
is a társadalom erkölcsi problémái, a ki-
vetettek vagy a be nem fogadottak sorsa
érdekli. A darabban három nemzedék él
egymás mellett, s nem éppen békésen.
Mindannyian keresik a helyüket az élet-
ben. A sértett író, az öreg Zsarkov,
trénerként működő fia, Kim, testileg-
lelkileg megrokkant lánya, Nyina és
unokája, Albert más-más világot kép-
viselnek.

A Négy csepp (1974) is sok érdekes jel-
lemet vonultatott fel. A mindenható
igazgató, a kispolgári lelkületű hivatalnok,
a mámoros kedvű munkás s a leendő tudós
is kap az élettől egy-egy figyelmeztetést;
van, aki megérti s megszívleli, van, aki
figyelmen kívül hagyja. A négy kis
darabban az író a köznapi élet néhány
olyan jelenségét, fonákságát vizsgálta
meg, amelyek önmagukban nem túl je-
lentősek, de a társadalom mégsem bé-
külhet meg velük. Hiszen a durvaság, az
egoizmus, a képmutatás, a közömbösség, a
figyelmetlenség, a karrierizmus, a
felelőtlenség mindenfajta megnyilvánulása
megsérti, megfertőzi az embert, s egy-egy
csepp méreg lehet az életünk-ben.

A legutóbbi Rozov-darab, a már említett
A siketfajd fészke (1979) is igen izgalmas
témát boncolgat, a „nagy ember" hivatali
és magánéletét. Szudakov, a „nagymenő",
a fontos-kényes funkció birtokosa
figyelmetlen férj, rossz apa, hideg-rideg
ember. Csupán a hivatalának, a szerepének
él, az otthoni ügyek-ben viszont teljesen
„süket". A darab igen élesen - helyenként
találó iróniával - vázolja fel ezt az elég
gyakori kortársi magatartástípust. (A
moszkvai siker után a darab magyarországi
bemutatója április elején volt a
Játékszínben.)

Nemrég személyesen is alkalmam volt
néhány órát Rozovval tölteni, aki nagy
szeretettel és lelkes hévvel beszélt a
moszkvai színházakról, különösen a
Központi Gyermekszínházról és a Szov-
remennyikről, amelyeknek - főleg pályája
kezdetén - oly sokat köszönhet, s külön
kiemelte Efrosznak, az invenciózus ren-
dezőnek a szerepét. Legújabb darabját a
Malaja Bronnaja Színháznak ajánlotta,
ahol Efrosz jelenleg dolgozik.

Rozov nem az a fajta író, aki maga
körül csak a rajongás és hódolat hangját
kedveli, beérkezett, sikeres színházi szer-
zőként is megmaradt kedves, szerény,
tárgyilagos embernek.

SAÁD KATALIN

Expedíció
a bizonytalanba

Feljegyzések Robert Wilson színházáról

A hetvenes évek legnagyobb színházi
talánya mindvégig Robert Wilson maradt.
Tízéves pályafutása során alaposan
megosztotta maga körül a közvéleményt:
az egyik fél zseniként, az eljövendő kor
előfutáraként tiszteli, a másik fél is alá-írja
zsenialitását: „zseniális sarlatánnak"

mondja.
Sajnos nem ismerem eléggé a Wilson-

féle színházat, s így nem vállalkozhatom
rá, hogy átfogó tanulmányban elemezzem
és értékeljem. E cikk a maga reflexióival
inkább hiánypótló szerepet szeretne
betölteni, amikor csatlakozik a lap korábbi
számaiban megjelent ismertetésekhez,
melyek a wilsoni pálya egyik-másik
állomásáról tudósítanak. (SZÍN-

HÁZ, 1971/9, 1974/12, 1976
/
12, 1978/3,

1978/7.) Fontosnak látszik ugyanis, hogy
nyomon kövessük, milyen lépcsőfokokat
jelölnek ki munkásságukkal a legjelentő-
sebb mesterek, még akkor is, ha ez a
nyomon követés csak kis részben tá-
maszkodhat a saját élményünkre és na-
gyobbrészt a külföldi szaksajtóra. Mint ez
esetben is. Az elemzendő három elő-adás
Wilson három utolsó bemutatója: az 1977-
es keletkekezésű Pat io . . . , az 1979 elején
Nyugat-Berlinben színpadra vitt Death
Destruction & Detroit s az év őszén
Párizsban megrendezett Edison.. . Közülük
az elsőt volt módomban látni, 1978-ban
Nyugat-Berlinben a Színházi Találkozón.
A másik kettőt a Theater heute és a Die
Zeit alapján ismertetem.

Patio.. .

Ahogyan meglepetést, esetleg csalódást
okozott annak idején a túl hangos Einstein-
opera azoknak, akiknek lelkébe Wilson
mint a csönd és a lassított idő apostola
vonult be, hasonlóképpen meghökkentette
a nagy létszámú mammutprodukció után
egy kétszemélyes kamara-darab kétszer
háromnegyed órája azt a közönséget, mely
a totális színház nagy-szabású
megnyilatkozásáért ült be az I Was Sitting
On My Patio This Guy Appeared I Thought I
Was Hallucinating néző-terére. A hosszú és
komplikált cím --Ültem a belső udvaromban
megjelent ez a _fickó azt hittem hallucinálok -
el is mondja az

előadás egész „tartalmát"; pontosabban az
elhangzó szöveg tartalmát. Az előadás két
félideje mintegy újjgyakorlatként Wilson
egyik alapgondolatát reprezentálja:
ugyanazt a dolgot lehetőleg több oldalról
kell megtapasztalni és megérteni. A
feketére bélelt színpadon néhány szi-
gorúan aszketikus formájú bútor, feketék
és fehérek. Jó negyedóra hosszat szól a
színpadon a telefon. Már akkor halljuk,
amikor helyet foglalunk a teremben, s
még azután is egy ideig. Vannak, akik
bekiabálnak: „szól a telefon!", vannak,
akik hangosan bevágva maguk mögött az
ajtót, eltávoznak, s természetesen olyan is
akad, aki békésen várakozik. Végre
megjelenik a mester személyesen.
Elegáns házikabátban, lakkcipőben és
simára nyalt, középütt választott hajjal.
Dekoratív félhomály. Leheveredik a
fekvőhelyére, lábát egy asztalon pihenteti.
Minden mozdulata óvatos és kimért:
lassan fordítja a fejét, mozdul a testével,
végrehajt valamilyen cselekvést a kezével
vagy a lábával. Egy pohár pezsgőt tart
hosszú, finom, hihetetlenül kifejező
kezében. Elmondja a történetet, hogyan is
volt, amikor itt ült, s a fickó belépett a
szobába.

A második részben Wilson nem jön
színpadra; ez Lucinda Childs szólója. A
gyönyörű amerikai táncos- és koreog-
ráfusnő az Einstein-opera óta dolgozik
együtt Wilsonnal. Childs ugyanazt a tör-
ténetet mondja el. De nyilvánvalóan nem
a történet a fontos, hanem a képek, me-
lyek közt a szöveg elhangzik. Becsaltak
bennünket a valószínűtlen, gyöngéd,
álmodó, soha meg nem valósuló önmeg-
tapasztalás szférájába, ahol az átváltozá-
sok láthatóvá válnak, átéljük, hogy va-
lami, ami tökéletesen azonos, más és más
lesz a különböző feltételek között, hisz
mindketten ugyanazt a folyamatot interp-
retálják, miközben egyetlen pillanatra
sincsenek együtt a színpadon. A képeket a
játszó személy változtatja meg, a kínzó
mozdulatok könnyűszerrel fölerősödnek
néhány nyaláb fény és sötét hatására. Így
jön létre a titokzatos, szelíd mozgás fény
és árnyék között, elbűvölő pillanatokkal,
mert Wilson, e fanatikus formalista,
biztos kézzel bánik a formával. Csekély
ráfordítással eléri a legtömörebb, pontos
effektusokat. A nézőben - aki elő-életében
már rég hozzászokott a „meg-foghatóan
dramatikushoz" - most kizárólag az
érzelmi sokk marad, mert Wilson
színháza nem az effektus és az általa
kiváltott hatás klasszikus elve szerint
működik; nekirugaszkodás nélkül, hirte-
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berlini látványosságot kísérletképpen
egészen naiv módon is át lehet élni, s
ekképpen elmesélni. Miként egy varázsló-
meséből készült színházi előadást. Olyan
állatokat látunk, melyek már nem létez-
nek, vagy még nincsenek: különös apró
sárkányok úsznak át valami „hold-kráter"

vörös gőzein, bugyborékoló hangot adó
óriásállat mozog a holdtalajon, rekedt
csipogó hangokat hallat, s egy-szer csak a
belsejében lévő lámpától mágikusan
felvillan. Két óriáskígyó is jön: az egyik
hatalmas és zöld, a másik kicsi, piros a
páncélzata, s piros orrszarvúfeje van.
Egészen lassan, apró hátráló lépé-sekkel
futamodik meg a kis dinoszaurusz a nagy
elől. Két mesebeli szörnyeteg tán-col;
avagy halálos párbajt mutatnak be. Robert
Wilson színházában minden jelenetnek
legalább két magyarázata lehet: egy
vigasztaló és egy ijesztő. S amiképp a mű
címe, Halál, pusztulás & Detroit arra
késztet, hogy a legvégső időre gondoljunk,
az apokalipszisre és az özönvízre, az
állatok viszont a megmenekülő bár-kára
utalnak. Minden bizonnyal a világ
alámerül; mégis a wilson színházban,
Bob Wilson az Ültem a belső udvaromban megjelent ez a fickó azt hittem hallucinálok című előadásában
en, szemvillanásszerűen kialszik, radi-
álisan a semmit hagyja maga mögött. A
éző tanácstalanul lelkes. Mindaz, amit
átott, hűvös intellektussal volt kiszá-
ítva, komplikáltan és szigorúan meg-

zerkesztve. Ha létezik „ész-érzékiség" -
z az előadás abban fogant.

D&D

eter Stein és társulata, a Schaubühne am
alleschen Ufer meghívta Robert
ilsont, hogy rendezzen meg Nyugat-

erlinben egy produkciót. A színház úgy
ondolta, föltétlenül hasznos lehet
zínészei számára, ha egyszer együtt dol-
oznak Wilsonnal. Ám a meghívott ren-
ező a Schaubühne-gárdából mindössze
égy színészt választott ki, többi tizenöt
zereplőjét hirdetés és pályázat útján
zerezte, igazi amatőröket, életkoruk
ilenc és hetvenhét év között. Magya-
ázat: „Nem ábrázolniuk kell a szerep-
őknek, hanem jelen lenniük."
Mielőtt az előadás elemzésébe bocsát-
ozhatnánk, szükséges megjegyezni,
ogy a szakirodalom szívesen használja
ilson színházára a „diskurzus" műfaji
egjelölést, mely kifejezés a magyar

yelvbe csak bizonyos magyarázó meg-
zorítással „vehető át hisz semmi esetre
sem jelent kedélyes beszélgetést, társal-
ást", noha e kifejezések állnak az idegen

szavak szótárában ennél a szónál. A „to-
tális színház Bob Wilson-i diskurzusán"
kifejtést kell értsünk, a totális színház
Wilson-féle kifejtését tehát.

A Death Destruction ó Detroit, DD&D-
nek rövidített diskurzust Wilson
kifejezetten Nyugat-Németországnak
szánta. Néhány motívum Rudolf Hess
önéletrajzára és Albert Speer emléke-
zéseire hívja fel a figyelmet. A spandaui
börtön mását látjuk a börtönkerttel, a
börtönfal mindvégig a háttérben húzódik,
a bezártak száma az évek során meg-
csappan, de az utolsó fogoly, Nr. 7. szim-
bolikus jelenléte tájékozódnunk segít az
utalások rendszerében; e motívumok a
diskurzus valamennyi többi kép
megvalósításában „generatív", teremtő
struktúraként hatnak. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a DD&D Hitler
helyetteséről szól. Egy diskurzus, már
fogalmából következően, soktémájú, az
utalások és keresztbeutalások ereje által
érvényesül, a belső vonatkoztatás ereje
által, s ebben az értelemben „mindenről"
szól és egyben semmiről. Ösz-
szefüggésrendszerét a megvalósítási mód
határozza meg. Wilson ezt a generatív
Hess-Spandau-motívumot beillesztette a
diskurzus tarka parttalanságába.

Az öt és fél órán át tartó, látszólag
idomtalan és megközelíthetetlen nyugat-

amely a leglassúbb a földön, egy pillanatra
szinte nyugalmi állapotba jut.

Nem a dinoszauruszok képviselik
egyedül a csodát. Kocsiverseny zajlik a
pusztában, és egy westernjelenetet figyel-
hetünk meg a mexikói kaktuszok között.
Ejtőernyős libben a földhöz, újságok
repülnek, madzag húzza őket az égbe,
teherhordózsákok mozognak kísértetiesen
a padló fölött anélkül, hogy bárki emberfia
megérintené őket. A rekvizitumok
Wilsonnál nem egyszerűen kel-lékek,
hanem mágikus tárgyak. A fény nem
egyszerűen világítás, sokkal inkább
misztifikáció. S Wilson szövegei nem
színpadi dialógusok, hanem végtelen so-
rok és litániák, rejtvények és varázsigék.
A kevés motívumot fáradhatatlanul is-
mételgető zene és zajok nem annyira
esztétikai funkciót töltenek be, inkább
hipnotizáló eszközök: mintha Wilson a
nézőt abba a félálomba, abba a transzba
akarná eljuttatni, ahol a gondolatok szét-
morzsolódnak, s a képek veszik át a ha-
talmat. Ha a nappal és az éjszaka össze-
mosódik - elérkezett a fantázia ideje.
(„Talán ezért mesélnek a gyerekeknek
lefekvés előtt" - jegyzi meg szellemesen a
Die Zeit cikkírója - „s nem a reggelihez".)

Gyerekjeleneteket látunk: a mama - vagy
a nagymama - az anyamedvéről s a
vörösbegyről mesél. A jelenet címe: „A
konyha". Fehér, üres terem, melyet egy



túldimenzionált villanykörte világít meg.
Az asszony hosszú fekete ruhát visel, a
gyerek golfnadrágban van, ül egy kis-
széken, könyvet tart az ölében, s egy
világító zöld almát rágcsál. Hátborzongató
meseóra ez - a jelenet végén hatalmas
elefántormány nő be a konyhába, a gyerek
felül rá és tovavágtat.

A korábbi jelenetben egy férfit láttunk
gyerekének kis fehér mérlege előtt -
kezében földdel megrakott, zöld mű-anyag
lapát. Végtelenül lassan, fenyegető,
majdhogynem gyilkos pillantásokkal kö-
zelítette meg a mérleget, aztán hirtelen
mozdulattal, de óvatosan a mérleg alá
borította a földet. A fenyegető gyerek-
gyilkosság előtt nem sokkal a jelenet bo-
hóckodásba vált át: az apa szteppet tán-col
újszülöttjének.

Amit a gyerekszínházak már-már el-
felejtettek, Wilson képeiben újra nap-
világra bukkan: a mesék kétarcúsága és
kísértetiessége. Hogy félelmet csitítanak és
félelmet keltenek; hogy olyan édenkertet
írnak le, melyben senki sem szeretne élni;
hogy a mi civilizációnk csodálatos
szerkezetei (versenyautók, űrhajók): gye-
rekjátékok és pokolgépek. És mindenek-
előtt, hogy nem tudni, vajon az ember nem
egyszerűen csak egy gép, melynek
komplikált apparátusába lélek van be-
szerelve.

Wilson varázsszínháza mindig hor-
rorszínház is. Szövegei nem egyszerűen
szövegek, hanem szókínpadok; a zajok
kínzások, a zene lárma, a fény fájdalom a
szemnek. „Isten hozott a Paradicsomban" -
mondja egy apró, kerek, kitömött
emberke. Az Édenkert azonban egy
vakítóan fehér puszta, víz és fa nélkül.

Wilson színháza nem mond el egyetlen
történetet sem, holott a darab címe: Egy
szerelmi történet tizenhat jeleneten. Előidéz
viszont néhányat. Mert aki valóban át-
engedi magát az előadásnak, az mind
újabb játékanyagot talál benne. Végtelenül
sok kombinációra van lehetőség.
Természetesen mindjárt a színpadi jele-
netek közt - de még többre a jelenetek és
az emlékezések, a félemlékezések, a ha-
zugságok között. Az ember olyan álla-
potba kerül, melyben - mindenesetre
színházban - még nem volt : transzba, bol-
dog eltompultság és féktelen hangulatok
közé. Itt valóban elveszíthető az időérzék,
vagy legalábbis megváltoztatható.

„Edison - darab négy felvonásban"

A „Festival d'Automne" alkalmából be-
mutatott legújabb Wilson-mű a fényről
szól, s négyszer hatvan percig tart. A
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özönség még a helyét keresi, amikor
elhangzik valahonnan egy asszonyhang
lomba ringató dúdolása. A tíz hang
indig ugyanabban a sorrendben szólal
eg a dúr hármashangzat harmonikus

angközeiben. Csak lassanként tudato-
odnak alkalmi, minimális változtatások a
ingató melódiában: egy félhang el-
súszás, egy szinkópa, egy moll átszí-
ezés. Mint Wilsonnál mindig, most is
lkezd nyugtalankodni a közönség egy
észe. Ironikusan tapsolnak, hogy meg-
édjék magukat a gyöngéd erőszak el-len,
ellyel Wilson szemük és orruk ki-

inomulását, időérzékük meglassulását
karja kikényszeríteni belőlük. A függöny
iszont még mindig le van engedve.
ong, dong, dong - hallatszik egyre.
ltató lenne? Inkább serkent: figyelmet,

antáziát, meditációt ébreszt. És végre
epillanthatunk a szép képek és emlékek
últ idejébe, mely egyúttal a vágyak

ilágosabb, derűsebb jövő ideje. A hatal-
as fákkal övezett gyepes tájban két asz-

zony hever a fűben; a legvidékiesebb
merikában vagyunk, jobbra egy klasszi-

ista urasági villa. A ház portálja előtt
odern pár, a hölgy meztelen vállú fekete

stélyi ruhában, a férfi fehér öltöny-ben.
színpad középpontjában szőke

iatalember támaszkodik egy szék tám-
ájára, a francia forradalom uniformisát
iseli, piros nadrágot, kék zubbonyt, s
gyfolytában beszél egy másik férfihoz.

Madárcsiripelésnek hangzik, amit a mag-
netofonszalag tudat a közönséggel: Edi-
son nélkül nem rendelkeznénk mindazzal,
amiről szó lesz majd. Fontos-e tudnunk:
kik tartózkodnak a színpadon a rövid pro-
lógus alatt? A műsorfüzet ekként tájé-
koztat: „La Fayette és George Washing-
ton találkozása Mount Vernonban"; az
1777-es amerikai függetlenségi háború
két harcosán kívül „asszonyok a 18. szá-
zadból"; „asszony feketében"; „férfi fe-
hérben". Okosabbak lettünk ettől? És ki az
a Wingate Scott generális, akit Terrell
Robinson, a prológus Washingtonja alakít
az első felvonásban? La Fayette újra ott
feszít a civilek közt, egy „medve" is
hozzájuk csapódott (a hatalmas med-
vefejet förtelmes szemüveg ékesíti, olyan,
amilyet az USA-turisták hordanak az
orrukon, kékkeretben rózsaszínű üveg).
Továbbá: ki a „medve", kit értsünk rajta?
Szimbólumként van jelen vagy a
reklámok triviál-Amerikájának emlékez-
tetőjéül ?

Á gyepen kinyújtózkodó „alvó férfi"

Thomas Alva Edison, mérnök Milan/
Ohióból, aki 1039 szabadalmával még
mindig tartja a feltalálási világrekordot. E
találmányok oly mélyrehatóan megvál-
toztatták az életünket, mint egyetlen má-
sik ember életműve sem. Edison saját
adatai szerint életének utolsó évtizedé-ben
sosem aludt három óránál többet; ehhez
megvolt az az adottsága, mely Na-

ucinda Childs a Wilson-előadásban



póleonnak is: mindenütt és minden
helyzetben tudott szunyókálni. Wilson
tehát - a Sigmund Freud élete és kora (1969),
a Levelek Viktória királynőhöz (1974) s az
Einstein a parton (1976) című „hős-revük"

után - e legújabb művének főalakját alvás
közben mutatja be. A feltaláló a második
felvonás üvegekkel és kémcsövek-kel,
fiolákkal és mozsarakkal telezsúfolt
laboratóriumában egy kísérleti asztalon
fekszik, serény tudósai körében, s ki-
piheni magát, kiüríti fejét az új találmá-
nyok számára. Alomszuszék a látszólag
nyughatatlan feltaláló; álomba merült az
amerikai pragmatizmus fáradhatatlan
vezető alakja. Wilson az olcsóbb mű-
vészfilmek vagy iskolai tévéadások áb-
rázolásmódjával ellentétben, melyek haj-
szolják a kronológiát, s a „mester" ba-
rázdált homlokát mutatják, amint az a
sorssal való küzdelemben áttör az éj szakán
a fény felé - nagy honfitársa élettörténeté-
nek szimbolikus momentumaira kon-
centrálta az előadást. Így a második fel-
vonás képei (Laboratórium, Kinescop-
stúdió), a minirobbanások és a morzeké-
szülék „tüt, tütüt, tüt" tudományos zaja
mellett az állandóan megismételt szótagot
használja alaphangnak: „Why?", „miért?"
- minthogy ez a tudomány ok-kutató
központi kérdése. Az előadás pedig,
dramaturgiai törvényeit tekintve, Wilson
legszigorúbb, „legszínházitör-
vénytisztelőbb" munkája. Enteriőrök és
kerti jelenetek váltják egymást; állandóan
konfrontálódnak a szereplők, korunk
alakjai és Edison korszakának történelmi
személyiségei; a szerkezeti felépítés tiszta:
a prológus és az első két fel-vonás
„sötétben", a harmadik és negyedik
valamint az epilógus „világosban"

játszódik le, s a hosszú és rövid jelenetek
egyensúlyban vannak, az egész harmadik
felvonás például, az „Illumination", a
Párizsi Opera nagycsarnokában szűk
másfél percig tart. A nyolc játékos, akik a
rámpával párhuzamosan felállított
reflektorok fénycsóvái között mozognak,
miközben Wilson fényről szóló meséjét
előadták, egy jobb Amerikáról szőttek
fájdalmasan szép álmot.

S z ínház -e?

Mint látjuk, Wilson artisztikus ábrázolása
erőteljesen formai - az általa meg-kívánt
befogadási forma viszont messze-menően
formátlan. Ez az ellentmondás sok helyütt
megnehezíti a befogadást. Az ábrázolás
ritualizált formája ezúttal nem igényel
ritualizált fogadtatást, inkább bizonyos
„urbánus higgadtságot".

A Wilson-féle totális színház, ez a több-
fajta médium útján megszülető diskurzus,
nélkülünk, nézők nélkül is végbe-menne,
amiként egy film lepereg az üres moziban.
Sokan vélik ezt sértőnek, mások viszont a
válogató részvétel szabadságát üdvözlik
benne, mely nem fokozza le, hanem
önállónak tekinti a nézőt. Wilson színháza
körül a legnagyobb izgalmat mindig az
időtartam kelti. Wilson ideája a
végtelenbe nyúló idő. Egész éjjel jövés-
menés, a spontánul ki-alakuló csoportok a
bárokban, a csarnokokban, az éttermekben
kommentálják a történteket, aztán
tétovázva haza-vonulnak vagy
visszatérnek a nézőtérre. A párok
intimitást találhatnak a loggiák
árnyékában, szemüket a térhatású képek
hipnotizáló áradatára meresztik. Néhá-
nyan elalszanak, hogy aztán újból teljesen
átadhassák magukat a képeknek és
hangoknak. Ezek az egymástól teljesen
elütő tevékenységek Wilson színházában
egyenjogúak, a szabadon lebegő figyelem
és a szétszórtság ugyanazon folyamat két
törvényes oldala; a színpad a néző szabad
döntésére bízza, odafigyel-e rá vagy sem.
Wilson térhatású képeit félálomban is
asszimilálni lehet.

A Robert Wilson által célba vett, for-
mális szemléletmódok felszabadítása sok
esetben szenved csorbát a körülmények
miatt: például ha a játék és nézőtér kor-
látozott, s nem alkalmas a szabad ki- és
bejárkálásra, vagy ha éppen az idő állít
korlátot: ideáját be kell szorítsa a munka-
idő vége s az utolsó metró indulásának
időpontja közé; ahogyan ez a nyugat-
berlini DD&D esetében történt. Ugyan-
is a fél éjszakán át tartó és az esetleg ti-
zenkét órás ábrázolás között nem mennyi-
ségi, hanem minőségi a különbség, mivel
ez más alkotási és befogadói módot igé-
nyel.

Az időtartam mellett a leggyakoribb
„gondot" Wilson színházával kapcsolatban
az elhangzó szöveg okozza. A kul-
túrpolgár várakozása meghiúsul, ezért
kiáltja közbe sértődötten: „Mikor jön a
szöveg?", vagy hogy „Mikor lesz értel-
me?". Wilson szerint viszont az értelem az
önkiszolgálás szférájába tartozik. A
lehetséges jelentés könnyebben közelít-
hető meg a szemlélés, mint a fogalmi
analízis útján. A csillogó, szemmel lát-
ható jelentés mindig kontextuális, vagy-is
az összefüggés determinálja. „Csak
fenntartással nevezhető ez színháznak" -
telefonálta szerkesztőségének a DD&D
sajtóbemutatóján az egyik napilap re-
cenzense az átdíszítési szünetben. Sajá

tos módon azokban az országokban, ahol
az irodalmi, művelődési színház a
kulturális tömegüzemhez és a megala-
pozott tradícióhoz tartozik, a kultúrpolgár
éppúgy, mint a színházi emberek vagy
kritikusok zöme, biztos fogalmakat
hordoz magában arról, „mi a szín-ház", s
„mi nem az". Nincs is kétsége efelől.
Ezzel szemben az USA-ban például, ahol
a színház kulturális helye nem ennyire
rögzített - s ahol a Broadwayn kívül
minden egyéb az „alternatív szín-ház"
egyik-másik megvalósulási formája, nem
tudott a közönségben ilyen éles
prekoncepció, azaz előítélet kialakulni. Az
építész Robert Wilson 1970-ben meg-
alapította a Byrd Hoffman School of
Byrds intézményét az autista gyerekek
képzésére - olyan gyerekek ezek, akik a
külvilág elhanyagolásával saját énjükre
korlátozott kóros magatartást tanúsítanak -
, s nem támadt semmiféle nehézsége,
hogy mint színházi ember váljék híressé.
Senki nem vetette fel, színház-e az, amit
csinál. Az volt, mert Wilson színházként
definiálta, s képes is volt megvalósítani a
saját definíciójának meg-felelő színházról
alkotott fölfogását. A New York-i
avantgarde jelenetek környezetében egy
Wilson-mű általában nem hat oly
provokatívnak, mint amilyennek például
Nyugat-Berlinben hatott. A „ritualizált"
színházi hagyományokkal rendelkező
országokban eretnekségnek számít Wilson
lemondása az irodalmi, a szó által uralt
beszédszínházról, a statikus színpadképről
és az irodalmilag képzett nézőről. Ez az
expedíció a bizonytalanba kalauzol.

E szám unk sz erző i :

BŐGEL JÓZSEF
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FORRAY KATALIN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa FÖLDES
ANNA újságíró,
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GYÖRGY PETER

az ELTE esztétikai tanszékének
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HEGEDŰS GÉZA író
HEKLI JÓZSEF
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KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
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PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
SAÁD KATALIN újságíró
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SZÁNTÓ PÉTER újságíró,

a Népszava munkatársa
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