagyon is koncentrált változata
annak, hogy mi történhet velünk.

6. Kérdés - Patrice Chéreau-hoz

- Népszínház-e a TNP?
Válasz: A Vilar hagyományait folytató
TNP azért hagyta el évekkel ezelőtt a fő-
várost, hogy közelebb kerüljön a maga
közönségéhez. Mi Lyonban mindent el-
követtünk azért, hogy szorosabbra fűzzük a
színház kapcsolatát a szakszerve-

zetekkel, üzemi bizottságokkal. Ennek
ellenére a munkásnézők számát sehol, a
TNP-ben sem sikerült tíz százalék fölé
emelni. Ez is bizonyítja, hogy a színház
nem oldhatja meg a társadalom megoldat-
lan problémáit. Kérdésesnek tartom azt is,
hogy mit értünk népszínházon? Számomra
A disputa az élet történetének kifejezése,
halálosan fontos, s éppen ezért bele kell
tartozzék egy népszínház szellemi
világába. De nem vagyok benne biztos,
hogy mindenki ugyanígy gondolkodik.
Valójában nem tudok művészi módon
mást kifejezni, mint azt, ami engem
személy szerint izgat, foglalkoztat. A
problémát ott érzem, hogy a munkás-
közönség erre nem feltétlenül rezonál.
Ugyanezen múlik színházunkban a kor-
társi repertoár tágítása is: a lyoni közönség
változatlanul szívesebben, könnyebben
fogadja be a klasszikusokat.

7. Kérdés - Peter Zadekhez

- Miért váltottak ki akkora vihart az Ön
Shakespeare-rendezései?
Válasz: Mert Shakespeare-t a legtöbben
valamiféle műveltségi anyagnak fogják
fel, nem pedig élő, változó, máig ható
tradíciónak. Az emberek más elvárásokkal
ülnek be a színházba, feszélyezi őket
előadásainkban a szokatlan hangvétel, a
gátlástalan stílusváltás, mindaz, ami a
színpadon groteszk és kegyetlen. Shakes-
peare korában a közönség valószínűleg
nem volt olyan szenzibilis, mint a mai.
Csak tudnám, mi ad erre alapot a huszadik
század emberének? Bár az is lehet, hogy
éppen a racionalitás az, ami bizonytalanná
teszi nálunk a nézőt: hiányoznak az
előadásokból a logikai fogódzók. Ennek
következtében a néző elbizonytalanodik.
De azért a perdöntő a megszokás. Hogy a
színházba járó közönség egy másfajta
Shakespeare-hez szokott, és hozzászokott
ahhoz is, hogy a nyilvánosság előtt nem
illik fájdalmas és kínos ügyekről,
bonyolult személyes kérdésekről nyíltan
szólni. Az ilyen dolgok, mire színpadra
kerültek, többnyire szépen, lekerekítve
fogalmazódtak meg. A mi színpadunkon
viszont azonmód nyersen, kegyetlen
nyíltsággal jelennek meg.

8. Kérdés - Peter Zadekhez

- Sikerül-e kompromisszum nélkül megvá-
lasztani a színészeit?
Válasz: Több éve azonos színészcso-
porttal dolgozom. Előfordul, hogy egy
színháznál, máskor azonban különböző
társulatokban vagyunk. Ennek a csoport-
nak a vezető színészeivel jól ismerjük

egymást, és nemcsak személy szerint.
Ismerem az egyes művészek fantáziáját,
munkamódszerét, színházi elképzelését is.
És természetesen ők is az enyémet. Ez a
csoport, amelynek a magja még Brémában
forrott össze, néha átalakul, módosul, van
aki kiesik a körből, s közben új tagok is
bekapcsolódnak. Ez a tár-saság, ha arra
érdemes feladat ígérkezik, mindenkor
elérhető, összetoborozható. Az így
megőrzött laza kapcsolat, a szüntelen, élő
mozgás talán még jobb is, mint-ha örökké
összezárva dolgoznánk. Így nem szürkíti el
a megszokás, az unalom, és állandóan
lehetővé teszi új arcok, új tehetségek
bekapcsolását. Az új színész új impulzust
is jelent a rendezőnek. A kompromisszum
kérdéséről csak annyit, hogy a színházak
általában teljesítik a meghívott rendező
reális (személyi) igényeit. De azért mindig
vannak meg-fontolandó társulati
szempontok is. Hogy foglalkoztatni kell a
szerződtetett színészeket, és a színészek
tehetsége, alkata visszahathat az előadásra
is. De hiszen ez nyilvánvaló! Ha
vendégrendezőként a teljes stábot kívülről
hozom, akkor miért szerződtem el ahhoz a
bizonyos színházhoz ? Hiszen bizonyára
valami vonzott, valamit vártam a
társulattól . . . Az a tény, hogy a
rendezőnek mindenkor konkrét színházi
adottságokban kell gondolkodnia, nem
kompromisszumot, ha-nem szükséges
korlátot jelent: biztosítja, hogy az ember a
földön marad.

9. Kérdés - Grotowskihoz
A Grotowski-interjúnak már a keretei is
rendhagyóak voltak. A Nemzetek Szín-
háza és az Unesco égisze alatt megrende-
zett színházi kollokvium díszvendége a
belgrádi diákközpont zsúfolásig telt
nagytermében héttől fél tizenegyig állta
az ostromot. A legelső kérdés máris a
problémák közepébe talált: Csinál-e még

színházat?
Válasz: Attól függ, mit nevezünk szín-
háznak. Elmondom, hogy mit csinálunk,
döntsék el Önök, hogy ez még színház-
nak tekinthető-e. Először is : nem tartunk
előadásokat, lemondtunk a szó ha-
gyományos értelmében vett alkotásról is.
De a folyamat, amibe a szükségletek ha-
sonlósága alapján kiválasztott emberek
csoportja hosszabb-rövidebb időre be-
kapcsolódik, mégis egyfajta találkozás.
Az általunk szervezett közös élményben,
útban, vállalkozásban, a természettel való
találkozásban és a kollektív befogadásban
megvannak a színház bizonyos elemei.
Ebben az értelemben beszélhetünk



kontaktusról, impulzióról, improvizációról.
Abban, amit csinálunk, szerepet ját-szik a
zene, a mozgás és az ének. Használunk
hangszereket is. Nincsenek viszont nézők
és szereplők, csak résztvevők, akiknek
törekvése a mindennapi élet kínálta
lehetőségeken túl szorosabb, elevenebb
kapcsolatba kerülni a többi emberrel és a
természettel. A hagyományos
szerepjátékkal ellentétben -- ahol a
színésznek egy másik embert kell elját-
szania - itt a résztvevők önmagukat, testük
tökéletes szabadságát, igazságát, mél-
tóságát keresik a természetben és a másik
emberben. A valósággal való találkozásnak
ez a közvetlensége követelte meg tőlünk,
hogy lemondjunk a színpadról, a drámák
bemutatásáról, a szerepekről, az épületről,
a professzionizmusról is. Döntsék el Önök,
hogy vajon szín-ház-e az, amivel
barátaimmal együtt foglalkozom, vagy
valami más .. .

(Annak a fiatalembernek, aki kétségbe
vonta Grotowski legújabb kísérleteinek
művészi tartalmát, és megkérdezte, hogy
vajon nem tekinthető-e a „szegény szín-
ház" atyjának ez a tevékenysége misztifi-
kációnak, Grotowski prófétáknál szokatlan
rokonszenves toleranciával válaszolt.)

- Ha nem engedném meg, hogy kétel-
kedjenek abban, amit csinálok, akkor is
kételkednének. Tehát megengedem. Nem
adtam elő semmiféle követendő koncep-
ciót, nem fogalmaztam sem kiáltványt, sem
programot. Nem törekszem arra, hogy
mások elfogadják vagy utánam csinálják.
Csak arról beszéltem, hogy engem mi
foglalkoztat. Természetesen keresem
azokat a társakat, akikkel azonos törekvés
hajt, és akikkel egy úton megyünk, de ez a
szövetség nem irányul más értékek ellen.
Meggyőződésem, hogy mindenkinek azt a
programot kell megvalósítania, amelyben
hisz, és amit meg akar, meg tud teremteni.
Minden ideg-szálammal az intolerancia
automatizmusa ellen és a kultúra
sokrétűsége mellett vagyok.

Mit vár a nézőtől?
Ezt a kérdést nemigen tették fel az újság-
írók a kerekasztal-konferenciákon. Erre a
kérdésre a rendezők spontán válaszoltak,
részben élőszóban, részben a műsorfüzetek
hasábjain, de legfőképpen előadásaikkal. A
verbálisan is megfogalmazott el-várások a
színház és a közönség eleven kontaktusát
tételezték fel. Peter Zadek „az együtt
keresés kalandjára" invitálta a nézőket,
abban a meggyőződésben, hogy
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De kiderült az is a belgrádi előadásokon,
hogy nem kizárólag a verbális kom-
munikáció, a megértés nehézségéről van
szó. Zadek Othellójának szünetében több
száz ember hagyta el - felháborodva vagy
tanácstalanul - a nézőteret. Ezek jelen-tős
része eleve tudta, ismerte a dráma
szövegét. Nem a cselekmény, hanem a
rendezői koncepció, az előadás megértése
okozott számukra pillanatnyilag legyőz-
hetetlennek érzett problémákat.

Peter Brook sajtókonferenciáján a kér-
dések egy része is Az ikek zseniális elő-
adásának visszhangtalanságára vallott.
Bizonyította, hogy a nézők egy része
megrekedt az antropológiai érdekű cse-
lekmény síkján, és nem jutott el a doku-
mentumdráma mögöttes értelméig, a ránk
is vonatkoztatott, bennünket is eg-
zisztenciálisan érintő metaforáig. Robert
Wilson ötórás operaprodukciója alatt a
széksorokban ülőknek talán egynegyede is
kicserélődött; a kétoldalt és a karzaton
szorongó fiatalok így jutottak az elő-adás
végére ülőhelyhez. Es a szerencsés
kevesek, akik bejutottak Barba társulatának
előadásához, nagyrészt valamiféle elvont,
minden megrendülést nélkülöző
érdeklődéssel néztek (néztünk) szembe
egymással és a színészekkel.

Lehet, hogy a belgrádi szakmai és ér-
deklődő közönség mégiscsak rosszul
játszotta szerepét? Vagy a rendezők elvá-
rásai szakadtak el a befogadókéitól? A
kérdés bonyolultabb annál, semmint hogy
sommás válaszra késztessen. Ilyen-kor
kezünk ügyében van az a bizonyos Brecht-
idézet, amely szerint a közönséget nem
lehet leváltani ... De legalább annyira
kézenfekvő az a gondolat is, ami-re a
jelenlevő művészek többször hivatkoztak,
hogy a nézőszám önmagában nem fejezi ki

az előadások visszhangját

megoldást nem, de néhány részigazságot
talán felmutat előadásaiban, és ezzel hoz-
zásegíti a nézőt az élet dolgainak megfi-
gyeléséhez, a szuverén döntéshez. Szinte
összecseng ezzel Peter Brook ars poeti-
cája. Nyilatkozatában ő úgy fogalmazta
meg, hogy nem eszméket, hanem erőt
kíván adni a nézőknek a valóság arcula-
tának felmutatásával. Arra törekszik,
hogy- nézői a megismert igazság révén
eljussanak az önmagukkal való konfron-
tációhoz. Barba és Grotowski ennél is
többet követelnek a nézőktől: a totális,
közvetlen részvételt.

De láttunk olyan színházat is, amely-
ben szerepet is osztottak ránk. William
Gaskill The speakers című előadásában mi
voltunk a londoni Hyde Park szónokainak
hallgatói, Wajda Danton-elő-adásában
pedig belőlünk szerveződött a forradalom
bíróságának résztvevő közönsége. És mi
eljátszottuk a ránk bízott szerepet: sétáló,
ődöngő londoni polgárokként hallgattuk a
világmegváltó prédikációkat a filmgyári
hangárban, néha tolongtunk, néha
cserbenhagytuk az egyik szónokot a másik
kedvéért, És figyeltünk, aggódtunk,
ítélkeztünk, ami-kor a francia forradalom
ügye forgott kockán.

És mégis, a Nemzetek Színházának
egyik nyugtalanító tanulsága éppen a kö-
zönséggel való kapcsolat megbomló har-
móniája. Köztudomású, hogy a nemzet-
közi fesztiválok elsőrendű kommunikációs
problémája, akadálya nyelvi természetű.
Przybyszewska A Danton-ügy című
drámájának izgalmas politikai igazságáról
és aktualitásáról nyelvtudás híján jobbára
csak sejtésünk lehet. A tolmács-
készülékek mankóján csak a helybeli kö-
zönség juthatott a színpadi igazságok
nyomába.



és tartalmi hatását. Ezért is élezte ki a
kérdést, Peter Brook példájára hivatkozva,
Andrzej Wajda, mondván: a rendező
nyilvánvalóan maga is tudta, hogy a
Szentivánéji álomnak többen tapsolnak,
mint Az ikeknek. De az adott időpontban,
egy bizonyos eszmei-művészi igazság
kifejezésekor Az ikek szűkebb közönsége
sokkal fontosabb lehet (és fontosabb is),
mint a bécsi operett mindent elsöprő
közönsége.

Az elmondottakkal sem az előadásokat,
sem a közönséget nem kívánom mi-
nősíteni. Sem a látszólag azonos néző-
reakciók közé esztétikai egyenlőségjelet
tenni. Hiszen nyilvánvaló, hogy eseten-
ként egyszerűen a nyelvtudás hiánya,
máskor valamiféle földhözragadt érzé-
ketlenség vagy a rendezőtől eltérő vér-
mérséklet és tempóérzék gátolta a néző-
téri élmény megszületését. De a probléma
-- a modern színházművészet exklu-
zivitásának fokozódása - tagadhatatlan. És
azzal a veszéllyel jár, hogy éppen le-
győzött-legyőzhetetlen ellenfelének, a
kommerciális, kulináris színháznak szel-
lemileg is kényelmes páholyába kergeti a
nézőket.

Vízió és műgond
Itt tulajdonképpen be is fejezhetném ezt az
amúgy is esetleges, eklektikus úti
beszámolót. Hiszen az egyes előadások
művészi eredményeiről, izgalmas vagy
vitatható megoldásairól, a rendezői kon-
cepcióról és trouvaille-ról azok kritikusai
amúgy is beszámolnak.

Mégis úgy érzem, le kell vonnunk
valamiféle tanulságot. Legelsősorban a
művészi következetesség és kidolgozott-
ság normájának érvényre jutását. Mert a
látott előadások (a gyengécske mexikói
kivételével), mind-mind irigylésre méltó
szakmai-művészi szinten, az együttesre
jellemző perfekcionizmus jegyében kerül-
tek színpadra. A rendezőknek volt erejük s
talán idejük, lehetőségük is arra, hogy a
maguk vízióját színpadi valóságra váltsák.

Zadek Othellóján lehet (és kell is)
vitatkozni. De az kétségtelen, hogy a
rendező filológiailag alátámasztott, logi-
kusan átgondolt és meghökkentően
szuverén koncepcióval nyúlt a műhöz, és
az előadás minden részletét, ötletszerű
eszközét és riasztó gesztusát is ennek
rendelte alá. Hogy a rendező által fennen
hangoztatott „színészi szabadság" és az
általuk választott jelmezek történelmi
anarchiája mögött is szigorú művészi
következetesség érvényesül.

És mennyire így van ez Ljubimovnál,
aki a Csendesek a hajnalokban egyetlen
színpadi ötlet elemeiből - a katonalá-
nyokat szállító teherautó deszkáiból -
építkezik, anélkül, hogy egyetlen képben
ismételné önmagát. Az előadás záró-
akkordja, a deszkák félelmetes tánca csak
aláhúzza ezt a geometrikus és kore-
ografikus térteremtő következetességet.
Ljubimov életismerete nemcsak a dráma
fővonalának kibontásában jelenik meg, de
az olyanfajta szeretetteli ironikus be-
állításokban is, mint amilyen mondjuk a
papírhajcsavarókkal sorakozó katona-lány
premier planja.

Brook előadását többen dokumenta-
rizmusáért bírálták. De vajon a tények
mégoly precíz ismerete elég lett volna-e
az expedícióra érkezett tudós teázási szer-
tartásának színpadi bemutatásához? Vagy
arról van szó, hogy Brook a hét-köznapok
jellegzetesen angol rituáléját olyan módon
tudja szembesíteni a jelen-levő ikek, a
tanúk, elementáris éhségével és
irigységével, hogy ezáltal a jelenet többet
mond tényszerű tartalmánál. Nem a
szavakban, hanem a legjobb színészi
alakítások szintjén tüzelő tekintetek-ben
és a pontosan kidolgozott, lefojtott
mozdulatok koreográfiájában fogalma-
zódik meg a valóságnak az a mélyebb,
rejtett szintje, a tartalomnak az az álta-
lánosabb érvénye, amiről Peter Brook
beszél.

De talán egyetlen előadásban sem
érzékelhettük olyan gondosan megvilá-
gítva, szinte kimerevítve a szakmai pre-
cizitást, a mesterségbeli tökélyt, mint ott,
ahol egy zseniális műkedvelő kezében volt
a karmesteri pálca. A Beckett rendezte
Godot-ra gondolok, amelynek minden
szegmentumán érződött, hogy az író,
akinél jobban igazán senki nem is-
merhette a drámát, három hónapig készült a
társulattal a produkcióra, százoldalas
forgatókönyvvel érkezett Berlinbe, de
ennek ellenére a kihagyott próbanapokon
(amikor is a társulat egyedül, rendező
nélkül dolgozott) tovább csiszolta a
színpadi megoldásokra vonatkozó el-
képzeléseit. Ennek a precizitásban meg-
nyilvánuló tudatosságnak köszönhető,
hogy az előadásban nincsenek véletlenek.

A rendezői vízió és a műgond nem
egymást kizáró, hanem egymást felté-
telező kiegészítő tényezőként jelentek
meg a Nemzetek Színháza előadásaiban.
Nem kivételesen, hanem kötelező ér-
vénnyel.

HULES ENDRE

Magyarok a BITEF-en

VÁGVÖLGYI ILONA: Először vagyok
ilyen méretű fesztiválon, és óriási hatást
gyakorolt rám. Láttam ugyan né-hány
külföldi előadást eddig is itthon vagy
utazás közben, de ez sohasem elegendő.
Miután egyéb vonalakon, iroda-lom,
képzőművészet és film terén nagyon bő a
kommunikáció, az ember ugyanezt a
bőséget szeretné a színházi előadások
tekintetében is. Ez azonban olyan műfaj,
amit nem lehet konzervben szállítani. Ha
meg is tudom nézni a díszletek, jel-mezek
terveit, rajzait vagy fotóit, igazán csak
akkor értem meg mindennek a lényegét,
ha látom az előadást, azt, hogy az ötletek
hogyan illeszkednek bele annak egészébe,
hogyan segítik vagy akadályozzák a
játékot.

Azért is érdekes egy ilyen fesztivál, mert
egy helyen, egy zárt időszakban nézhetjük
meg a világ legkülönbözőbb tájainak -
feltehetőleg legjobb - színházait, és így
alkalmunk adódik azok összehasonlítására
is. Megfigyelhetőek a főbb stí-
lusirányzatok, divatok, egyszóval jó időre
eligazítást kap az ember a jelenlegi
színházról.

SCHÄFFER JUDIT: Lenyűgöző volt
számomra az az erőfeszítés, az az együttes
erőfeszítés, amely egy-egy elő-adást
létrehozott. Persze legtöbbjüket közel egy
vagy több éves próbaidőszak előzte meg.
Ezalatt azonban szokatlanul szoros
együttműködésben dolgoztak a rendezők a
tervezőkkel. Volt olyan elő-adás,
amelynek nyolchónapos próbaidő-
szakában a díszlet- és jelmeztervező min-
den próbát - még a fordítást javító és a
zenei próbát is - elejétől a végéig végig-
ült, és így a rendezővel és a színészekkel
együtt változtak az ő elképzelései is. Ő is
próbálkozott, változtatott. Nem csoda,
hogy jelmezei együtt éltek az előadással.
Nálunk, ahol a tervező gyakran egy-két
hetes határidőre dolgozik, természet-
szerűen lehetetlen az ilyen fokú elmélye-
dés.

Nagy élmény volt a Csendesek a hajnalok
díszlete, amely önmagától működő,
sajátos organizmus volt, és nagymérték-
ben hozzájárult a darab hatásosságához.
Érdekes volt megfigyelni, hogy az itt lá-


