
ranta az országot járják, szinte minden
kellék nélkül, mikrobusszal, sátorban lépve
fel, ahol legtöbbször egyetlen
segédeszközük egy ponyva vagy egy
könnyű, összecsukható pódium. Ilyen-kor
„könnyebb" darabokat is játszanak, mint
télen. Híres „nyári" produkciójuk volt a
Feest voor Nico (Nico ünneplése), a Hallo,

medemens (Szia, embertárs!), az Eenzwoele

zomervond (Forró nyári éjszaka). Ami
előadásaikban közös és a legkülönbözőbb
közönségrétegek számára is felismerhető:
a kispolgári erkölcs szelíd, de határozott
ostorozása, az álszentség és a szellemi
renyheség kipellengérezése, lázadás a
rosszul értelmezett „nivellálódás", az
amerikás elszemélytelenedés, elgépiesedés
ellen, az ún. represszív társadalmi
tolerancia („mondd csak, amit akarsz,
úgyis az történik, amit mi akarunk")
jelzése, leleplezése a vezetők és felettesek
„emberbaráti" intézkedéseiben stb. A
Werkteater módszere a karikatúra, a vastag
aláhúzás, a szatirikus tűzijáték. S mindenki
nevet; nevet, míg csak el nem megy a
kedve a nevetéstől, s föl nem ismeri a
karikírozottakban - önmagát!

A Nemzetek Színházán bemutatott
produkciójuk ismét tipikusan holland
jellemvonásokat figuráz ki, de a bohózat
mögött jól felfedezhető a fanyar alap-hang.
A Bosch en Lucht (Erdő és jó levegő) című
előadás cselekménye két síkon halad.
Egyrészt pénzes újgazdagok üres, blazírt,
gyermekded szórakozását, idétlenkedését
láthatjuk Spanyolországban (mely évek óta
a holland tömegturizmus nyaralóhelye),
másrészt egy egészen rendhagyó üdülő
társaságot: szanatóriumba beutalt testi és
szellemi fogyatékos gyerekeket. Végre
egyszer - hála az állami támogatásnak - ők
is nyaral-hatnak, igaz, hogy csak saját esős
országukban, Hollandiában, de mégis „er-
dőben és jó levegőn". Igen, nyaralnak ők
is, de mennyire másképpen! Az elő-adás
mottója: „A hétköznapok taposó-malmából
mindenki ki szeretne szabadulni néha.
Van, aki a verőfényes spanyol tengerpartot
keresi fel, s ott fut szívdobogva ismeretlen
kalandok után. Van, aki szintén elutazik,
csak épp olyan helyre, ahol a magunkfajta
nemigen szokott megfordulni." A két
egymástól elütő társadalmi réteg
összehasonlítása odáig megy, hogy végül
nem lehet tud-ni, kik a szellemileg
fogyatékosabbak:

az idejüket és pénzüket infantilis blőd-
ségekre fordító turisták Spanyolhonban,
avagy a nyomorék gyerekek, kik szűkre
szabott életlehetőségeiket jóval élesebben,
tudatosabban, értékesebben élik meg.

Eléggé meglepett tehát Zappe László
kommentárja a Népszabadságban a
Werkteater e produkciójával kapcsolatban.
Zappe azt írja: „Jellegzetes volt az
amszterdami Werkteater produkciója,
amelyben két cselekmény futott párhu-
zamosan, az egyik egy spanyolországi
csoportos turistaút figuráit és eseményeit
gúnyolta ki, a másik pedig egy testi
fogyatékosokból és elmebetegekből álló
famíliában rejlő meglehetősen extrém
humor forrásokat aknázta ki a helybéli
közönség tomboló tetszését kiváltva.

" (Nép-
szabadság, 1980. június 22. a kiemelés
tőlem, D. E.) Zappe nem csinál titkot
abból, mennyire csodálkozik, sőt elítéli ezt
a tréfálódást. Holott a testi-szellemi
fogyatékosság Hollandiában már régen
nem tabu, sőt a hollandok inkább kissé
átestek a ló másik oldalára: az ún. „el-
lenpszichiátria" egyes képviselői egye-
nesen azt hirdetik, hogy valójában a be-
teg akár idiótának született, akár később
lett elmebeteg -- a normális, az igazi, a
természetes és még romlatlan ember, míg
a túlművelődés és a civilizálódás terméke,
a modern nagyvárosi ember az igazi
bolond. A Werkteater azonban épp nem
ezt a túlhajtott nézetet vallja, s egyszerűen
a szellemi fogyatékost emberként kezeli,
aki szánnivaló, szeretnivaló, de akin --
akárcsak másokon - alkalmasint nevetni is
lehet! Sőt épp a kinevethetősége teszi a
normálisokkal egyenrangúvá, míg a
szánalom, a sajnálat (mely könnyen
lesajnálásba csap át) lealacsonyítja,
kirekeszti, gettóba zárja. Ebből a
meggondolásból jött létre a mindenkori
olimpiai játékokkal egy időben megtartott
„fogyatékosok olimpiája" is, mely épp e
sorok írásakor zajlik Hollandiában. A
Werkteater üzenete tehát így értendő: az
Élet azoknak igazi érték, akik alig

birtokolják, akiknek minden szemernyi
gondolat, érzés, kreativitás, fantázia
meghódítása iszonyatos erőfeszítésbe
kerül. De az Életnek igazán örülni is csak
azok tudnak, akik meg-küzdöttek érte.

PÁLYI ANDRÁS

Dialog Curious George

Robert Wilson új előadása
Rotterdamban

Míg a Bolondok fesztiválja színes és
nemegyszer kétes értékű „underground"

világa az amszterdami hajógyári telepen
kavargott, addig Rotterdam, Utrecht és
természetesen Amszterdam tekintélyes
kőszínházaiban hagyományos, „polgári"

körülmények közt került sor a Holland
Fesztivál rendezvényeire, melyek sorában
a számos zenei és balett-program mellett
néhány érdekes szín-házi bemutató is
akadt: több előadással vendégszerepelt
Peter Stein nyugat-berlini együttese, a
Schaubühne am Halleschen Ufer, s itt
lépett fel a mai színház amerikai
fenegyereke, Robert Wilson is. Első
hallásra talán meglepő e hír, de mielőtt
arra hajlanánk, hogy messzemenő
következtetéseket vonjunk le a Wilson-
féle avantgardizmus elpolgáriasodásáról,
ne feledkezzünk meg a közönséges
pénzügyi szempontokról sem, tudniillik a
Nemzetek Színháza emblémáját is viselő
underground-fesztivál, jelentősebb dotáció
híján, igen szegény rendezvény volt,
Wilson viszont közismerten költséges
színházat csinál. Egyébként oly nagyon
költségeset, hogy a korábban Párizsban
már bemutatott Edisonját anyagi okokból
nem „fogadta" a Holland Fesztivál, s a
Dialog Curious George is, noha az olcsó
wilsoniádák közé tartozik szép pénzt
felemésztett, ami többek közt érződött az
előadásnak otthont adó Schouwburg
borsos helyára-in. Ennek következménye,
az erősen foghíjas nézőtér már önmagában
is el-gondolkoztató: egyáltalán eljutott-e
ez a színház a maga közönségéhez ?

Wilson szereti a lefordíthatatlan cí-
meket. A curious-nak az Országh-féle szótár
szerint három jelentése is van: i. kíváncsi,
z. furcsa, különös, 3. pontos, alapos. Amíg
a nyolcvan-nyolcvanöt perces (tehát a
híres, nagy wilsoniádákhoz képest
meglepően rövid) előadást nézem,
leginkább a különös mellett döntenék: e
valóban rendkívüli George (Christopher
Knowles) körül mágikus világ szerveződik
a színpadon, ám az előadást záró ironikus
szentencia aligha fordítható másképp, csak
így: „Ne légy túl kíváncsi, mert hajt hozol
magadra." Vagy mégis ?



A rotterdami Schouwburg műsorfüzeté-
ben ezt olvasom: „a főhős, ahogy maga
Knowles mondja, »igen derék ember«,
csak éppen különc. Es a társadalom meg-
bünteti ezért a különcségért." Ez esetben
így is fogalmazhatnánk a fenti szentenciát:
„Ne légy túl rendkívüli, mert bajt hozol
magadra." Wilson, aki az említett
programfüzet szerint Knowles látomását
jeleníti meg rendezésében, ügyel rá, hogy
a játékban végig ott vibráljon a szó
jelentésének minden aspektusa, ezzel
eleve meghatározva azt a mobilitást és
körülhatárolhatatlanságot, ami az előadás
nyelvi közegét jellemzi. A dialog kifejezés
mellé nem kevésbé odailleszthető egy
halvány kérdőjel: noha a kétszemélyes
játék mindkét szereplője - azaz George és
a barátja (ez utóbbi maga Wilson) - szinte
mindvégig színen van, szabályos
dialógusról, párbeszédről már azért is
nehezen beszélhetünk, mert a szöveg
harmadik személyben hangzik el, ami
nyilván a szerep és szereplő közti ironikus
távlatot van hivatva hangsúlyozni.

A Dialog Curious George egy sorozat ötö-
dik darabja, melyet Wilson és Knowles
együtt készítenek, évente új produkcióval
jelentkezve. E legutóbbi játékuk premierje
Brüsszelben zajlott le, az elő-adás
lényegileg Knowles forgatókönyve és
rajzai nyomán készült, melyeket a szín-
padképről és a színészi mozgásról ké-
szített, a figurák azonban H. A. Rey
gyermekregényeiből kerültek Wilson és
Knowles színpadára. Kettejük munka-
kapcsolata nem újkeletű. Wilson, aki
1973-ban talált rá Knowlesra, így be-szél
róla: „Christopher tizenhárom éves volt,
amikor megismertem, és agysérüléses.
Betegsége onnan eredt, hogy anyja
terhességi mérgezést kapott. Gyerek-
korában igen nehezen beszélt és olvasott,
szülei egy philadelphiai intézetben he-
lyezték el, kapott tőlük egy magnetofont, s
azt mindig magánál hordta. Egy szép
napon azonban a magnetofon el-romlott, s
ő annyira elkeseredett, hogy a szülei
vettek neki egy újat. Amikor a régi
készüléket is megjavították, már két
magnetofonja volt. E két készülékkel
elkezdett kísérletezni, egyelőre csak saját
maga kedvtelésére, de máris úgy keverte
össze a szövegeket és úgy kombinált
belőlük új szövegeket, hogy ez már ön-
magában is elment kísérleti irodalom-nak.
Egy alkalommal bezárkózott egy hétre, s
végül az Emily szereti a televíziót című
fantasztikus szövegével állt elő. Nem
sokkal ezután játszotta első szerepét a
Sztálin József élete és kora előadásá

ban, s itt spontán módon megismételte
kísérletét, az Emily-szöveg új változatát
mutatva be."

Nyilván azért beszél Wilson ilyen
hosszan Knowles magnetofonvariációiról,
mert a jelenlegi előadásnak is ez az egyik
forrása. A „párbeszédet", melyet inkább
„egymás mellett beszélésnek"

nevezhetnénk, ezúttal előre szalagra
vették, s a normálisnál lassabb, illetve
gyorsabb sebességgel játsszák vissza, mi-
közben a két szereplő normális hanglej-
téssel ejti a mondatokat: e több csatornás
„hangjáték" különös zenei kompo-zíciót
alkot, melynek legfőbb (érzelmi)
tényezője a kiszolgáltatottság és a ben-
sőségesség állandó feleselése egymással.
Hasonló jelentése van a kettős hely-
színnek is: a „párbeszéd" elöl a színpadon
és egy ablak mögött zajlik le, ahol, akár
egy living roomban, két szék áll egymással
szemben. Tehát van egy külső és egy
belső világ: a kiszolgáltatottság és a
bensőségesség világa, mely egyetlen
percre sem fedi egymást. Ezt a törést jel-
képezi, mondhatni „megszemélyesíti" az a
két ember nagyságú bábu, melyek hol
önálló személyeket jelentenek, hol pedig
Wilson és Knowles árnyékát, talán
tudatalattiját. Az, ahogy George-ot a
kórházban fogadják, majd azok a kér-
dések, melyekre választ várnak tőle, a
hirdetések, melyeket olvas, és végül az,
ahogyan állásba megy, kétségkívül bizo-
nyos drámai következetességet rejt ma-
gában, ám nem annyira a formális logika
szabályaiban gyönyörködünk, inkább a
lenyűgöző képek, a megdöbbentő gesz-
tusok, a polifon hangzatok szürrealista
orgiájában, inkább abban a mélyről fa-
kadó intuícióban, mellyel Wilson „vi-
lágméretű panaszát" elénk tárja.

„Everything is beautiful" - Wilson
valahol az előadás közepe táján rázendít a
régi amerikai slágerre, s érthetjük szó
szerint is: itt valóban minden csodálatos. A
proszcéniumon a legkülönfélébb élénk
színben ragyogó ébresztőórák, kisrádiók
és zsebmagnetofonok, megszámlálhatat-
lanul s varázslatosan sok, ami már ön-
magában is irreálisan hat, pedig vala-
mennyi óra pontosan mutatja az időt. A
színpadon a friss tavaszi fű színét idéző
műanyagborítás húzódik. Egy mese-
szerűen elbűvölő ház, melyből csak tö-
redéket látunk, homlokzati falrészt s az
ablakot, amelyen túl az idillikus living
roomban George és barátja szertartásosan
megajándékozzák egymást, közben az
amerikai supermarketek karácsonyi mu-
zsikája duruzsol, átszőve a vevők elmo

sódó zsibongásával. És gyönyörűek az
ajándékok is: egy igazi cowboy-kalap
George barátjának (olyan, amilyet Texas-
ban hordanak, ahonnan Wilson származik,
vagyis sárga, s nem fehér vagy bézs), egy
strandlabda s még valami játék, ünnepi
aprólékossággal becsomagolva - magának
George-nak. Oldalt a két ember nagyságú
bábu, kissé nyugtalanító, furcsa maskarák,
de most ezeket is beillesztjük a „szenteste"

hangulatába: talán ők a szomszédok, akik
egy álarcos mulatságba készülnek. A
házacska falára vetített diarajzok és
szövegek részletes eligazítást adnak az
előadás szerkezeté-ről, ami egyúttal a
tartalma is. Négy rész lesz: George
kórházba megy, Válaszok, Hirdetések, George
munkába áll. Az első két rész és a negyedik
újabb négy, A, B, C és D szekvenciából
épül, a harmadik csak A és B
szekvenciából. E kis ritmikai ugrás a
harmadik tételben, úgy tűnik, épp arra
szolgál, hogy az egész kompozíció
arányosságát hangsúlyozza. Magával
ragadó, gyönyörű, színpompás,
csodálatosan megszervezett világ.

Mit akar Wilson ezzel a túlhangsú-
lyozottan csodálatos Amerikával? Meny-
nyi ebben a „naturalizmus", azaz a valóság
„úgy, ahogy van" lefényképezésének az
ambíciója, s mennyi az irónia? A sztori, a
felnőtteknek címzett mese, melyet
Knowles írt, az „Everything is beautiful"
sémája szerint bontakozik ki. Egy majom,
kicsit butácska, mely a George névre
hallgat, lenyelte a neki ajándékozott
játékot. De a barátja elvitte George-ot a
kórházba, ahol a „jóságos doktor úr"
azonnal pártfogásába vette. Majd George
azzal kereste meg a kenyerét, hogy
ablakot tisztított, de a barátja elintézte,
hogy szerepet kapjon egy film-ben.
George karriert csinált Hollywoodban, s
filmje premierjére meghívta vala-mennyi
ismerősét. Egy pillanatra halljuk is a
sikereiről beszámoló, elragadtatott
filmhíradót, ami óhatatlanul az Aranypolgár
kezdő képsorát juttatja eszünkbe. Az
amerikai sikereszmény ilyen idillisztikus
változata nem lehet más, mint csalóka
látszat, érzéki káprázat, amit különösen
beszédessé tesz az Orson Welles filmjére
utaló allúzió. De Wilson és Knowles nem-
csak az amerikai kultúra mitikus szálaiból
szövik az előadás szövetét, ezt szervesen
kiegészíti a látvány- és a hangeffektusok
gondosan megszerkesztett, egymásra
hangolt, több szólamú kompozíciója. „Én
főleg fényben gondolkozom, sötétben és
világosban, melegben és hidegben, abban,
ami felülről jön, és abban, ami alul-



ról"- vallja Wilson. A színpadkép lenyű-
göző, túlfokozott gyönyörűsége, a dialógus
elszemélytelenedése, a beszédnek a
beszélőtől való elidegenedése, artikulálat-
lan hangok kánonjába való „átcsordulása"

megfelel a giccsbe fordult amerikai vágy-
kép, a már-már karikaturisztikusan túl-
rajzolt sikereszmény illúziójának, s meg-
mutatja a wilsoni vízió mélyebb motívu-
mait: a mai ember bekerítettségét és
veszélyeztetettségét, a lét kiüresedésének
rémét. Csak az első rész néhány momen-
tumát emelem ki: a játék, amit George
ajándékba kapott, premier planban a
leginkább pisztolynak néz ki; a kórház
előtti jelenetben George-ra és barátjára
egész halom játékkocka hull; a szín
közepén megégett tetemek (talán Viet-
nam?); vetített újságkivágások Berko-
wítzrbl, a hírhedt New York-i gyilkos-ről,
majd egy elbűvölő táj, majd egy sivár fal.
És a két néma álarcos bábu egyre
baljóslatúbb hatást tesz ránk.

A látvány Wilson színházában befelé,
önmaga felé fordítja a nézőt: minden
nyilvánvaló megszerkesztettség és terv-
szerűség ellenére épp elég életszerűen
kaotikus és sorsszerű ahhoz, hogy szem-
lélődésre késztessen (mondhatnánk, ha-
sonlatképp, akár a teremtés maga, min-
denesetre a wilsoni ambíció nem kisebb,
mint a „teremtést", a világot megmutatni
olyannak, amilyen). Különösen ér-vényes
volt ez az első nagy hírű wilsoniádákra,
melyek legendás emléke máig él a színházi
köztudatban, s nem véletlen, hogy a
rotterdami Schouwburg mű-sorfüzetében
most is az I971-es Deaf-man Glance (A süket
pillantása) egzotikus felvételeivel
reklámozzák a mostani produkciót. Az
eltelt évtized alatt azonban a Wilson-
színház sokat változott. Újabb motívum a
Wilson-előadásokban, hogy
megnövekedett a nyelvi manipuláció, a
nyelvvel való játék szerepe, ami különösen
szembeötlő, ha tekintetbe vesszük, hogy a
régebbi produkciókban sokszor hosszú
órák teltek el néma csendben. A. Párizsban
1978-ban be-mutatott Ültem a belső
udvaromban meg-jelent ez a fickó azt hittem
hallucinálok (melyről a SZÍNHÁZ 1978/7.
és 198016. számában már bővebben
olvashattunk) hívta fel először erre a
figyelmet, hisz ez a hosszú című,
ugyancsak kétszemélyes előadás
mindenekelőtt szöveg volt, a szürrealisták
automatizmusával szőtt szabad
asszociációk és a nyelvi banalitások
variálásának szövevénye. A Dialog Curious
George második és harmadik részében is a
szavakkal való játék domi-

nál, a szavak hangértékének ízlelése
(„real red rooster", „Rotterdam - water
dam" stb.), valamint az amerikai angol
bizonyos nyelvi konvencióinak nevet-
ségessé tétele (a felfuvalkodottan elegáns
„perspire" szembeállítása a meghittebben
hangzó „sweat"-tel). E látszólag felhőtlen
szójátékok, akárcsak a színpadkép felhőt-
len szépsége, egy idő után inkább a szo-
rongásról, az elembertelenedésről, a ki-
szolgáltatottságról vallanak, hisz George
és barátja látták a Body Snatchers című
filmet, mely „szinte ragadt a vértől", s
amikor ezt halljuk, az előtte többször
emlegetett „red" (vörös) mint-egy
utólagosan „átvérzi" a könnyed
hangvételű, ám halálos komolysággal
előadott nyelvi paródiát.

De maga a nyelvi manipuláció is több
arcú az előadásban: a hétköznapi for-
dulatok kiüresedése, a banalitások túlfa-
csarása más wilsoniádákban is szerepet
játszott. A Válaszok címet viselő második
részben a kérdések litániáját halljuk:
„Miért fekete néhány ember?" ((Azaz:
miért tartunk másnak, különcnek, egye-
seket?) „Milyen disznóságot kell elkö-
vetnem, hogy rendben legyenek a dol-
gaim?" De válasz helyett csak sláger-
töredékek vagy giccses frázisok hangza-
nak el; „Raindrops falling on my head"

(Esőcseppek hullnak fejemre), „Every-
thing is beautiful", „Apples, peaches,
apple pie" (Almák, őszibarackok, almás-
pite). Ez utóbbi „válasz" asszociációi
aztán a híres szállóigéhez vezetnek: „As
American as apple pie" (amerikai, mint
az almáspite), mely a baseballra is vonat-
koztatható, Disneylandre is, Grace
Kellyre is - és természetesen az előadás
karácsonyi hangulatú nyitóképének na-
gyon amerikai bensőségességért is. Ez a
nyelvi játék folyik tovább a Hirdetések cí-
mű tételben, s ahogy Wilson és Knowles
különböző szavakból konstrukciókat
képeznek, abból egyszerre megértjük, mi

az a „megcáfolhatatlan logika", melyről a
műsorfüzet ajánlása beszél. Íme: A
ruhagyárak már zseb nélkül varrják a ru-
hát azoknak, akik szemüveget viselnek,
de ne aggódj, mi segítünk, szerezz be
magadnak kontaktlencsét! Vagy egy
másik: Talán !érdekel ez a sok elektro-
nikus holmi, amit itt a színpad elején
látsz ? Lépj be Őrült Eddy boltjába, nála
minden kapható, amire lelked vágyik! Es
következik Eddy monológja, mely
Knowles előadásában nem egyéb, mint
rapszodikus idézetek halmaza a Saturday
Night Live amerikai tévéprogramból, mely
„képromboló" ambícióval gúnyol-ja a
televíziós reklámot.

Végül, az előadás negyedik részében
George ugyan karriert csinál, de ezúttal is
problémái támadnak, tehát „lelép" és
"elrejtőzik". Csak a kazetták őrzik hang-
ját. Innen, hogy az este utolsó szekven-
ciája a George hangjának visszajátszása
címet viseli. Fogalmunk sincs azonban,
hogy mi történt George-dzsal. Barátja
csupán annyit árul el, hogy „George baj-
ba. került, mert túl kíváncsi volt". Vagy
inkább túlságosan különc? Túlságosan
rendkívüli? Ezt követi a bevezetőül már
idézett tanulság, ami arra okít, hogy ne
puhatolóddzunk tovább, ne tegyünk fel
kínos kérdéseket, ne nevessünk azon,
amit a többiek szentnek tartanak, s a leg-
jobb, ha a szemünkbe húzzuk a takarót.
Az egész wilsoniáda legkézenfekvőbb
allúziója is ebben a részben látható: egy
felvételen Beckett 0, azok a szép napok !-
jának hősnőjét pillantjuk meg, nyakig
homokba ásva. Majd a zsinórpadlásról
egy fehér párna ereszkedik alá lassan, s a
közben vetített diafelvételen a
koporsóban fekvő Elvis Presleyt látjuk.
Az asszociáció nyilvánvaló: elmúlás,
örök álom, halál Az elmúlásra utaltak hát
a színes ébresztőórák is? Mit akar Wilson
az idővel ? Előbb az emberi tűrőképesség
határait meghaladóan ki-

Robert Wilson és Christopher Knowles (Dialog Curious George)



tágította az előadás időtartamát. Aztán az
idő téma lett, először az Einstein a
tengerpartonban. A kritikusok többnyire
zavarban vannak, s ilyeneket írnak:
„Wilson egyszerűen nem hajlandó tartani
magát a hagyományos színház szabályai-
hoz, már olyan előadása is volt,' ami hét
napig tartott." Vagy: „A produkció hatását
nagymértékben felerősíti a szín-padkép
vizuális szépsége." Az idézetek is a
műsorfüzetből valók, a név és a lap
megnevezése nélkül; annyi azonban bi-
zonyos, hogy a kiváltott kritikai tanács-
talanság Wilson kedvére van, különben
nem épp ezek kerültek volna a programba.
És még egy kritika: „Mintha a Dialog

Curious George szüntelen próba lenne,
mélyebb, metaforikus jelentésben is. Az
élet próbája? Próba, mely a pillanat önálló
kultúrájának megteremtésére irányul, mely
csak addig tart, amíg meg nem szólal az
előzőleg beállított ébresztőórák
csengője..." Wilson, mikor a múló pillanat
kultúráját keresi, rokonságban áll-e az
„eltűnt idő" irodalmával, a modern
regénnyel? Eddig a kérdésig a leg-
bennfentesebb elemzések se merészked-
nek el (mert mint minden titoknak, a
Wilson-színháznak is megvannak a benn-
fentesei) ; e beszámoló keretét is megha-
ladná a probléma elemzése, csupán fel-
vetését kockáztatom meg.

Befejezésül inkább azt kérdem: mit lát
és mit ért meg az egyszeri néző e wil-
soniádából, itt Európában, ahol kevesen
járatosak az amerikai élet mitológiájában,
s ugyancsak kevesen böngészik át a
Wilson-szakirodalmat (mert már az is
bőven van) ? Minden bizonnyal sok a
homály, az érthetetlen utalás, meg-
fejthetetlen játék az előadásban. De
elemzés és értelmezés nélkül is létezik
teátrális hatás, s Wilson minden jel szerint
azok közé tartozik, akik épp ilyen hatásra
vágynak. Annyi azonban a „legnaivabb"

néző előtt is világos lesz, hogy a living

room meghittsége és a külvilág, a
bensőségesség és a kiszolgáltatottság közt
kezdetben élesen meghúzott határ idővel
egyre jobban elmosódik. A karácsonyi
ajándékozás idilljétől elromlik a szánk íze,
az aláhulló játékkockákról a bombázások
jutnak eszünkbe, hiába is fogadnánk meg
szó szerint a finálé ironikus szentenciáját,
úgysem zárhatjuk ki életünkből a világot,
amelyben élünk. Ez e rendkívüli s kíváncsi
George történetének egyszerű
(leegyszerűsített?) értelme. Elégedjünk
meg vele.

OSGYÁNI CSABA

Magányos ember,
nyomasztó térben

A Schaubühne am Halleschen Ufer
három előadása

A Holland Fesztivál életre hívása 1947-
ben, a háború utáni anyagi gondok
közepette jelentős fegyverténynek szá-
mított. Már a kezdet kezdetén sajátos
művészeti seregszemlének szánták, ame-
lyen annak idején a nagyágyúk, a kü-
lönféle világhírességek vendégszereplése
jelentette a legfőbb csáberőt. Azóta
Hollandia kulturális élete is dinamikus
mozgásba lendült, a neves külföldi
művészek turnéja szinte mindennapossá
vált - úgyhogy ennél az egyszerű fogás-
nál nyilván összetettebb minőségi köve-
telményekkel kell a szervezőknek szem-
benézniük, ha a rangos mezőnyből ki-
emelkedő, csakis ezen a fesztiválon lát-
ható produkciókat igyekeznek felkínálni
egyébként is elkényeztetett közönségük-
nek.

A különféle zenei programok mellett - a
balett, a költőtalálkozó, a képzőművészeti
rendezvények sorában - a szín-házi
események alkotják a Holland Fesztivál
gerincét. Ebben az évben a nyugat-berlini
Schaubühne am Halleschen Ufer
vendégjátéka fémjelezte a fesztivált.
Sajnos, Peter Stein még nem érezte
késznek legújabb előadásukat, az
Oreszteiát, s ezért - noha az előzetes
programokban beígérték - végül is nem
vállalták a bemutatót. A HU Színház így
csak három régebbi produkcióval
szerepelt: a Kicsik és nagyok, a Teljesen

érthető félelem a veréstől és az Idegenből így
együtt, a különbözőségek ellenére is
szembetűnően jelezte Stein színházának
karakterét.

Az amszterdami szárazdokk területén
zajló Bolondok Fesztiváljának kétség-
telenül volt egy közös mozzanata a
Schaubühne am Halleschen Ufer elő-
adásaival: az életérzés, amely szinte vala-
mennyi produkcióból kisugárzott. A fé-
lelem, a magány, a hontalanság érzése
szüremlett ki még a zenés show-k leg-
javából is: a holland Hauser Orkaternek,
ennek az igazán profi rockzenekarnak a
tagjai például - miközben fergeteges-
gúnyos zenét játszottak - mindig vala-
milyen szorongató helyzetből, hatalmas
idomokból igyekeztek kiszabadulni. Per-
sze, bevallottan bohócokat láttunk, úgy-

mond bolondokat, akik - ugye - meg-
torlás nélkül mondhatnak ki igazságokat,
de végül is jókedvre derítenek. Te-hát
amellett, hogy csupa ideg, akrobatikus
ügyességű színészek felnagyították
különféle szorongásaikat hatalommal,
nővel, pénzzel, egyebekkel kapcsolatban,
s játékosan megfricskázták a fogyasztói
társadalom megannyi jelenségét, végül is
szórakoztatni akartak, kedves-bús
mosollyal feloldani a feszültségeket. „Az
élet nem éppen olyan, mint amilyennek
elképzeltük, de azért nem kell
kétségbeesni" - sugallták az előadások, s
nem annyira filozófiai mélységekbe
hatolva, mint inkább a csetlő-botló kis-
ember élethelyzeteinek vidám felmuta-
tásával, a helyzetkomikumra építve.

Stein színházának az alapélménye is az
elidegenedés, a fenyegetettség érzése,
csakhogy korántsem ennyire megbocsátó
végkifejlettel. A Schaubühne színpadán
afféle hiperrealista, igen részletező,
pontosan rekonstruált élethelyzetek
sorában voltaképpen semmi különös sem
történik - „mindössze" nyomasztó
szorongások, belső feszültségek vetülnek
ki hatalmassá. De a végkövetkeztetés
szerint ez az állapot - bármenynyire
komikus is lehet - fölöttébb kétségbeejtő.
Az egyén mindhiába próbál kitörni az őt
körülzáró bűvös körből, kísérletei eleve
kudarcra ítéltettek. A Schaubühne am
Halleschen Ufer elő-adásait - tartalmi és
formai jegyeiben egyaránt - egy
következetes alaphelyzet jellemzi:
elidegenítő, hatalmas színpad-térben a
picivé zsugorodó ember őrlődése.

Lotte-Kotte Lennepből

Botho Strauss drámája, a Kicsi és nagy
(Gross und Klein) egy harmincvalahány
éves nő kálváriáját mutatja be. Lotte
emberi értékekre vágyva már-már kórosan
próbál kapcsolatokat teremteni, de sem a
családjában, sem barátai körében, sem az
idegenek között nem talál megfelelő
társakra. Noha igen hosszú, majdnem
ötórás ez a tíz jelenetből álló előadás,
Stein rendezése mind-végig leköti a
figyelmet: mintegy szociológiai körképet
nyújt egy elidegenedett társadalomról. Az
egyik jelenetben egy bérház
keresztmetszetét látni, itt bolyong kis
hordozható televíziójával Lotte, s nyit be a
lakásokba, különféle életvitelű emberek
meghatározott világába. A hatalmas
színpadtér tehát horizontálisan és
vertikálisan is boxokra osztott, akár maga
a társadalom, s némely szereplője úgy


