
vedélyével, vad gyűlöletével is megkü-
lönböztet a rendező. A strindbergi nő-
gyűlölet tökéletesen érthető ebből az
alakításból: Gerda személyes tragédiája az
elviselhetőség határáig fokozva, ele-
mentáris borzalmat keltve jelenik meg
előttünk. Erre a valóságon túli dimenzióra
figyelmeztet Strehler: „A Zivatar t egy
másik, egy »valóságon túli« dimenzióban
is vizsgálni kell, úgy, mint az emberi
létezés valamiféle olvasztótégelyét, a maga
belső és külső bugyraival: intézmények,
család, szerelem, lehetséges és lehetetlen,
megértés és meg nem értés.
Mindenekfelett pedig a magunk és a
mások valóságának felismerésére való
képtelenség. Itt a költészet szenvedélye
világít át mindent. Itt a gyűlölet, a szere-
lem, az emberi érzés örök játéka zajlik,
Strindberg szavaival: az emberi szív
mélységei tárulnak föl. A bútorok többé
nem egyszerű berendezési tárgyak, ha-nem
ebben az egyetemes ürességben lebegő
titokzatos »dolgok«, a barométerből tőr
vagy a múló idő szimbóluma lesz, a
sakkparti az életben folyó-játszma
jelképévé válik, melyhez »elegendő a
figurák lépésformáit ismerni, a többi már
magától megy«, a pálma árnyéka
acélkorbáccsá keményedik, és rendeltetése
a test meg a szív megkínzása, a csillár
maga az éjszakai bűn, és közben a
zongorák maguktól megszólalnak, a pia-
nínó hangja a csillagokig száll, és egy eső
áztatta esernyő a teljes emberi fájdalom
szétbomló groteszkségére emlékeztet.
Ezeknek a mindennapi tárgyaknak és
ezeknek a szintén tárgy formájú embe-
reknek a története a T. S. Eliot emlegette
Átokföldjén a magnézium fényétől
világosodik meg, és olyan egyetemes je-
lentést kap, amely mindannyiunkra ér-
vényes, mindannyiunkat fölkavar."

A magnéziumfény valóságosan is meg-
jelenik Strehler rendezésében, valahányszor
a villám egy-egy pillanatra megvilágítja a
színpadot. Csakugyan valószínűt-len és
földöntúli ez a fény, s az előadás külső
képének gyarló leírásából az olvasó talán
teátrálisnak vélhetné a látványt. Holott ez a
kegyetlenül hideg villanás, rafinált vizuális
és akusztikai megszerkesztettségében, maga
a kijózanító realitás mindannyiunk
menekülő énje számára.

NÁNAY ISTVÁN

A ráció karneválja
Velencében

Több évszázados hagyományt újítottak fel
az elmúlt években Velencében, a far-
sangot lezáró népünnepély, a több napig
tartó karnevál hagyományát. Elsősorban a
velenceiek és a város környékéről valók
tömege hömpölygött és araszolgatott
reggeltől késő estig a sikátorok és terecs-
kék labirintusában, de Itália minden
részéről is özönlöttek a fiatalok és idő-
sebbek, hogy részt vehessenek a maskarás
vigasságokban, a maguk megmutatásának
ceremóniáiban, s részesei lehessenek
azoknak a rendezvényeknek, amelyek
mindenekelőtt a télen pangó idegen-
forgalmat voltak hivatottak fellendíteni. A
sok látványosság és szórakoztató program
egyike csupán a színház. Tavaly még
főleg a hazai színházak bemutatkozására
került sor, idén viszont nemzet-közivé vált
a Biennálé által szervezett találkozó, sőt a
Nemzetek Színháza emblémáját is viselte
a rendezvény, jelezve, hogy a Nemzetközi
Színházi Intézet a nevét adta ehhez, és
vélhetően némi

aligha túl sok - anyagi támogatását is.
A színházi találkozó - nevezzük fesz-

tiválnak? -. tematikus volt, tematikáját
legszemléletesebben a mintegy tucatnyi
plakát egyike fejezi ki: egy reflektor
fényköréhen Voltaire csúfondáros szobrát
babérkoszorúval ékesíti Arlecchino, azaz
az itáliai komédia tisztelettel és ön-
tudattal adóz a francia rációnak, hogy
aztán közösen ünnepeljék az ész vigassá-
gát. Tehát zömmel XVIII. századi, a fel-
világosodás korabeli szerző - mint Gozzi
és Voltaire, Diderot (három darabbal is!)
és Mozart, Moratin és da Silva -
mutatkozott be a színpadokon, és persze
mindenekelőtt Goldoni, akinek négy da-
rabját is láthatta a közönség.

A mintegy húsz bemutató a város négy
színházában és számos, előadás céljára is
kitűnően használható volt refektóriumban,
paloták előcsarnokában zajlott, sőt a
francia Gruss család cirkusz-sátra
betöltötte a velencei viszonylatban nem
kis St. Angelo teret. Az együttesek
legtöbbje természetesen olasz volt. De
megfordult Velencében a leningrádi
Jacobson Balett, a varsói Teatr Drama-
tyczny, a francia TSE csoport, a Cabaret

Voltaire, a Cirque Gruss, illetve a Farid
Chopell együttes (mely a tavalyi amszter-
dami fesztiválon is szerepelt), a New
York-i Nyugati Szél Futurista Színházi
Együttes, a portugál Cooperativa Hel-
zapoppin, a spanyol Els Comediants és a
Compania de Acción Teatral, a glasgowi
The Citizens Theatre, a frankfurti Theater
am Turm - s a sor korántsem teljes,
például a sok szabadban, programon kívül
fellépő együttes miatt sem.

Meglehetősen vegyes tehát a kép, akár a
résztvevők, akár a bemutatott szerzők
nemzetiségét vagy a darabok műfaját,
értékét nézzük. Egyben volt egységes a
fesztivál: a középszerűségben, a
fantáziátlanságban.

Ha egy színházi fesztivál egy bizonyos
kort és stílust választ központi témájául,
akkor joggal feltételezhető, hogy azért
teszi, mert mustráját kívánja adni azon
produkcióknak, amelyek a választott kor
és stílus kihívására születtek. Joggal
feltételezhető az is, hogy éppen korunk
pangó színházművészetét ihlethetné meg
a XVIII. század művészete, a racionaliz-
mus és az irracionalizmus különféle
módon megnyilvánuló ellentéte. Am a
feltételezés hamisnak bizonyult, a látott
produkciók arról tanúskodtak, hogy az itt
felvonultatott művészeket alig érintette
meg a felvilágosodás századának lehelete,
s vagy csak formálisan, a darab-
választással kapcsolódtak a korhoz, vagy
igencsak megkérdőjelezhető értékű --mert
többnyire túlhaladott, lejárt - formai
„újításokkal" igyekeztek a mába emelni a
háromszáz éves műveket. De akár így,
akár úgy közelítették meg választott
témájukat és a drámákat, művészi,
szellemi izgalmat egyik változat sem
nyújtott.

Ez az általános benyomás egyként ér-
vényesült a bájos műkedvelésben és a
nagy technikai apparátussal, profi módon
létrehozott produkciókban. Lássunk
minderre néhány példát.

A Compagnia Teatro di Venezia A
chiogg ia i cs e t epat é ja pontosan olyan volt,
mint egy lelkes önképzőköri elő-adás. Az
eredetileg egyházi célokra épült, mára
már megkopott barokk teremben
dobogókon, festett kulissza-díszletek előtt
játszottak, alig ügyelve a járások
logikájára, a szituációkban rejlő színi
lehetőségekre s más színházi kötött-
ségekre. Alig lehetett megkülönböztetni a
játszókat és a nézőket; a néző-téren
ugyanúgy jelmezesek, maskarások ültek,
mint a színpadon, s a szereplők ugyanúgy,
ugyanazokkal a hétköznapi --



számunkra kissé felfokozottnak tűnő -
gesztusrendszerrel ábrázolták a figurákat,
ahogy a nézők egymás között meg-
beszélték a látottakat. Éppen ezért azok az
epizódok voltak élvezetesek, amelyek-ben
nem figurát kellett alakítaniuk a sze-
replőknek, hanem hétköznapi énjüket
mutathatták meg.

A kétszemélyes Compagnia di prosa di
Paolo e Lucia Poli Diderot híres
Színészparadoxonja alapján készített égy
játékot. A színpad két szélén, elöl egy-egy
ágy, amelyben a két szereplő, a férfi és a
nő fekszik. Ez a színészpár az elalvás
előtti szabad asszociációs állapotból
kiinduló, egymással alig kapcsolódó páros
és egyéni jeleneteket ad elő. Élvezetes
kabaré-show-műsort mutatnak be, hol
zenélnek, hol dalra fakadnak, hol érzelmi
életükre nagy hatással levő családtagok,
festmények, szobrok, híres emberek ké-
peivel diskurálnak - miközben elborítja
ágyukat, a falat és magukat is az erősen
felnagyított képek sokasága -, veszeked-
nek, kibékülnek és így tovább. Ám né-
hány utaláson kívül ennek nem sok köze
van Diderot-hoz.

Egy belga együttes - programon kívüli -
kollektív játéka, a Giacometti lénye-gében
egy monológ, amelyet egy a szín-pad jobb
oldalán álló ablakkulissza mögött ülő nő
mond el levelet írva és a leveleire érkezett
válaszokat olvasva. Közben a színpad bal
oldalán elhelyezett csembalón XVIII.
századi zenét játszanak, időnként más
hangszerek és énekes szólista is
bekapcsolódik a zené-lésbe. Hol itt, hol ott
fel-feltűnik a férfi, akihez a levelek
szólnak, s pantomimikus mozgással
igyekszik megközelíteni hölgyét. Egy
szertartásmester-féle árny-játékkal vagy
pantomimmal jelzi az idő múlását vagy
egy postakocsiutazás eseményeit vagy a
velencei gondolázást. A szöveg és a gyér
cselekmény követhetetlensége, az
eseménytelenség menthetetlenül unalomba
fulladt.

Nem lehetett viszont eseménytelen-
séggel vádolni a spanyol Els Comediants
együttes előadását, amely a szó valódi
értelmében nem is színház, inkább vala-mi
színházszerű eseménysor, amelynek
legalább annyira a játszani sem rest nézők
a főszereplői, mint maguk a játszók. A
híres Palazzo Grassi impozáns aulájában
ütötte fel tanyáját az együttes, amelynek
legtöbb tagja zenész. Egy emelvényen
foglalt helyet a túlnyomórészt rézfúvóso-
kon játszó zenekar, előttük nagy üres tér.
Különböző stílusú, mai hangzású,
stilizáltan régies, valódi, korhű, régi tánc-

zenét játszottak, benépesült az üres tér, és
vég nélkül folyt a tánc. Ezt a szórakozást
szakította meg egy lazán kapcsolódó
jelenetekből álló történet, amelyben a ka-
tolikus királyi hatalom és a szaracénok
közötti szent háború eseményeit jelení-
tették meg. Oriásbábok, gólyalábon
megjelenő szereplők vegyültek a tömeg
közé, miközben a show-man kommen-
tálta, magyarázta az eseményeket, ki-
osztotta a közönségre váró szerepeket,
irányította a játékot. Eljárták a király, a
királyné, a hercegek és hercegnők táncait,
de ugyanígy a szaracén méltóságok táncait
is; papírszalvétákat és újságpapírokat
osztottak szét a táncolók között, s akik a
szalvétát kapták, azt, mint egy keszkenőt,
kecsesen feltartva, a királyi udvarhoz
csatlakoztak, akik pedig újságpapírt, azok
csákót készítettek, és a szaracén tábor
harcosai lettek. Természetesen a két
csapat összecsapott egymással, és óriási
hancúrozássá fajult a játék, amelyből kis
ravaszkodással a királyi hadsereg került ki
győztesen. Ez a „happening" elsősorban
kitűnő szórakozás volt, amely
hangulatában semmiben sem különbözött
az utcán folyó spontán játékok, ugratások,
mókázások hangulatától.

Az általam látott együttesek közül kettő
emelkedett ki önálló művészi arculatával.
A frankfurti Theater am Turm kebelében
működő Grupo Acción Instrumental
Buenos Aires csoport a Hisztéria című
meghökkentő produkcióját mutatta be. A
csoport tagjai képzettségüket tekintve
zenészek és énekesek, s ez meghatározza
előadásuk karakterét: rendhagyó operát
játszanak. A másik meghatározójuk a
pszichológiához, a pszichoanalízishez, a
pszichoterápiához, a tudaton túlihoz, az
irracionálishoz való erős vonzódásuk (egy
másik műsoruk Nietzschéről szól!).

A Hisztéria - jelképes történet, amely-
nek a főszereplője az a világhírű párizsi
pszichiáter, aki először határozta meg a
hisztéria jellemzőit, és kikísérletezte a
hisztéria felkeltésének és lecsillapításának
módszereit. Piskóta alakú a játéktér,
amelynek két kiszélesedő területén -
klinika és a főhős, Jean Marie Charcot
szalonja - egy-egy zongora áll, s a
hosszanti két oldala mentén ülnek a
nézők. Vad beatzenére jönnek be a sze-
replők, nyolcan: Charcot, az asszisztense,
a barátja és a barátnője, illetve négy
betege, egy énekesnő, egy színész-nő, egy
fuvolás lány és egy akrobata.

A játék, mint egy zenemű, nyitányra

és négy tételre oszlik, és menetében kö-
veti a hisztéria felidézésének és lecsen-
desítésének folyamatát. A szereplők híres
nagy operaáriákat énekelnek, mi-közben
folyik a szimbolikus cselekmény,
amelynek során a betegekben felgerjesz-
tik a kielégületlenségből, az elfojtott
szexuális vágyakból, a frusztrációkból
táplálkozó hisztériát, majd különböző
módszerekkel egymás után megszelídítik
pácienseiket, akik a klinika térfeléről
lassan, bábukká szelídítve, díszes kö-
penybe öltöztetve, arany cipellőben át-
térnek a szalonba. Csak a zenész és az
akrobata nem akarja elhagyni a szana-
tóriumot, rajtuk minden próbálkozás
megtörik, ők nem kívánják a szalonbeli
életet. De az akrobata az erősebb, ő el-
kergeti, kiüldözi társát a szanatóriumból,
s egyedül maradva belebújik abba a lá-
dába, amelyből a betegeket normálisakká
változtató kellékek kerültek ki, magára
húzza a láda fedelét, és Charcotéknak
már csak egy fekete köpenyt kell a ládára
teríteniük.

Az előadásban az operamuzsika egy-
szerre képes a hisztéria felidézésére és
lecsillapítására, akárcsak a mai kor popu-
láris zenéje (az analógia hangsúlyozására
az operarészletek közé többek között
Rolling Stones- vagy Rod Stewart-szá-
mokat vágnak be). Ez a zene a legkülön-
félébb manipuláció eszköze, az előadás
pedig egy manipulációs modell. A he-
lyenként kétségkívül lila és blöffgyanús
cselekményt imponáló zenei tudással és
lenyűgöző színészi koncentrációval jele-
nítették meg.

A legkoncepciózusabb előadást a glas-
gow-i színház művészei mutatták be.
Goldoni A háború című darabját ját-
szották. Goldoninak ez a műve maga is
kissé keserűbb, szatirikusabb, mint az
ismertebb álruhás, szerepcserés vígjáté-
kai. De a glasgow-i színház, illetve a for-
dító-átdolgozó-rendező Robert David
MacDonald még fel is erősítette ezeket a
vonásokat. Az ő felfogásukban a háború,
ami a közelebbről meg nem nevezett
fehérek és feketék között dúl, annak
ellenére, hogy egyik fél sem akar a má-
sikkal harcolni, mégis folyik, s hiába
próbál mindenki mindent - legyen az
tyúk, velencei tükör, nő, szerelem, barát -
megkaparintani, ahogy szerezték, el is
veszítik, mert a háború úgy, ahogy van,
értelmetlen, embertelen és abszurd, s mint
ilyen, nem kis mértékben nevetséges és
siralmas.

Az előadás kezdetekor a színpadot
óriási fehér lepel borítja, amely az ágyú-



zás megindulásakor szétszakad és lehull,
miközben füst- és porfelhő gomolyog ki a
nézőtérre. A vakítóan fehér romok között
bukdácsolnak, szeretnek, iszogatnak,
intrikálnak, élnek a katonák. A háborús
tabló előterében természetesen egy
szerelmi történet is zajlik: az egyik tábor
tisztje egy másik táborhoz tartozó lányt
szeret. Az előadás végére a színpadot
véres hullák és sebesültek borítják, s az
életben maradottak is tetőtől talpig
lucskosak a vértől. De minden jó véget ér,
hiszen megbékélnek a szem-ben álló felek,
,s a szerelmesek is egymáséi lehetnek. Am
ismét megszólalnak a fegyverek, a
háborúknak soha sincs végük. .. --
figyelmeztet az előadás. Mindezt
hallatlanul könnyedén, gördülékenyen,
szellemesen és elegánsan.

Ez az előadás nemcsak a velencei fesz-
tivál jócskán leszállított mércéjével mérve
kitűnő, hanem abszolút értelemben is az.
Talán egyedül ez képviselte azt a szín-
vonalat, amelyet méltán elvárhatna a
színházlátogató egy Nemzetek Színháza-
rendezvénytől. Ám - úgy látszik - tudo-
másul kell venni, hogy abban az értelem-
ben, ahogy ez még néhány évvel ezelőtt is
érvényes volt, ma már aligha beszélhetünk
a Nemzetek Színháza- találkozókról. S
ennek bizonyára nem az az elsőd-leges
oka, hogy nincs elég értékes, új
szemléletű, új művészi eszközöket fel-
mutató előadás. Sokkal inkább arról van
szó., hogy a politikai-gazdasági viszonyok
világszerte érzékelhető, feszültségektől
sem mentes változásai közepette nem
könnyű a financiálisan és technikailag
amúgy is egyre nehezebben meg-
szervezhető fesztiválok megrendezése. Így
aztán itt is, ott is szerveződő szín-házi
találkozók kooperáló partnere lesz csupán
az ITI.

Á főszereplő Velencében nem a szín-
ház volt, hanem a karnevál. Az emberek
szinte ügyet sem vetettek arra, hogy a
vaporettósok az ünnepségek nagy részé-
ben a napi hatórás munkaidőért sztráj-
koltak, s ezért a közlekedés megbénult.
Megállíthatatlanul és színesen hömpöly-
gött-hullámzott a tömeg, meg-megálltak a
beszélgető csoportok, tanyát ütöttek a
trattoriákban, az utcák, a terek sarkaiban a
daloló, táncoló, mulató és mulattató,
önfeledten vigadó, már-már hisztérikusan
bolondozó társaságok. E kavargás
hátterében, a hideg, tompa nap-fényben
még kopottabbnak, romosabb-nak,
elmúlóbbnak tetszett Velence, mint
máskor. Ez a kontraszt volt igazi lényege a
ráció karneváljának.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

A pápa, a revizor,
az avantgarde

Varsói levél

Koravén nemzedékünk sok hájjal meg-
kent tagja, önzőn és irigyen szerettem én
is mindig a lengyel színházat. Vagy húsz
éve kezdődött az amatőr fesztiválokon,
amikor ingyen adtak még helyet nekünk,
magyaroknak a krakkói, wroclawi
diákszállókban. Akkoriban még nem
párizsi, londoni ösztöndíjjal kezdődött a
pálya, így hát mi ott az emeletes ágyakon
s a menza híg leve mellett vitattuk meg
Craig, Mejerhold , Brecht és Piscator
viselt dolgait, Grotowskit és az
archetípusokat.

Azután benőtt, majd meg is kopaszodott
a fejünk lágya, és elvittük az iskolába
elsőszülött gyermekeinket. A „szegény
színház" aszketizmusát, némi misz-
tikummal kevert fekete humorát afféle
gyomorkeserűnek kezdtük használni a „mi
kis konszolidációnk" kiadósabb, de
egyhangúbb szellemi kosztja mellé.

Jártunk persze továbbra is - most már
államköltségen - Lengyelországba. Irtunk
nagy cikkeket az anyagból, amit egy-egy
színház utáni összejövetelen régi barátaink
és szerelmeseink kapkodó szavából
kihámoztunk. S hazarepültünk szépen a mi
tanácsi kezelésű, „gazdag színházainkba".
E lelkiismeret-furdalás diktálta cikkek
hangja hozzájárult a magyar színházi világ
megváltoztatásához. Én viszont közben
Varsóban kaptam hivatalt.

Kicsit megfáradtan, kicsit őszen, ősz-
szekerültünk hát ismét a régi kedvessel. Es
most tűnődve vizsgáljuk egymás arcán az
új, idegen vonásokat.

Az első hónapokban még vigasztaltam
magamat. Nemcsak a huszonévesek-nek
áll a világ. Van itt még mindig látni-való
elég. Még mindig egészen jó előadásokat
produkál a hatvanéves Axer és a tőle már
életkorban sem olyan messze elmaradó
Wajda, Dejmek, Hanuszkiewicz, Hübner,
Jarocki. Az avantgarde vezérei, Kantor,
Szajna, Grotowski is elhányták már a
csikófogukat, de - talán épp ezért - most
lehet tőlük a legtöbbet tanulni.

Valami lebilincselő emberi egyszerű-
séggel párosuló szakmai nagyvonalúság:
Kantor, minthogy Krakkóban nem

rendelkezik megfelelő helyiséggel, Olasz-
országban csinálta meg annak a kis galí-
ciai falunak eposzát, ahol született, a
Wielopole-Wielopolét, amit aztán
Krakkóban is bemutattak.

Grotowski húsz kilót fogyott, és
Krisztus-szakállt növesztett. Nem eszik
kenyeret, krumplit, levest. Az év felét
nyugati egyetemeken tölti, „rendszerét"
oktatva, terjesztve. Ott töltötte a tavalyi
augusztust is, amikor magasra csapott az
általa oly sokszor megidézett elége-
detlenség hulláma. A hazamenetellel böl-
csen kivárta, míg megindultak Wroclaw-
ban is a villamosok, és lehetett már so-
vány sajtokat kapni.

Most ünnepelte fennállásának tizen-
ötödik évfordulóját a legfiatalabb avant-
garde színház, a krakkói Teatr STU.
Vezetője, alapítója, Krzysztof Jasieriski
büszkén nyilatkozta a tévének, hogy
többet lépnek fel Párizsban, mint Krak-
kóban.

Csak Szajna nem utazik sehová. Fes-
teget. Reggelenként munkába menet ott
visz el az utam a színháza mellett, ame-
lyet Teatr Galeryra keresztelt át. Nem is
ez a baj persze. Hanem hogy mindig
kapok aznap estére is jegyet, ha egy-egy
otthoni vendéggel hirtelen színházba kell
mennem.

A foghíjas nézőtér láttán felteszik néha
a kérdést: mi történt hát, hol maradnak,
miért hallgatnak a „színházi forradalom"

vezérei a valóságos társa-dalmi
összecsapások idején? Kifulladt volna az
avantgarde? Vagy csak erőt gyűjt, hogy
megújítsa magát? Ez most még nem
tudható. Egy bizonyos : társa-dalmi
szerepét most újra azok az ezer-szer
elátkozott „hagyományos", „profi"

„gazdag" színházak vették át.
Az augusztusi vihar első széllökéseit

egy évre előre jelezte már a színház. A
kontinenst elárasztó hamletizmus egy
kivételesen nagy és erős társadalmi töl-
tésű, lengyel változata volt ez a jel. Itt is a
„fényes szelek" nemzedéke adja most a
Hamleteket. Csak itt a partizánok és az
újjáépítők, a Kolumbuszok nemzedéké-
nek hívják őket.

Tadeusz Rózewicz klasszikussá lett
Kartotékjának is egy ilyen Kolumbusz a
hőse. A Kartotéknak szinte minden évben
van egy jelentős új előadása. (Az egyiket
láthattuk mi is négy éve, a varsói Nemzeti
Színház budapesti vendégszereplésekor, a
Huszonötödik Színházban.) De eddig
minden interpretáció megegyezett abban,
hogy Kolumbusz, az egykori partizán,
negyvenéves korára


