
lemben dermesztette meg a nézőket.
És most, amikor a fesztivál legnagyobb

sikerű, legjobb produkciójáról lenne szó,
nehéz helyzetben vagyok. New York
messzire van, s ugye a messziről jött
ember azt mond, amit akar. Pedig való
igazság, hogy a Szkéné együttes
Fölszállott a páva című produkciója aratta
a fesztivál legnagyobb sikerét, a három-
négy igen jó előadás között. S ezt azért
mondom, mert hazai közvéleményünk
biggyesztheti ajkát: milyen lehetett akkor
a többi? Itthon is kitűnő produkció ez,
meggyőződéssel vallom, s megítélésem
szerint Mort Clarknak kitűnő színházi
érzékét-értését bizonyítja, hogy ezt az
együttest és ezzel hívta meg. Nagy siker
volt annak ellenére, hogy nem magyarok
számára nehéz megérteni. A nézők
kezébe adott ismer-tető és a vers angol
fordítása segített tájékozódni az előadás
tartalmát-témáját illetően, de teljes
appercipiálása természetesen a mi
kulturális hátterünkből s történelmünk
ismeretében lehetséges csak. Arról szól
ugyanis, hogy a vers megírásától
kezdődően a különböző történelmi
időszakok és politikai csoportosulások
miként használták föl a vers eszméit,
szövegeit a maguk céljaira. Az
előadásban kizárólag az Ady-vers szöve-
gei, sorai, különböző részletei hangzanak
el, s a fenti problémát a szöveg elmondá-
sának módja, a benső magatartások, a
színpadi csoportképek és alakzatok,
valamint a mozgások, gesztusok és a
hanghordozás nyilvánítja ki. Teljesen
természetes, hogy ezt a tartalmat a kül-
földi hallgatóság nem volt képes teljesen
megérteni és felfogni. A színház azonban
internacionális művészeti ág, s ezért két
tényező képes volt eltüntetni a tartalmi
megértés nehézségeit. Először az előadás
igen erős dinamikája, a gyorsan változó

színpadkép, vagyis az együttes mozgatása
és mozgása; másodszor a szereplők
átéltsége, a szenvedély, a benső erő, ami-
vel játszottak. A beszélgetések során
többen megkérdezték, hogy a rendező-
nek, Wiegmann Alfrédnak milyen sokat
kellett dolgoznia, míg művészi produk-
cióvá változtatta azt a sok személyes
szenvedélyt és emóciót, amely minden
egyes színjátszót eltöltött a társadalmi
problémát illetően. Faggatták is munka-
módszeréről. Értékelő kollégám, Mr.
Walter Lucas is mondotta az utolsó na-
pon, hogy az egész fesztivál során a ma-
gyarok váltották ki belőle a legnagyobb
megrendülést, s vitathatatlanul a legjobb
produkció volt.
Milyen hát New Yorkban egy egyetemi
fesztivál? Attól eltekintve is, hogy New
Yorkban van - s az ember ezért sok más
dolgot is lát, hall és tapasztal - fölöttébb
érdekes és még inkább tanulságos. Sok
tekintetben egy európainak - vagy csak
egy magyarnak? - furcsa és szokatlan.
Hiszen egyszemélyes zsüri van, nincs
pénz- vagy ajándék-díj, csak oklevél, amit
a professzor maga tölt ki esténként, és van
tizenkét előadás egy napon. És van sok
érdekes ember Kanadától Hollandiáig, és
itt van Mort Clark, akiben nagyon
barátságos, nagyon mélyen érző, humánus
embert ismerhettünk meg. S valaki
megkérdezi, hogyan viszonyulunk a hazai
politikai helyzethez. Es aggódik a válasz
miatt, nehogy fanyalogjunk. Mert ő
kommunista, mondja sziklaszilárdan és
büszkén. És nevet és örül, mert egyáltalán
nem fanyalgunk. És senki nem szidja, a
szocializmust, még halványan sem. s
nincs hókuszpókusza színpadon, nem
vetkőznek meztelenre; de. . . nincs
határozott társadalmi probléma sem. Sok
mindent másként lát az ember egy New
York-i egyetemi fesztivál után.

CSETNEKI GÁBOR

Egy hét Wroclawban

A megújult wroclawi fesztivál a világ
amatőr színjátszásának sokféleségét de-
monstrálta, éppen ezért kissé megkésve is
érdemes néhány előadás felidézésével az
általánosítható tapasztalatokról szólni.

A színház és a képzőművészet határán

A lublini KUL látványszínpad játékmód-
ja idehaza jószerivel ismeretlen, talán az
Orfeó bábegyüttes munkájával rokonít-
ható. Nedvesség című animációs játékuk a
belső tudatfolyamatok színi megjelení-
tésére tesz kísérletet. Szó nem hangzik el,
cselekmény nincs, csak felvillanó-el-
enyésző, önmagukat és egymást értelme-
ző maszkok, tárgyak, emberi arcok je-
lennek meg. Az előadás lényeges hatás-
eleme a sötétség és a zene.

A nézőtér sötét. A padlót s kétoldalt a
játékteret nylonborítás fedi. A zene
bugyborékol, örvénylik: mintha víz alatt,
egy akváriumban vagy egy cet
gyomrában lennénk. Egy keretben hal-
ványan megvilágított fehér maszk jelenik
meg, majd lassan eltűnik. A második
keretben női bábut látunk, a harmadikban
férfiarc lebeg, fejjel lefelé. Az arcok öt-
tíz másodpercre bukkannak fel, lilás,
narancsos fényben. Az első maszkot lát-
juk újra, közben hosszú haja nőtt, szél
lengeti, kócolja. Majd fantasztikus, moz-
dulatlan táj. Hirtelen mozgás indul a
képben, női kéz válik ki a háttérből, s a
táj maszkos arccá alakul. A kéz tapogat-
va, óvatosan lehántja a maszkot: hunyt
szemű, gyönyörű női arc bukkan elő. A
férfifej körben forog a harmadik rekesz-
ben. A nylonfal közben lélegzik, pulzál.
Fekete drapéria ereszkedik le, meztelen,
élettelen lábak csüngnek ki alóla, sárgák,
viaszosak, víz csepeg róluk. Három bábut
emel, dobál a víz. Majd ringlispilen
bábucsonkok, a lezáratlan múlt emlékei.
Elöl három kabát emelkedik fel,
kabátujjukat mozgatják, gesztikulálnak,
diskurálnak.

Kiürült, halottnak látott világ tárgyi
lenyomatai ezek; a bemutatás tárgyilagos,
rideg. A motívumok összekapcsolását,
befogadását és a sötétség kitöltését a
nézőnek egyszerre kell elvégeznie, azaz
az előadásban fontos szerepet kap a
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nézők asszociációs világa. Az értelmezés
kulcsát az utolsó képekben kapjuk. A női
arc nagy távolságról lassan közelít.
Hosszasan szemlélhetjük a halványan
meg-világított arc szerkezetét, szépségét.
Az arc eltűnik. Élettelen férfitest csüng
előttünk, sziluettje alig kivehető. Kezéről,
lábáról, fejéről csöpög a víz. Halott. A
halál előtti utolsó képek jelentek meg
előttünk.

Örömszínház

A katalán Comediants csoport tagjai
embernél magasabb groteszk bábokkal
dolgoznak, remekül bánnak a közönség-
gel, kiválóan építkeznek a pillanat adta
lehetőségekből. A Teatr Polski előtt a vá-
rakozó, türelmetlen tömegben gólyalá-
bakon megjelenik egy játékos, majd
görkorcsolyás társa, egy boszorka meg
egy naparcú óriás. Le-fel robognak a
tömegben, kergetőznek, riogatják a kö-
zönséget. Végül előkerül egy rezesbanda
is (kiválóan zenélnek a csoport tagjai), s
már vonulunk a színház körül: a várakozás
holtidejét cselekvés váltotta fel. A
hétköznapi magatartás görcseit így fel-
oldva együtt érkezünk a játékosokkal a
színházterembe. Az előadás lazán össze-
fogott cselekménysor, utazás különféle
országokba, mesék, mutatványok, alap-
történetek. Anális, szentimentális játékok
ezek, briliáns technikával, nagy-nagy
szakmai rutinnal. Az együttlét örömén van
a hangsúly, a játék szertelen, csapongó
vonzásán. Van itt tombola - zöldséget,
káposztát, uborkát lehet nyer-ni -
árnyjátékot, drótkötélen pilóta ereszkedik
le a kakasülőről, s mindehhez kitűnő zene
járul. Az utazás utolsó részé-ben
Papírországba érkezünk. Az emberek
alszanak, mozogni, járni nem tudnak. A
takarító bácsi, amolyan szomorú bohóc
próbál először talpra állni. Dobpergés,
lassan felegyenesedik, lépni próbál - de
elvágódik. Újabb kísérlet, újabb
nekikészülés, újabb esés. Harmadikra
sikerül. Tapogatózó lépések az ismeret-len
talajon. A közönség együtt izgul az
attrakcióval - taps, fütty, éljenzés. A töb-
biek szintén próbálkoznak. A takarító
bácsi újságbálákat cipel elő a színpad mé-
lyéről, szétszórja a játékosok között. Az-
tán a nézők felé száll a papír; mint a hó,
ölünkbe, arcunkra, fejünkre hull, felállunk,
egymást hajigáljuk, a nézőtér ját-szótérré
válik. S a végén körtánc. Legalább kétszáz
vadidegen ember táncol együtt, aztán a
zenekar és a bábok mögött a tömeg
kivonul az utcára. A csúcs-forgalom leáll,
elöl az óriásbábok, közé-

pen táncol a tömeg, a hátuljövők ká-
posztával futballoznak. Örömszínház.
Persze jogos ellenvélemények is elhan-
goztak. Az előadás egyenetlen, a szenti-
mentális elemek csökkentették az össz-
hatást.

Mozgás és jelentés

A varsói Akademia Ruchu (Mozgás-
akadémia) nem vállalt előadást a feszti-
válon, mindössze munkabemutatót tartott.
A csoport a mozgáskutatásokban,
mozgásimprovizációkban elért ered-
ményeit mutatta be. A. résztvevők (négy
férfi és négy nő) arra vállalkoztak, hogy a
legelemibb mozgásformákat is jelentéssel
lássák cl. Az elemi mozgásoktól haladtak
a bonyolult mozgásstruktúrák felé.
Először gimnasztikai és térszervezési
elemekből álló mozgássorokat láttunk:
helycserét, párválasztást, mozgás-
követést. Itt a jelentéssíkot a ki kit választ,
a ki mit csinál izgalma adja meg. A páros
kapcsolatokat a legegyszerűbb, érintés
nélküli mozgásformákon keresztül
jelenítették meg. Eleinte csak egy játékos
mozog, majd kettő, négy s végül az egész
csoport. Ezt követte a csoport közös
mozgásépítkezése. A „nyáj viselkedése" -
adhatnánk a címet ennek a résznek. Újabb
és újabb vezéreket választanak, újabb és
újabb mozgásformákat láthatunk.
Peckesen, közömbösen, totyogva, félve,
ujjongó tömegként viselkednek. A
következő rész már bonyolult, kidolgozott
mozgásfolyamat: ünnepi parádé. Egyre
gyorsuló iramban négyszer-ötször
megismétlik a mozgássort. Belső
fegyelem, koncentráció, a játékostárs
gondolkodásának beható ismerete, a saját
test képességeinek pontos felmérése,
demokratikus csoport-struktúra -
körülbelül ezek a feltételei ennek a
negyvenöt-ötven perces játék-nak.

A Mozgásakadémia kísérletei más
szempontból is figyelmet érdemelnek. A
csoport különféle mozgáskísérleteket
(project) végez, az ötpercestől az egy-
naposig, egyhetesig. Két példa:

Ötperces: Az utcasarkon megjelenik
egy rózsaszínű ruhába öltözött katona,
várakozik. Vivaldi-zene szólal meg, gör-
korcsolyás, tüllruhás lányok kerülnek elő.
Körbetáncolják a katonát. Az akciót meg
lehet ismételni a város másik pontján, fél
órával később.

Egyórás kísérlet: a Visztula jegén a
hídon átutazók számára. A jégen tizenöt
húsz méteres vörös, kék, zöld szalagokkal,
különféle csoportformációt alakítot-

tak ki. A színház itt a nálunk megszokot-
tól eltérő funkcióban jelenik meg.

Olesnyica

A wroclawi fesztivált tíznapos közös
munka előzte meg Olesnyicában. A
Mozgásakadémia-csoport például azt a
feladatot vállalta, hogy egy bérház lakói-
val közösen színházi játékot szervez. A
csoport beépült a ház életébe, valóságos
szociológiai adatgyűjtés folyt. Az inten-
zív együttlét első, nyilvános állomása-
ként a bérházban hallott történetek alap-
ján játékokat rögtönöztek, a következő
alkalommal, egy hét után, felszólították a
ház lakóit, h o g y csatlakozzanak a játék-
hoz. Az eredmény igazolta a kísérletet.
Olyan szomszédok játszottak együtt, akik
évek óta rossz viszonyban vannak : olyan
latens konfliktusok szabadultak fel a já-
tékban, melyek megoldhatatlanul mér-
gesítették a ház lakóinak életét.

Az együttesek közösen vagy külön-
külön dolgozhattak, egy-egy csoport-tag
akár több programban is részt vehetett. A
fő célkitűzés az volt, hogy a csoportok
kapcsolatot keressenek a közönséggel,
olyan újszerű formákat hozzanak létre,
amelyek a néző-játékos viszonyt
nyitottabbá teszik. A csoportok szabad
kezet kaptak módszereik megválasztá-
sában. Egyebek között az alábbi témákon
dolgoztak: „Remény"; „A sajtó min-
dennapi tananyagunk"; „Költészet az ut-
cán". A téma adta lehetőségeken belül
minden csoport alternatív megoldásokat
készíthetett, s végleges variáns a belső
viták eredményeként alakult ki.

A. résztvevők számára nagy élményt,
elmélyült munkát, komoly szellemi ins-
pirációt jelentett az együtt eltöltött tíz
nap. Lehetőséget, melynek életképességét
a jövő igazolhatja. A tapasztalatok
feltétlenül biztatóak.

Kegyetlen színház

A mansfieldi Triple Action Theatre Titus
Andronicus-előadásának Wroclawban volt
a bemutatója. Shakespeare szövegét
erősen meghúzták és átértelmezték.
Mindössze öt szereplője van az
előadásnak; a játék tárgyi eszközeiben
meglehetősen puritán. A játékteret reke-
szes faemelvény zárja, a jelmez néhány
viseltes, polgári ruhadarab, a színészek
sminket nem használnak, nagy szerepet
kap a világítás és a térszervezés. Az elő-
adás a kegyetlenség szerepét, a szenvedély
és a szenvedély tárgyának kapcsolatát, az
emberi hatalmi függőségi viszonyokat



vizsgálja. Az öt szereplő (Titus Androni-
cus, Aaron, Saturninus, Tamora és Lavi-
nia) azért küzd, hogy személyiségmodell-
jét a többiekre erőszakolja. Az előadás
kezdetén sápadtan megvilágított helyiség-
be jutunk, mintha pincehelyiségben vagy
alagútban lennénk. Aaron közvetlenül a
nézők előtt mozog, újra és újra ugyanazt a
skálát énekli, artistamutatványokat végez,
saját jelenlétét élvezi. Saturninus a
helyiség végén lévő emelvény tetején áll,
újságot olvas, időnként megszámlálja a
nézőket. Lavinia, Andronicus lánya, a
közönséget fogadja, felkínálja a csuklójára
kötött madzagot: mintegy azt mondván: a
hatalmadba akarok kerülni, itt vagyok,
mozgass engem. Tamora háttal áll a
nézőknek, teste ritmikusan megfeszül és
elernyed, a fejét hátracsavarja, kacér
mosollyal figyel. A jelenet addig tart, míg
megtelik a terem (nyolc-tíz perc). Az
ismétlődő cselekvések monotóniájából
őrült, bár megformált világ színiélménye
alakul ki. Andronicus egyedül érkezik, de
mintha nem győztes érkeznék: hátán-
karján három farúd, a hatalom tárgyi
szimbolikus jele. Lassan, meggörnyedve
jár, sarkával minden lépésnél dobbant. A
látvány egyfelől a Krisztus-archetípust,
másrészt a hatalom súlyát hordozó embert
idézi tudatunkba. A dobbantás a
díszmenetek hangélményét kelti.

A Titus Andronicus-előadások egyik
nagy dilemmája a kegyetlenség megjelení-
tése. Csábító lehetőség a naturalisztikus
elemek tobzódó használata. Ebben a
rendezés felettébb mértékletes, ugyan-
akkor hallatlanul szuggesztív. Lavinia
megbecstelenítésekor Tamora és Aaron a
faépítményhez csalják a leányt - a közön-
ségtől ez a pont van legtávolabb -, Aaron
erőszakkal megcsókolja, a csók közben
fogával kitépi és véres húscafatként ki-
köpi Lavinia nyelvét. Kézlevágásról szó
sincs, az élettelenül lecsüngő kar, a szí-
nész után vonszolt madzag a játék elhitető
ereje révén láttatja azt, hogy Laviniának
nincs keze. Andronicus bosszújakor belső
víziója kivetül, s ekkor a többi játékos
Andronicus látomásának szereplője lesz;
képzeletében bábokként mozgatja a bűnös
vezéreket, kenyéradó gazdáit. Aaron,
Tamora, Saturninus gépies-merev
mozgással jeleníti meg az átváltozást.

Andronicus, miután megbosszulja a
Lavinia elleni bűnt, az Aaronból készült
pástétomot felszolgálja a királyi párnak -
és a közönségnek. A bűnökért eredendően
felelős Saturninus azonban nem

bűnhődik. Andronicus a bosszú végre-
hajtásakor, a császárral való szakítás
jelzéseként elégeti az előadás kezdetekor
olvasott újságot, s a sötétben lassan el-
hamvadó zsarátnok zárja a játékot.

Az autonóm rendezői koncepció és a
kiváló színészi játék ellenére az előadás
egyenetlen. A modell erejű magatartások-
ra túl sok szimbolizáló, expresszív elem
épült, a részleteket csak atmoszferikus
erejük fűzte össze. Helyenként a túlértel-
mezés és a didaxis is előfordult.

A Nagy menet

A fesztivál átütő sikere a lengyel Nyol-
cadik Nap Színház (Teatr Osmego Dnya)
előadása, a Végkiárusítás volt. Mint annyi-
an, ők is Grotowski munkásságából in-
dultak ki, s a morális helytállás eszményét
megtartva-meghaladva a színház társa-
dalmi, politikai funkciójára helyezik a
hangsúlyt. Munkájuk alapja az impro-
vizáció. A cselekmény középpontjában
azok az emberi konfliktusok állnak, ame-
lyek a társadalomba való beilleszkedést
kísérik.

Egy nonkonformista fiatalember be-
illeszkedési kísérleteit látjuk. A fiatal-
ember cselekedeteit előkészíti, segíti vagy
keresztezi egy Jóságos nagybácsi.

A Jóságos nagybácsi először egy ma-
dárijesztő-jelmezbe bújik, s áldásosztóan
széttárja kezeit. A szereplők a látványtól
megrémülnek, de felismerik a Nagybácsit,
s áldozni járulnak eléje. A Nagybácsi pénzt
dob a szájukba ostya helyett, a tömeg
felemeli, s a figura napóleoni pózban
leng-lebeg az őt fenntartó csoport felett.
Körbeviszik, ütemesen kiáltják a nevét.
Elfáradnak, s akit előbb vezérükként
tiszteltek, most földre ejtik.

A lázadó fiatalember világtagadó arccal
szemléli az eseményeket, néha kom-
mentárt fűz hozzájuk. Erre a Jóságos
nagybácsi kendőt terít a fiatalember ar-
cára, és a kendőn keresztül szájon csó-
kolja. Kemény, szúrós pillantásokkal
végigméri a nézőket, akik egy pillanat-ra
összébb húzzák magukat, nehogy éppen
őket válassza médiumul.

A fiatalemberünk nem nyugszik, nyug-
talan, ideges, ingerlékeny. Orvosok vizs-
gálják, pulzusát mérik, betegnek találják
és kényszerzubbonyt húznak rá.
Sportoljon, ha mástól nem, ettől
bizonyosan meggyógyul. A társulat két
sorba rendeződik, kendő a kezükben. A
fiút a két sor között űzik, hajtják:
gyorsabban, még gyorsabban, a kendőkkel
verik, hogy „nagyobb teljesítményre
sarkallják". A fiatalember elájul. A
fiatalember

később kifejti világjobbító elgondolásait.
Hallgatói félkörben ülve lesik szavát,
majd térdre borulnak előtte, s „alleluja,
alleluja" kiáltással üdvözlik az új meg-
váltót. A harmadik allelujánál azonban
már ő is együtt kiáltozik áhítattól túl-
csordult hallgatóival: a megváltó szerep-
kör nem járható.

Az előadás csúcspontja a Nagy menet.
A nézőteret szegélyező vásznakat letépik,
hátuk mögött a jelen konfekcióáruja:
foszlott kabátok, elrongyolt ruhák. Fel-
emelik, magasba tartják, templomi zászló-
ként lengetik a ruhákat, s méltósággal,
fegyelmezetten középre vonulnak a ki-
fakult gardrób alatt. Fájdalmas zene szól,
s a menet a kiürült, kiürülő formák
jelenlétét mutatja fel. E kulminációs pont
bízvást az előadás végére is kerülhetett
volna, az előadás azonban folytatódik, ám
a Menet feszültségét nem éri el. A
gondolati formák elévülésének bemuta-
tására három tudós jelenik meg, vitájuk
sajátos, mindhárman csak önmagukra
figyelnek. Egy haláltangó-jelenet és egy
nosztalgikus dal zárja az előadást.

A manipuláció és önmanipuláció világa,
a családi életbe menekülés illúzió-
rendszere, a karizmatikus értelmiségi
magatartás s a társadalmi életben jócskán
fellelhető elidegenedés egyként megjelent
ebben az előadásban. Az elő-adás ritmusa
rendkívül feszes, az üzenet hordozója a
jelenetről jelenetre átalakuló
csoportstruktúra. Rögzített szerepekről
alig beszélhetünk. Bármilyen jelenség áll
is a játék fókuszában a jelenet nem-csak
erről a szféráról szól, hanem a mögöttes,
rejtett erők munkáját, jelenlétét is sejteti.

Stúdió K: Woyzeck

A Stúdió K, bécsi siker után méltóan
képviselte a magyar színházat
Wrocławban is. A hazai kritika
foglalkozott már a darab elemzésével,
értékelésével, ezért erre itt nem térek ki. A
fesztiválon levő magyar tábor nagyon
drukkolt, hogy a nyelvi akadályok nem
rontják-e az elő-adás mélyebb rétegeinek
befogadását. Az aggodalom túlzónak
bizonyult; az előadás újszerű térkezelése, a
színészi játék koncentráltsága, az
atmoszféra sűrűsége, a szimultán
játéktechnika s az ebből következő
speciális nézői attitűd, a nyelvi akadályok
ellenére is érvényesült. Az előadás
méltatói külön ki-emelték a közönség
bevonására irányuló törekvést, s nem egy
olyan véleményt hallhattunk, miszerint a
Stúdió K elő-adása hozta a legtöbb új
elemet.


