
Nemzetek színháza
A Nemzetek Színháza Fesztivált, mely a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) pártfogása alatt 1975 óta
minden évben más-más országban kerül megrendezésre, az idén Hollandiában, az amszterdami Bolondok
Fesztiváljával összevonva tartották meg, mely programja szerint az új színházi törekvések, a színházi élet
peremén jelentkező útkeresések fóruma. Ugyanebben az időben zajlottak azonban a Holland Fesztivál, e
reprezentatív művészeti seregszemle eseményei is, s a két rendezvény, mely így mintegy a mai színházművészet
két arcát mutatta meg, bizonyos tekintetben kiegészítette egymást. Az alábbi összeállításban tehát mindkét
fesztivál eseményeiről közlünk beszámolókat, s ha egy-egy produkcióról többször és többféle összefüggésben is
szó esik, az nem a véletlen műve; úgy véljük, az egyéni benyomások és értékítéletek konfrontálása nemcsak
gazdagabbá teszi az összképet, hanem az olvasót is továbbgondolásra ösztönzi.

HAMLET: Aztán mért küldték
Angliába?
ELSŐ SÍRÁSÓ: Hát mert bolond volt;
ott majd eszire tér, vagy ha nem, ott
úgyse baj.
HAMLET: Miért?
ELSŐ SÍRÁSÓ: Mert ott szembe se
tűnik; ott minden ember olyan bolond,
mint ő.

Vajon szembetűnik-e a Bolondok Fesz-
tiválján, ha valaki transzvesztitaként járkál
naphosszat a nézők és játszók között, vagy
ha struccnak öltözött színészek versenyt
futnak egy keménykalapos-neccharisnyás-
körömcipős, korpulens úr vezényletére?
Úgy gondolom, hogy nem. Ahol mindenki
egyformán bolond, ott a bolondság
megszűnik abnormitás lenni, és egészen
természetes, hétköznapi dologgá válik.

Az idei Nemzetek Színháza, amelyet
Amszterdamban a harmadik éve rend-
szeresített „bolondfesztivál" égisze alatt
tartottak meg, abban különbözött, például,
a tavalyi hamburgitól, hogy a ha-
gyományostól elütő színházi extremitások
nem elkülönítve, „rétegműsorként" je-
lentek meg, hanem kizárólagos joggal
uralták a terepet. Jango Edwards, a pa-
rodista-bohóc-showman Hamburgban csak
egyike volt a one man show-kategória
résztvevőinek, Amszterdamban mint a
bolondfesztivál megalapítója, főszereplővé
vált, föllépett nagycsarnokban, kis-
csarnokban, egyedül és társulatával,
délután-este-éjszaka és egyáltalán mindig.
(Természetesen műhelygyakorlatot,
úgynevezett workshopot is tartott.)

Logikusan föltehető a kérdés, hogy ott,
ahol mindenki egyformán polgár-
pukkasztóan, grimasztvágóan, szamár-
fülmutogatóan bolond, mi értelme van

egyáltalán polgárpukkasztóan, grimaszt-
vágóan, szamárfülmutogatóan bolond-nak
lenni, hiszen „szembe se tűnik". Az
amszterdami bolondfesztivál még külön is
gondoskodott arról, hogy ne legyen
túlságosan szem előtt: kivonult a városból,
és egy félszigeten, lebontásra ítélt
hajójavító dokkok terra incognitáján, ütötte
föl -- senkitől sem zavartatva s egyben
senkit sem zavarva - a maga rezidenciáját.
Azt túlzás volna állítani, hogy „titkos
fesztiválként" vonul be a Nemzetek
Színháza történetébe, hiszen Amszterdam
utcáin néhány plakát hirdette az eseményt,
a rádió is foglalkozott vele, de a város nem
vett tudomást róla. Annál inkább a Holland
Fesztiválról, amely a dokkbeli
happeninggel egyidőben zajlott.

Talán nem járok messze az igazságtól,
ha föltételezem, hogy a bolondfesztivál
egyáltalán nem akart polgárpukkasztani.
Előítéletekkel betáplált színházfölfogá-
sunk egyik betegsége, hogy a szertelent, a
szabálytalant, a szokatlant csak mint a
színházi (vagy társadalmi) konvenciók
elleni lázadást tudjuk elképzelni. Ha egykor
volt ilyen szerepe a színházi avantgarde-
nak - és bizonyos körülmények között ma
is van -, Amszterdam azt mutatja, hogy az
avantgarde megszelídült. Elsősorban nem
formai eszközei-ben, hanem tartalmában.

Mindez nyilvánvalóan összefügg a tár-
sadalmi folyamatokkal - a diákmozgalmak
kifulladásával, az általános depoliti-
zálódási tendenciákkal, a viszonyok meg-
változtatására irányuló akcióprogramok
beszűkülésével. Az olyan politikai akció-
színház, mint a San Franciscó-i Mime
Troupe, a maga kispolgári antikapitaliz-
musával, fehér hollónak számított Amsz-
terdamban. A többség megelégedett
néhány apróbb társadalmi jelenség meg-
fricskázásával, a klasszikusok groteszk

kiforgatásával vagy lírai miniatűrökkel az
élet hétköznapjairól - különösebb indulat
és a megbotránkoztatás legcsekélyebb
szándéka nélkül.

A bolondfesztivál egymásba mosódó
„történései" és "előadásai", a faácsolatú
műhelyek falain áthallatszó rockzene, a
társulatok számára fesztiválfaluként és
játszóhelyként egyaránt szolgáló nyitott és
zárt terek összessége, vásári bazársorával,
bigyóárusaival, lacikonyháival, füstjével-
szemetével végeredményben a maga passzív
különállását hangsúlyozta. Amit láthattunk,
inkább létforma volt, mintsem színházi
forma. Délutántól hajnalig tartó
elfoglaltság, amelyben az összélmény
nem azonos a produkciók egyenkénti
élményösszegével.

A fesztivál mikrotársadalma érdeke-
sebbnek bizonyult az egyes előadásoknál.

Amszterdamban nem színházba jártunk,
hanem - ideiglenes érvénnyel -
szubkultúranézőbe.

Az angol Footsbarn Színház Hamlet-
előadásának sírásójelenetében nemcsak a
mottóként idézett dialógusrészlet nem
hangzott el, hanem egyetlen megvesze-
kedett shakespeare-i szó sem. Mégis a
sírásójelenet volt a kitűnő produkció
csúcsa. Klasszikus bohóctréfát játszott el
két színész, majd csatlakozott hozzájuk
egy harmadik, aki a sírból tápászkodott föl,
és éppúgy lehetett Harmadik sírásó, mint
megelevenedett hulla, esetleg a derék
Yorick szelleme. A bohóc-tréfa abból állt,
hogy a vállukra vetett furkósbotokkal
forgolódó színészek minduntalan kupán
vágták egymást, majd bocsánatkérő „Oh
sorry!" kiáltással engesztelték ki a sértettet,
miközben újabb csapást mértek, ezúttal
harmadik társuk fültövére. És ez így ment
a végtelenségig.

KOLTAI TAMÁS

Te vagyok én, én vagy te



Megfoghatatlan, hogy miért tűnt ez a
vásári csepűrágás annyira humorosnak és
annyira shakespeare-inek.

Az már érthetőbb, hogy egy normálisan
is egzaltáltnak látszó, se szép, se csúnya,
mindenesetre jelentéktelen Ophelia
különösebb átmenet nélkül képes meg-
őrülni - a változást szinte észre sem vettük.
Viszont még így is meglepő, hogy az
őrülési jelenet milyen természetesnek hat.
Még sohasem láttam ilyen jó őrült-Opheliát.
A magyarázat viszonylag egy-szerű, de csak
utólag jut eszembe. Persze, hiszen az őrület
nem „szép". A meg-szokott, artisztikusan
szakadt ruhájú, mezítlábasan erotikus
jelenség helyett bejön egy gusztustalanul
buja, koszos, szánalmasan lerongyolódott,
testileg ki-tárulkozó némber, akiről
legszívesebben elkapnánk a tekintetünket,
annyira viszolygunk tőle.

Footsbarnék - teljes joggal - sztárok
voltak Amszterdamban, és ha ennek az okát
keressük, akkor először azt a szín-házi
hátországot kell látnunk mögöttük, amely
szavatol azért, hogy a klasszikusokkal ne
lehessen szentségtörést elkövetni, bármit
csinálnak is velük. Másodszor: egy olyan
drámát, mint a Hamlet, amely még
kifordítva is a Hamlet - eszembe jut egyik
rendezőnk, aki néhány éve, az úgynevezett
rendezői olvasatok kigúnyolására visszafelé
olvasta a címet: „Telmah a nád", hangzott,
jópofán, a Hamlet, a dán kifordítása -, sőt
nem lehet tudni, hogy ami a visszájának
tetszik, az nem a nyers eredeti színe-e,
amelyet éppen a széplelkű színháztörténeti
korok fordítottak fonákjukra. (Lásd az őrült
Ophelia szépelgő színre-lépését.)

Próbáljuk csak meg Footsbarnékat
lesöpörni a deszkákról azzal, hogy ama-
tőrök, műkedvelők, tisztes vándorkomédiás
csepűrágók. Csakhogy úgy ej-tik ám a szót
csúszás-mászás-békaügetés közben is, mint
akármelyik pályatársuk a londoni Nemzeti
Színház színpadán; tökéletesen tudják a
szakmát; olyan fregoliszínészek, hogy
fölismerhetetlenek, ha különböző
szerepekben jönnek ki két percen belül a
színpadra; hang-szereken játszanak,
énekelnek és így tovább.

Alighogy kiérnek a színpadról, egyikük-
másikuk beül a tüllfüggönnyel takart
zenekarba, előkap egy hegedűt vagy
fuvolát, aztán amikor eljátszotta a rá osztott
zenei effektust, rohan, hogy kis-vártatva új
jelmezben, új szerepben jelenjék meg újra.
A San Franciscó-i Mime

A San Franciscó-i Mime Troupe előadása

A Footsbarn Színház Hamletjének Opheliája

A Stichting Dansproduktie gyalogló lányai (Keleti Éva felvételei)



Troupe előadásán ugyanez történik, azzal
a különbséggel, hogy a zenekar a nyílt
színen játszik, és a színész félig át-öltözve
veszi át a szólamát. Előfordul, hogy
parókát cserél, nadrág helyett szoknyát
húz, azután gyorsan beül zenélni - dobolni
vagy szaxofonozni -, majd szólama
végeztével, befejezve az átöltözést, már
újra a színpadon van.

Amatőrök ? Műkedvelők ?Hány „pro-
fi" tud kevesebbet a szakmáról?

Egyébként külföldön nem is nevezik
amatőröknek őket. Csak nálunk.

Ott, ahol a profi színházak gyakran
hiányos szövegtudással, beszédhibás
sztárokkal, a szakmai minimum alatt
tartanak premiert, az amatőr Stúdió „K"

viszont egy évig tökéletesíti előadását,
hangra-gesztusra koreografáltan.

Apropó, Stúdió „K". Büchner Woy-

zeckjével és Genet A balkonjával nagy
sikert arattak. „Ok a színház" - mondták,
írták sokan. Egyeseknek azonban
kevésbé tetszettek. Túlságosan koner-

vatívoknak találták őket.
Igaz, ami igaz: bármilyen jók voltak is,

nem illettek ebbe az Amszterdamba. Fodor
Tamás magából kikelve - és a saját
szempontjából teljes joggal - tiltakozott,
amikor az „utcáról" vagy a Grote Hall
felől bebődült a papírfalú
műhelycsarnokba az üvöltő rockzene.
Woyzeck-kíséretnek csakugyan nem volt
épületes, de Footsbarnékat például nem
zavarta, ami nem von le sem a Büchner-
előadás, sem a Hamlet esztétikai értéké-
ből, csupán rávilágít egy hagyományos lé-
lektani feszültségre, kitartott csöndekre,
érzékenyen megmunkált partnerkap-
csolatokra épülő előadás, illetve egy vá-
sári cirkusz alapvető különbségére.

Utószó Footsbarnékhoz. Azt hiszem, az
általam látott Shakespeare-ek közül
mindeddig erre a sátorponyvás Hamlet-ra
hasonlított legjobban az Erzsébet-kori
Globe-előadás. (Talán a mesterlegények,
söröskupával a kezükben, nem nevettek a
szellemen?)

Divat a mozgásszínház. (Vagy tánc-
színház.) Csak a legszükségesebb szavak
hangzanak el, azok is ritkán, legtöbbször
némajáték folyik. Egy ideig töprengtem
rajta, hogy miért elviselhetetlen, mond-

juk, a holland Bart Stuyf produkciója,
amelyen egy plexi- és üveglapokból, il-
letve fémállványokból álló konstrukción
mászkálnak, csúszkálnak, hengergőz-nek,
lépegetnek végtelenül hosszan a
tornadresszes szereplők -- és miért élve-
zetes a szintén holland Stichting Dans-
produktie sokkal hosszabb előadása,
amelyen semmi más nem történik, mint öt
lány két órán át gyalogol különböző
alakzatokban a sík padlón, és legföljebb
annyi a változatosság, hogy néha egy
filmet is vetítenek, amelyen ugyancsak ők
gyalogol nak.

Később rájöttem: valószínűleg azért,
mert az első esetben tornászok gyalogoltak,
a másodikban színészek. Az előbbiek
személytelenek voltak, az utóbbiak egyé-
niségek. Öt lány, mindegyik az egyéni-
ségének megfelelően öltözve - az első
gamines, a második sportos, a harmadik
elegáns, a negyedik groteszk, az ötödik
kislányos. Gyaloglás közben keresztezik
egymás útját, ilyenkor egy-egy pillantást
vagy mosolyt váltanak; amikor a játéktér
szélén álló padon pihennek, akkor is részt
vesznek az előadásban, kapcsolatot
tartanak a másikkal, érzik a ritmust,
fáradtan is szépek, egy közös akció ré-
szesei, a homlokuk mögött látom a gon-
dolataikat, az egyszerű gyaloglás hirtelen
rituálissá válik, már nem a padlón gya-
logolnak, hanem valamilyen transzcendens
térben, a gyaloglás szublimálódott, valami
mélyebbet, összetartozást fejez ki,
kiemelkedést a köznapokból, a fölül-
emelkedés rítusát, tudom is én, de nem is
érdekes, egyszerűen jó nézni őket...

Valami átható örömet érzek: gyalogolni
jó.

A Stichting Dansproduktie másnapi
előadása előtt fél órával a dokkok között
látom a társulat egyik színésznőjét. Jel-
mezben van, bő pantallóban, micisapkáját
félrecsapja, zsebre vágja a kezét, mint
tegnap a színpadon, készül a föllépésre.
Gyalogol.

Az amszterdami előadások -- nagyszerűek
és dilettánsok - abban hasonlítottak
egymásra, hogy nyoma sem volt bennük a
nagyképűségnek. Legtöbbjük bohókás
derűvel nézte a világot, kinevet-te a
fontoskodást, csúffá tette az ágáló dölyföt,
a kivagyiságot. A társulatok békésen
megfértek egymás szomszédságában,
legtöbbjük ügyet sem vetett az áthallatszó
zenére vagy kiabálásra, nem

panaszkodott, amiért esetleg valame-
lyiküket jobban „preferálták" hivatalosan.

Vajon mi miért nem tudunk még blőd-
lizni sem nagyképűség nélkül? Miért
gondolja a parodista, hogy ami neki nem
tetszik, az nem művészet; miért
sértődékeny, aki bohócériát csinál a tör-
ténelemből; miért zavar egyeseket, ha
kőszínháza falán átszűrődik egy másik
siker zaja?

Gyerekkoromban egy buta versike járta:
„Én vagyok én, te vagy te, ki a szamár: én
vagy te?" Aki az „én vagyok én" gőgjének
bűvöletében él, annak el kellett volna
mennie Amszterdamba, hogy megtanulja:
mások is játszanak rajta kívül, és nem az a
legnagyobb különbség, ami „profi" és
„amatőr" között, hanem ami a színész és a
nem-színész között fedezhető föl.

Hadd ismételjem meg: az amszterdami
,bolondfesztiválról" nem az egyes
előadások élményét hoztam magammal,
hanem azt a szellemet, amelyik a maga
természetességével belénk sulykolta, hogy
talán én, a néző vagyok jelmezben elegáns
zakómban, és ők, a játszók jel-meztelenek
farmerban; magam is egy-személyes civil
színház lehetek, ha akarok, és ők is civilek,
mert az utcán játékba elegyednek velem, a
civillel; az előadás rólunk szól, s mi is az
előadásról szólunk; fönt a színpadon is mi
vagyunk, lent a nézőtéren is ők vannak.

Én vagyok te, te vagy én...
Tessék mondani, mindenki szamár, aki

így gondolja?
Vagy bolond?

E számunk szerzői
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