
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



járkál percekig föl s alá a nézőtér felé
elmetszett emeleti lakás partján, több
méteres mélység fölött (szédítő, veszélyes
mutatvány!), mintha borotvaélen
lépkedne. Az előadás egyik leghatásosabb
jelenetében Lotte egy - másik --bérház
kapujához érkezik: gyerekkori barátnőjét
keresi. Azt tudja, hogy itt lakik, csak azt
nem, hogy melyik lakásban, s az
asszonykori nevéről sincs sejtelme.
Találomra nyomogatja a kapu-telefon
gombjait (megannyi életút és
viselkedésmód sejlik fel a reagálásokból, s
közben az utcán föltűnő járókelők
megnyilvánulásaiból is), míg végül - már-
már föladva a reményt - rátalál
barátnőjére: aki majdhogynem kidobja.

Rendkívül jelentős - és a gondolatok
egyértelmű verbális megfogalmazása el-
lenére is kulcsfontosságú tényezője az
előadásnak az a metakommunikatív közeg,
amely Lotte keserves monológjait és
tétova párbeszédeit keretezi. Peter Stein
finoman árnyalt kontrasztokkal építkezik.
A képi világ és az emberi élet-mód: a
felszín látszólagos elégedett nyugalma és
az emberi lélek mélyrétegei között feszülő
ellentmondásokat egyet-len mozzanatként
fényképezi a néző tudatába. A kegyetlen,
nyomasztó szituációkat szinte mindig a
jólét csillogása övezi, de a puha mély-
meleg színekbe metsző-hideg fények
hasítanak bele.

Az egyik jelenet például egy nagy-
polgári hálószobában játszódik, amelyet
körben bíborvörös plüssfüggöny tart
félhomályban. Ezt félrerántva válik lát-
hatóvá hátul az ablak (ahol Lotte meg-
jelenik), a külvilág éles-fehér fénye
vakítóan csap be a szobába. A színpadter-
vezés, a precízen kidolgozott világítás-
technika mellett egyenértékű szerep jut

különféle speciális tárgyaknak. Lottét
egyre inkább csak technikai eszközök
veszik körül: televízió, kaputelefon,
sztrádatelefon, különféle hangszórók, vé-
gül még az orvosi rendelőben is. Ez az
életmód - jelzi Peter Stein - végül is
idegösszeroppanáshoz, az őrültséghez
vezet. Az utolsó jelenet színtere a pszi-
chiáter várószobája: a portálkeret magas-
ságában hatalmas, mészfehér fal a dísz-
telen díszlet, csak egy óra ékesíti, amelyik
jár ugyan, de egészen más időpontot
mutat. Előtte, a nézőtérrel szemben ül-nek
a páciensek - az előadás valamennyi
szereplője, köztük Lotte is. A világítás-
technikával eddig is kitűnően manipuláló
Stein itt jól ismert ljubimoviádaként
kivilágítja a nézőteret, sőt a nyersen búgó
hangszóró amelynek hívására a

rendelő elnyeli a pácienseket - a néző-
térről is beszólít valakit. Csak Lottét
nem. Deviáns személyiség volna, mert
emberi értékek reminiszcenciáit kutatja, s
ezért nincs orvosság számára ebben a
társadalomban?

A teljesen érthető félelem a veréstől
A fenti németül : Die ganz begreifliche Angst
por Schlägen - című, Courteline--
vígjátékokból összeállított előadás hét
jelenetének a színtere is egy-egy irreáli-
san megnövelt szoba, rengeteg hatalmas
ajtóval; ezek azonban zárva vannak, az
egyén számára átjárhatatlanok. A vala-
milyen fenyegetettségben levő és abból
kitörni vágyó ember tehetetlenségét lát-
hatjuk valamennyi epizódban. A férjét,
aki le akar számolni felesége csábítójával,
de - tudjuk, ő is tudja - úgysem meri
megtenni. Vagy azét a boldogtalan fér-
fiét, aki a bürokratikus procedúrák ellen
lázadva föl akarja gyújtani sok bosszú-
ságot okozó környezetét, de miközben
erről beszél, látjuk, hogy tulajdonképpen
egy cigarettát, néhány szál gyufát sem
képes tisztességesen meggyújtani.

A Schaubühne am Halleschen Ufer
előadásában nyoma sincs a könnyed
francia bohózatnak. Keserű humorral,
szikáran, halálosan komolyan játsszák cl
valamennyi jelenetet, s nem a szituációk
helyzetkomikumából próbálnak ne-vetést
kicsikarni, hanem a jelenségek nevetséges
abszurditásaiból. Courteline vígjátékaiból
éles szatírát kerekítenek, amelyben a
középosztály hivatali és magánéletében
egyaránt elveszti biztonságérzetét, mivel
a szokásos társadalmi jelzésrendszerek
kezdenek öncélúvá, értelmetlenné válni.
Hat epizód vissza-visszatérő, eladdig
ártalmatlan motívuma a pisztoly és a tűz -
végül a hetedikben elsül, illetve
kigyullad. Az itt szereplő házaspár
ugyanis szemlátomást nem
cselekvésképtelen, sőt cselekvés-
kényszerük már az önpusztítással egyen-
értékű. Abbéli igyekezetükben, hogy
kedvesek legyenek vendégükhöz, mint-

egy lakásukba börtönzik és fizikailag bán-
talmazzák. Férj és feleség - folyton egy-
másra licitálva -- már a groteszkség
határáig alkalmazza az udvariassági kli-
séket, míg csak őrült csetepaté nem
kerekedik: a pisztoly végtére elsül, a
lakás tűz martaléka lesz. A mindeddig
zárt ajtók szélesre tárulnak, de mindenütt
csak lőporfüst terjeng. Ha az előző
jelenetek tehetetlen kis lázadásai az adott
társadalmi korlátok ledöntésére irányul-
tak, ez az utolsó - talán - a radikális
változások szükségszerűségét fogalmazza
meg. A díszletek és jelmezek fekete-
szürkés-barnás tónusa is mintha arra
utalna, hogy az elszíntelenedő régi ér-
tékek és szabályok idejüket múlták -
megújulásra van szükség.

Balos történetek

A Schaubühne am Halleschen Ufer har-
madik elődása, Ernst Jandl drámája, az
Idegenből (Aus der Fremde) sajátos el-
idegenítő gegre épül. Egy magányos,
neurotikus ember - aki hagyja, hogy élete
banalitásai napi szertartássá válja-nak -
ironikus önportréja ez a darab, egy
dokumentált nap története, a futó ese-
ménytelenség nyomasztó krónikája. Egy
író drámát ír, önmaga, önmaguk életéről,
a monoton napi tevékenységről, amit
mondatról mondatra kommentál -
csakhogy mindvégig egyes szám harma-
dik személyben és konjunktivuszban. A
mit csinál és a mit csináljon, a milyen és
a milyen legyen szellemes iróniája ez az
előadás, a bezártság, a fogság érzeté-nek,
az őrlődő, mechanikus életnek érdekes,
több órás pillanatképe.

A Holland Fesztivál programjában egy
másik nyugat-berlini társulat is megkü-
lönböztetett figyelmet érdemelt: a Grips
Theater. A Grips könnyű megértést,
gyors felfogást jelent, szellemes gondol-
kodást, s a színház neve valóban jelzi
ennek a színvonalas és haladó szellemű
ifjúsági társulatnak a stílusát. Előadásuk
címe, Balos történet (Eine linke Geschichte)
is játékos, többértelmű, némi joggal

A Schaubühne Kicsi és nagy című előadása



játékszín
Kétes történetnek vagy Gyanús történetnek
is lehetne fordítani. Három diák, egy lány
és két fiú életútját mutatja be 1966-tól
napjainkig, akiknek az életére döntő
befolyással voltak a 68-as diákmozgalmak
eseményei. Tehát általában a baloldal
története is ez az előadás, és részben ezé
az 1966-ban alakult színházé is, amely
annak idején a parlamenten kívüli ellenzék
egyik fontos szócsöve volt, s amelynek
szintúgy megvan a maga „balos története".

Az agitatív kabaré és egyes életképek
ötvözésével elevenítik fel az azóta eltelt
időszak döntő állomásait, s némi rezig-
nációval mérik fel a deficitet: mi lett a 68-
as diákmozgalmak ifjúságából? Az
előadás legsikerültebb elemei, a kabaré-
jelenetek eredeti ötletekkel érzékeltetik az
egykori tiszta hitük iránti nosztalgiát s
egyben azt az ironikus távolságtartást is,
amellyel most szemlélik a hatvanas évek
jelenségeit. Vitriolosan szellemes például
az a jelenet, amelyben a tüntetők ellen
felvonuló rendőrök kiképzését mutatják
be, vagy amelyben az egyikük alaposan
megkavarja az őrszobán faggatózó
rendőrtisztet. Ugyanis egy saját készítésű
plakát miatt tartóztatták le, s itt derül ki,
mi is van rápingálva: „Ki a vietkongokkal
Amerikából." Tehát: a rendőrök nem
értenek egyet ezzel? Te-hát: inkább azt
kellene felírni: „Be a vietkongokkal
Amerikába?" De akkor miért nincs ez
kiírva az őrszoba falára? Vagy akkor
tessék, mégiscsak az ő plakátját kellene
kiragasztani... Nyolc-tíz gondolati
csavarintás, és lelepleződ-nek a
mondvacsinált vádpontok. De hát: mi lett
a diákmozgalmak ifjúságából? A kép nem
túl lelkesítő - az előadás nyitva is hagyja a
kérdést -: immár harminconévesek,
beilleszkedtek a társadalomba, és
ugyanakkor mégis képtelenek
beilleszkedni, talajvesztettek, bi-
zonytalanok egykori önmaguk megítélé-
sében is. Nem tudják, hova tartoznak, mit
kellene tenniük a jövőben. A Balos történet
utolsó előtti jelenete érdekes módon a
Schaubühne am Halleschen Ufer
előcsarnokában játszódik, ahol - hogy,
hogy nem - véletlenül többen összefut-nak
az egykori társaságból. Egyértelmű tény,
hogy mégiscsak az egyik leghaladóbb
szellemű színház vonzza őket, bár ott az
előcsarnokban épp arról beszélgetnek,
nem túl éles-e ez a színház. Nem túl
merész-e? Mire jó ez? Van ennek valami
értelme?

Épp a Grips Theater előadása az egyik
bizonyíték rá, hogy van.

HERMANN ISTVÁN

Dánieltől a Deficitig

Egy évad úgy marad meg az emberek
emlékezetében, hogy kiemelik belőle a
legnagyobb sikert és a legnagyobb bukást.
Érzésem szerint ebben az évadban a
vitathatatlanul legnagyobb siker az
Úrhatnám polgár előadása volt a Nemzeti-
ben, a legnagyobb bukás pedig Congreve
Szerelmet szerelemért című darabjának
vígszínházbeli előadása. E két ha-tárpont
között helyezkedik el mindaz, ami a
magyar színházban történt. Pedig
igazában lesz és van minden évadnak egy
olyan meghatározója is: történt-e vala-mi
a magyar dráma területén. A nagy sikerre
és a nagy bukásra, a sikerek okaira még
visszatérünk, de vegyük előre azt, ami a
magyar drámából jellemző volt az évadra.

Dániel könyvének leghíresebb mondata
így hangzik: Mene tekel, ufárszin. Ez
annyit jelent, hogy meg-számláltattál, és
könnyűnek találtattál. Az ékes arameus
nyelvű szöveg a zsarnokra vonatkozik, és
nem Dánielre, aki a tüzes kemencéből is
élve kerül ki a könyv tanúságai szerint.
Mikor Illyés Gyula Dániel az övéi között
című darab-ját megírta, nyilván részben
erre a tüzes kemencére gondolt. Noha a
darab víg-játék. Sorsában is van valami
vígjátéki, csaknem tragikomikus. Hiszen
Illyés félt a bemutatójától Pesten, mert
úgy érezte, hogy a közönség más
darabjainál kevésbé fogadta szívesen a
Dánielt. S ami a kritikákat illeti, azok
ugyan tele voltak tiszteletkörrel, de
valóban nem fogadták a darab tartalmához
illő lelkesedéssel Illyés művét. A
valóságban - mondjuk ki az eddigi
kritikákkal szem-ben - ez az Illyés-
vígjáték az évad legjobb magyar darabja
volt.

Az ötlet maga, melynek kidolgozásával
kapcsolatban jócskán lehetnek fenn-
tartásaink - nagyszerű. Hiszen egy
protestáns lelkész tanul Angliában, és
messze hazájától lelkesedik Magyaror-
szágért, lelkesedik a magyar protestan-
tizmusért, a protestantizmus fejlődési
lehetőségeiért. Bölcs mestere fiaként
szereti Dánielt, s mivel mindent elhisz,
amit az ifjú ember Magyarországról regél,
nem ellenzi Dániel és az ő leánya

között kifejlődő szerelmet, sőt azt sem,
hogy fia, aki kitűnő építész, vállalkozzék
arra: a modern építészet elvei szerint
templomot épít majd a magyar protestan-
tizmus nagyobb dicsőségére.

Mindez persze Angliában van. Ang-
liában a magyar hazafiúi szív szükség-
képpen olyan Magyarországot dobog ki
önmagának és az angoloknak, amilyet
szeretne. Angliában nehéz elképzelni azt,
hogy van egy ország Európa közepén,
ahol a viszonyok - mind a szellemi, mind
az erkölcsi, mind az anyagi, mind pedig a
szociológiai viszonyok - alig hasonlítanak
az angolokra. S mikor hőseink
Magyarországra érkeznek, akkor kiderül:
a hithű magyar protestánsok egy része a
mocsárban lakik, a magyar ígéretek
legtöbbször ígéretek marad-nak, és Dániel
az övéi között más helyzetben van, mint
Dániel Angliában.

Nos, ez a hazatérés a földobott kő
visszatérése a földre, mégpedig arra a
földre, ahol az összes viszonyok oly-
annyira kevertek, hogy minden rossz-
indulat nélkül, minden árulás híján is más
képet mutatnak, mint amit egyáltalán el
lehet róluk képzelni. Egyszóval ez a
történet magában rejti a legkeserűbb
komikumot. Vagy esetleg a leg-
ironikusabb tragikumot. S Illyés ezek-kel
a változatokkal tud játszani. Kifej-
leszthetne egy drámát abból, hogy ki-
derül Dánielről: hazudott, midőn Ang-
liában azt állította: a magyar földesúr
mindenben támogatja a protestantizmust,
mindenben támogatja a modern építésze-
tet. De Dániel mentora, aki elérkezik
Magyarországra, végül is helyben hagyja
mindazt, ami történt. Nagy fejcsóválások
között teszi ezt ugyan, de egy pillanatra
sem hagyja cserben humorérzéke, és
senkit sem vádol. Megérti, hogy az, amit
hazugságnak nevezhetnek mások, az
nálunk éppen a társadalmi viszonyok
egészen sajátos környülállásai következ-
tében valahogy természetes. Mégpedig
azért, mert a valóság mint magyar valóság
mindig megadja a lehetőségeket a
legszebb gondolatok és a legszebb álmok
számára is - és mindig elúsztatja azokat.

Így azután egyáltalán nem csodálatos az,
hogy a kitűnő angol építésznek időnként
lelohad a kedve, nem akarja megépíteni a
csodálatos és legmodernebb templomot,
de végül is megépíti. Igaz, hogy ez a
templom, melyet márványból tervezett,
második lépésben már csak részben épült
volna márványból, harmadik lépésben
már csak kőből,


