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Más nemzetek háza táján

A kölni Világszínház '81 fesztiválról

Amikor Goethe azt írta, hogy „a világ-
irodalom korszaka van soron, és most
kinek-kinek meg kell tennie a magáét, hogy
siettesse ezt a korszakot", akkor nem
egyszerűen egy új fogalmat alkotott (ti, a
világirodalomét), hanem konkrét programot
adott a népek kultúrájának kicserélésére. Ez
a program
máig sem vesztett aktualitásából : „Egy-

re inkább látom, hogy a költészet az emberiség közkincse, s
hogy mindenütt és minden időben száz meg száz emberben

megnyilatkozik . . . Azért szeretek én szétnézni más nemzetek
háza táján, és tanácsolom mindenkinek, hogy cselekedjék

ugyanígy."

A goethei megfogalmazás akár a helsinki záróokrnány
„harmadik kosarába" is beleillenék, ha a világirodalom mellé
fölsorolnánk a kultúra egyéb területeit. Például a világszínházat.
Ahogy leírom a szót, meg kell állnom, mert a szóösszetételnek
ebben az értelemben nincs folytatása. Van világiroda-lom, van
világszínház, de nincs világfilm, és nincs világ-képző-művészet.
A nyelvfejlődés eme furcsasága valószínűleg véletlen, de talán
részben oka is a világszínház fogalma iránti fenntartásoknak.
Azt aligha kell magyarázni, hogy a világirodalom és a
világszínház közé nem tehető automatikusan egyenlőségjel. A
világirodalom a nemzeti irodalmak összessége, „terjedelmi
határai" az írásbeliség kezdetétől (sőt, még az-előttről) a tegnap
publikált versig húzhatók meg, „lelőhelye" a könyvtár. A
világszínház a nemzetek színházművészetének jelene, amelybe
természetesen belejátszik a sok évszázados hagyomány, de
valóságosan csak a közönséggel való találkozás pillanatában
létezik, magával a színjáték „megtörténésével" egyidejűleg.
Következésképp a világirodalom klasszikusai sem azonos
minőségűek a világszínház klasszikusaival, hiszen míg az
előbbiek az időben fennmaradt, elevenen ható művek, addig az
utóbbiak elmúlt korok elmúlt színházi gyakorlatát őrző,
lényegében reprodukálhatatlan minták, amelyek legföljebb
nosztalgiát keltenek önmaguk iránt, mint az ókori görög színház
vagy az Erzsébet-kori angol színjátszás.

Még nyilvánvalóbb a különbség az eredeti művek tanúságát
„ellenőrzés" céljából mindenkor segítségül hívható irodalom-
történet és a másodlagos élményekre, leírásokra támaszkodó
színháztörténet között. S ha a világirodalom lelőhelye a
könyvtár, akkor hol lelhető föl a világszínház? Ez épp a leg-
fogasabb kérdés, s amennyiben goethei választ várunk rá, mert
hiszünk abban, hogy a világszínház is „az emberiség közkincse",
akkor azt kell mondanunk, hogy a nemzetközi fesztiválokon.
Amelyeket hívhatnak Nemzetek Színházának vagy éppen
Világszínháznak. Hogy a goethei világirodalmár példája nyomán
színházilag is szétnézzünk „más nemzetek háza táján", arra
ezeken a fesztiválokon nyílik a legjobb alkalom.

Kölnben 1981. június 12. és z8. között rendezték meg a
Világszínház '8i találkozót.

Mit tehet egy fesztivál?

A „világszínház" körüljárását nem annyira a fesztivál elnevezése,
inkább a fogalom körül érezhető zavar miatt tartottam fontosnak.
Ha ugyanis a világszínházon a világban jelenleg föllelhető
valamennyi színháztípust, színházi tendenciát értjük, akkor közel
vagyunk ahhoz a követeléshez, hogy egy Világszínház vagy
Nemzetek Színháza névvel ellátott fesztiválon ezek globális
tükörképét kérjük számon. Ami nevetséges képtelenség. A
nemzetközi színházi találkozók ilyen értelem-ben nem
tükrözhetik a világszínházat, csupán mintákat vehet-nek belőle,
példákat statuálhatnak, összehozhatnak egymástól térben és
kultúrában távol eső jelenségeket.

Nyilvánvalóan nem mondhatjuk egy-egy ilyen internacionális
szemle után, hogy ma ilyen á világszínház. Legföljebb azt, hogy
ilyen is.

Másrészt hol és mikor van alkalmunk egy helyen és egy időben
látni a londoni Nemzeti Színházat és táncoló török derviseket, a
Pekingi Operát és Bob Wilsont, jávai wajang árny-játékot és a
moszkvai Szatíra Színház Brechtjét? - hogy csak néhányat
említsek a kölni találkozó kínálatából.

Egy nemzetközi színházi fesztivál programja mindig tá-
madható, ha az egyéni ízlés abszolutizálásával párosuló minő-
ségelvet kérjük rajta számon, és mindig indokolható, ha a ki-
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tekintést, a megismerést szolgálja. Az a nálunk elterjedt föl-
fogás, amely szerint minden fesztivál másodlagos, amelyen
nincsenek jelen az európai kultúrkörre támaszkodó, Brook-
Efrosz-Strehler-Stein-Planchon fémjelezte irodalmi-rendezői
színház képviselői, meglehetősen szűk látókörű, mondhatni
provinciális-doktrinér színházi szemléletre vall. Annak a tuda-
tában írom ezt, hogy egyéni ízlésem szerint magam is a fenti
márkás nevekkel körülírható színháztípust kedvelem.

Ivan Nagel - szívesebben írom így: Nágel Iván -, aki a két
évvel ezelőtti hamburgi Nemzetek Színháza igazgatója volt,
lényegében hasonló elvek szerint szervezte meg a kölni talál-
kozót is. Három vonulatra épített: a hivatalos nemzeti színjátszás
intézményes képviselőire (ebbe a típusba tartozott Köln-ben a
moszkvai Szatíra Színház, a Pekingi Opera, a londoni Nemzeti
Színház), az avantgarde együttesekre (legmarkánsabb
szószólójuk a New York-i Squat volt) és az egy- vagy legföljebb
kétszemélyes színháznak nevezhető szólóestekre, illetve páros
színészi produkciókra (a japán Yoshi Oida, a kaliforniai Kipper
Kids vagy a Kölnben egymaga föllépő Bob Wilson).

Kissé félve vonom meg a határt az egyes kategóriák között,
mert például a londoni Nemzeti Színház kétrészes Passiója, pop-
és country-hatásokat mutató énekes kísérőzenével, nem
sorolható a hagyományos „nemzeti színházi" kategóriába. A
Wuppertali Táncszínház esetében, amely magával hozta csak-
nem teljes eddigi repertoárját, és retrospektív bemutatóival a
fesztivál gerincét alkotta, nemcsak azt nehéz eldönteni, hogy
„intézményes" színház létére az avantgarde melyik fokán áll,
hanem azt is, hogy előadásait jószerint balettnak vagy - mondjuk
- táncos elemekkel földúsított szöveges pantomimnak ne-

Mr. Dead and Mrs. Free (Filmjelenet a New York-i Squat előadásából)

vezzük-e. Lényegében besorolhatatlan a krakkói (végzős)
főiskolások produkciója: Slawomir Mrozek legújabb darab-ját
adták elő - címe: Gyalog - a neves Jerzy Jarocki rendezésé-ben;
maga a mű az Emigránsok típusába tartozó (jobb szó híján)
realista metafora, nem kevés filozofikus elemmel, s az elő-adás
erősen épít is mind a reális alaphelyzetre, mind a metaforára,
mind a filozófiára.

Az egyes előadásokra természetesen visszatérek, most csak
érzékeltetni akartam egyrészt a merev kategorizálás nehézségeit,
másrészt Nágelnak azt a leginkább elismerésre méltó direktori
erényét, hogy nem az egyéni ízlése szerint választ, hanem
lehetőleg minél szélesebb skálán igyekszik játszani, még ha
ennek egyik nyilvánvaló következménye is, hogy a kevésbé
toleránsak fölháborodva utasítják el egyik vagy másik
választását. Mindazonáltal nem lehet kétséges, hogy ez a válo-
gatási elv a színházi fesztiválok szervezésének egyik alapelve.

Merre tart a „világszínház"?

A továbbiakban szeretném előrebocsátani, hogy nem a teljes
fesztiválról írok, hanem az általam látott előadások közül né-
hányról. A z egész értékeléséhez hozzátartozna több „alappro-
dukció" is, amelyeket nem láthattam. Például Bob Wilson, a
Pekingi Opera, Robert Anton egyszemélyes bábszínháza
(amelyet ujjai hegyére ültetett bábokkal játszik egy szobában,
esetenként tizennyolc nézőnek), vagy a legszorgalmasabb vi-
lágjárók egyikeként ismert, rendkívül eredeti glasgow-i Citizens'
Theatre, amelynek korábbi produkcióit láttam ugyan Varsóban
és idén Velencében, kölni bemutatóiról azonban le-maradtam.

Bizonyos nehezen magyarázható ösztön arra készteti a fesz-
tiválnézőt - bármennyire esküszik is az ellenkezőjére -, hogy
mindenáron találjon valamilyen közös vonást, általános tenden-
ciát, amelynek segítségével kimondhatja: erre vagy arra halad a
„világszínház". A tapasztalat arra int, hogy a leghasznosabb
módszer ilyenkor a szélsőségek leválasztása; valahogy úgy, mint
a műkorcsolyaversenyeken, ahol a pontozók által adott
legalacsonyabb és legmagasabb pontszám automatikusan ki-
esik. Azt hiszem mindenesetre, hogy sikerült megtalálnom a
legkonzervatívabb előadást - nemcsak ezen a fesztiválon, hanem
néhány éves színháznézői gyakorlatomban. Meglepő, hogy nem
egy „intézményes színház" mutatta be, hanem két színész
keresett magának erre a kétszemélyes jutalomjátékra társulatot.
Vagy inkább intézményt, mert a társulat ők maguk: a nálunk is
jól ismert Delphine Seyrig és Sami Frey. A színház: a Saint
Denis-i Théátre Gérard Philipe. Maga a mű nem új, körülbelül
másfél évtizede írta át színpadra Henry James novellájából
James Lord és Marguerite Duras. Címe: Vada dzsungelban.

A színhely egy angol kastély, a „dráma" tulajdonképpen egy
férfi és egy nő darabhossziglan tartó párbeszéde a kastély
különböző termeiben - az életről. A tét természetesen kettőjük
kapcsolata, egy barátság, amely sohasem jut el az érintésig, az
érzelmek fölismeréséig, a szerelemig. Pontosabban csak a nő
halála után jut el mindeddig, amint ezt a keretjátékból, a
cigarettafüstbe burkolózó férfi magányos alakjából megtudjuk.
Bizonyára az emberi lélek bonyolult világa az a dzsungel,
amelyben lapuló vadként rejtőzik az érzelem, anélkül, hogy
idejében kitörne.

A hat képből, prológból és epilógból álló előadás legérde-
kesebb - bár tökéletesen funkciótlan - „eseménye", hogy a
színpad közepére épített kisméretű forgó segítségével képről
képre az oszlopos kastély más-más szobáját, csarnokát, termét



látjuk, nem is annyira újnaturalista, mint inkább „régi natura-
lista" módon. Seyrigtől és Freytől aligha vitatható cl a játék
finom cizelláltsága, eleganciája, keresetlen természetessége, ami
nem akadályozta meg a nézőket abban, hogy az irgalmatlanul
unalmas előadást csapatostul ott ne hagyják az egyes képek
közötti szünetekben, mialatt a kopffal megvilágított frakkos
zongorista lágy impresszionista zenét játszott.

Ennek az előadásnak nem az volt a baja, hogy konzervatív,
hanem hogy megmaradt magánügynek, méghozzá kevéssé
érdekes magánügynek. Manapság az az érzése az embernek,
hogy az „életről" nem lehet egy angol kandalló előtt ülve
hatásosan filozofálni. De talán csak az irigység beszél belőlem;
mindenesetre szerencsésnek kell mondanom azt a színházmű-
vészetet, amely az ilyesmit megengedheti magának. Mert
Mrozek már említett, Gyalog című friss darabjában is filozo-
fálnak, és ott is az „életről". A párhuzamot a két előadás között
nemcsak a társadalmi háttér különbözősége kínálja, ha-nem az
az egyszerű tény is, hogy kettőjükön kívül nem volt a fesztiválon
„szabályos színdarab". (1-la ugyan a James-Lord-Duras-féle
végtelen dialógus szabályos színdarabnak nevezhető.)

Vonatra várva

Mrozektől természetesen távol áll a naturalizmus. Már az is
szokatlan, bár az Emigránsok, óta nem példa nélkül álló, hogy egy
társadalmilag-történelmileg konkrét helyzetből indul ki, és csak
áttételesen - mint látni fogjuk: egészen szokatlan módon - utal
vissza a lengyel dráma Wyspiariski-Witkiewiczvonalára, e
hagyomány folytonosságára.

A dráma „valahol Lengyelországban" játszódik, I945 elején. A
történelmi helyzet világos: a német csapatok már elmenekültek,
a szovjetek közelednek. Ebben a pillanatnyi „lég-üres térben"

találkoznak a történet szereplői, egyszerre valóságos és
szimbolikus alakok. Mindannyian egy irányba ,gyalogolnak,

valami kietlen helyen, vasúti sínek mentén, egy állomás vagy
megállóhely felé. Az Apa és Fia. Az Asszony és a Lánya.
Superius és szeretője, a Hölgy. A Hadnagy, a Tanító, a Hegedűs.
Találkozásukban egyszerre jelenik meg saját egyé-ni sorsuk és
az a történelmi konfliktus, amelyet társadalmi hovatartozásuknak
megfelelően hordoznak magukkal évszázadok óta. (Ez az
alaphelyzet az első világos utalás Wyspianski-

ra, nevezetesen a Menyegzőre.) A „párosok" a maguk valóságos
helyzetének megfelelően cselekszenek. Az Apa óvatosság-ra
figyelmezteti és erkölcsi intelmekkel látja al a Fiút; az Asszony
feketézésből tartja fönn magát és az állapotos Lányt; Superius,
az értelmiségi, filozofál, miközben a Hölgy borotválja.
Egyszersmind fölismerhetőek bennük a szimbolikus „lengyel
karakterek", s mindaz, amit ezek a karakterek a lengyel
drámában a romantika óta, jelentenek. Superius egy helyen meg
is fogalmazza: ,Olyan, mintha évszázadok óta gyalogolnánk."

(Superius alakjában egyébként magát Witkiewiczet idézi meg
Mrozek, miután már korábban, a Prológban Az anya című
drámájából vett át egy részletet. A Hegedűs ugyancsak
szimbolikus alakja pedig utalás Wyspianskira.) Hogy hová
gyalogolnak, az ebben a metaforikus szférában természetesen
teljesen mindegy; „az ő helyzetükben nincs jelen-tőségük az
irányoknak" - jegyzi meg erről a darab egyik lengyel kritikusa.

A szöveg ismerete nélkül nem vállalkozhatom a dráma elem-
zésére. Annyi mindenesetre világos, hogy az összeverődött,
vonatra váró (még egy jelkép!) társaság a maga módján végig-
éli az ismert „lengyel konfliktusokat", akárcsak a Menyegző-
ben: az osztályok keveredésének kísérletét, a reményeket és
illúziókat, a szalmaláng-nekibuzdulást és a másnaposságot, a
kiábrándulást. Mindezt Mrozek „lefordítja" a kor konkrét
valóságára, kezdve a katonáktól teherbe esett Lányon, a feke-
tepiaci vodkától („eau de Pologne") való lerészegedésen és
beszeszelt álomittasságon, egészen az újjáépítés lehetőségének
és az amerikaiak illetve a szovjetek jövendő szerepének latol-
gatásáig. Amikor a Hegedűs játékától, a lengyel nemzeti
daloktól, filozofálgatástól, illúzióktól bódult társaság magához
tér, megérkezik a vonat - de megállás nélkül továbbrobog. Az utolsó
mondatot az Apa mondja ki: „Gyalog kell továbbmennünk."

A metafora világos. Mrozek keményen, kritikusan és kijó-
zanítóan beszél, mint mindig. Konkrét illúziók nélkül - mint
mindig -, de egyszerre érintve filozófiai és társadalmi kérdé-
seket. Az említett kritikus megállapítása szerint: „A végzet
mintegy megkettőződik: az emberiség történelmének és a nem-
zet történelmének kettős végzeteként jelenik meg."

Jarocki rendezése egyszerre érzékeli és színházilag meg is
jeleníti mind a metaforát, mind a natúrát: az előadás gyakorla-
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tilag abban az agyagtengerben játszódik, amelyre mintegy ráépült a
nézőtér. Természetesen nem hagyományos színházban vagyunk,
hanem egy csupasz falú, rideg teremben. A közönség a sárra
rakott pallókon közelíti meg a helyét, körülötte gyalogol-nak a
szereplők, keményen birkózva a bakancsukra tapadó, ragacsos,
mély agyaggal.

Ennek a „színpadképnek" az első síkja a realitás - az 1945-ös
tél lerombolt Lengyelországa, maga a puszta vidék -, a „szín-
padon" a képzeletbeli rivaldával párhuzamosan futó, valódian
beágyazott sínpárral, az oldalfalakhoz kifeszített felsővezetékkel.
A játéktér sok tekintetben meghatározza a játékstílust is; a
szereplőknek nemcsak a talajjal kell megküzdeniük (kocsit tolni,
elzuhanni stb.), nemcsak a mozgás hitele forog kockán, ha
„meginognak", hanem magáé a figuráé is. És erről a „talajról"

kell elrugaszkodniuk a metaforikus-filozofikus régiókba, a darab
wyspianskis-witkacys világába. Az utóbbi - főiskolás
színészekről lévén szó - nem sikerülhetett maradéktalanul. (Hírek
szerint Jarocki a varsói Drámai Színházban is megrendezte a
darabot, „felnőtt" színészekkel, köztük Gustaw Holoubekkel - az
ő esetükben a színészi és a történelmi rutin nyilván hozzájárult az
alakítások hiteléhez.)

„Köztes-színházak"

Minden nem hagyományos színháznak az volt a jellemzője
Kölnben is - gondolom, mindenhol ugyanaz -, hogy igyekezett
szétrobbantani valamilyen beidegződést, megkövült szabályt,
konvenciót. A londoni Nemzeti Színház kétrészes Pass i ó j a volt a
„legkonvencionálisabb avantgarde" - ha ez nem fából vaskarika -
: lehozta a játékot a közönség közé, s ahogy ez már Ronconinál,
Mnouchkine-nál és másoknál is sokszor történt, a néző a szó
szoros értelmében követhette a cselekményt, ti. a színészek után
gyalogolhatott. (A műsorközlő sétáló elő-adásnak, „promenade
performance"-nak nevezte a produkciót.) A párizsi Théátre du
Campagnol színészei eltáncolták a drámát A bál című
előadásukban, amiben az volt a furcsa, hogy bár tulajdonképpen
szabályos táncjátékot láttunk, amely-ben egyetlen szó sem
hangzott el, ennek ellenére színészi alakításokról beszélhetünk, s
korántsem azért, mert a szereplők tánctudása nem érte el a
profiszintet. Erre a teljesítményre - a fonákjáról - „rájátszott" a
Wuppertali Táncszínház, amely-nek általam látott két
előadásában a táncos elemeken kívül annyi minden előfordult -
prózai megszólalás is -, hogy az már egyenesen a társulat
nevében jelzett műfaj provokálásának tetszett. A
meghökkentésben mindenesetre a New York-i Squat vitte el a
pálmát, noha akinek már két megelőző produkciójukat is
szerencséje volt látni, az a Mr . Dead é s Mr s . Freeben
fölfedezhette az ismétlődő motívumokat, s harmadszorra már
minden meghökkentés veszít erejéből.

Ez, persze, igazságtalan egy kicsit, mert Halász Péterék (az ő
Magyarországról elszármazott együttesük rejtőzik a Squat név
mögött) csakugyan valami újjal és eredetivel kísérleteznek, ami
komoly rangot szerzett nekik a nemzetközi színházi avantgarde
mezőnyében. Játék és valóság, köznapiság és teatralitás
összefüggéseit keresik, filmes és színházi elemek egymásra
feleseltetésén fáradoznak. Úgy is mondhatnám, hogy a dolgok
replikája érdekli őket mindenekelőtt. Ezért tartják előadásaikat
„kirakatban", vagyis egy olyan - utcára néző - üzlethelyiségben,
ahol a fizető közönség belülről, a spontán közönség az utcáról
nézi ugyanazt. (Azaz, természetesen, nem ugyanazt. Az egyik a
„színét", a másik a „visszáját".) Felhasznált eszközeik is
ismétlődnek: korábban fölvett

s az előadáson lepergetett film, videokamerával valahonnan (egy
másik teremből, az utcáról stb.) szinkronban közvetített é lő kép ,
színészi akció mint színházi elem. Ha ehhez negyedik-ként
hozzávesszük az utcáról beszűrődő natúr életképet, akkor
megkapjuk a Squat teátrumi dimenzióit: a közvetlen és köz-
vetett (közvetített vagy konzerv) valóság különböző formáit. S
persze az átmenetet az egyikből a másikba, minthogy az egyes
elemek egymásban folytatódnak (a figura „lejön" a
filmvászonról; a színész az utca és a „színpad" között közle-
kedik; valaki az utcán áll, zárt üvegajtó előtt, de a karja egy
trükk segítségével belül van stb.), vagy egyidejűleg, egymást
erősítve-ellenpontozva-kioltva vannak jelen.

Nyilvánvaló, hogy ez csak forma vagy - még inkább - a
valóság megragadására szolgáló komplex alkotói módszer, de
semmiképpen sem a tartalom. Épp ezért igazságtalannak
tetszhetett, hogy fentebb az újdonságélmény, a meghökkentés
egyre fogyó energiájáról beszéltem. Nemcsak azért, mert az új
nézőnek minden bemutató új, hanem azért is, mert a Squat
használta s az előbbiekben fölsorolt eszközök éppúgy konven-
ciók (ha új konvenciók is), mint a hagyományos színház által
régóta alkalmazottak és bejáratottak. Amennyiben Halászékat
megrójuk azért, hogy harmadik alkalommal használnak video-
kamerát, filmet, és ugyancsak harmadszor játszanak utcára néző
üzlethelyiségben, úgy meg kell rónunk minden hagyományos
színházat is, amiért három évszázada egyfolytában ragaszkodik
a barokk kukucskaszínpadhoz, a kulisszához s a dikcióhoz mint
legfontosabb kifejezőeszközhöz.

Valójában a tartalom számít a Squat esetében is, amit a föl-
sorolt kifejezőeszközökkel kíván közvetíteni. S tulajdonképpen
itt kerülök bajba, jóllehet bizonyos motívumokat határozottan
azonosítani tudok a - magyar fordításban - Mr. Halott é s Mrs.
Szabad című produkcióban. Értem, hogy Mr. Halott a filmen
rendőr, akit utcai üldözés közben lelő egy kábítószer-csempész;
az é lő játékban egy dzsungeluniformist viselő katona, akit
szintén lelőnek, s miközben sebesülten fekszik (később meghal),
bajtársai ki-be járnak az utca és a terem között, időnként
elmennek egy dzsippel, majd visszajönnek. Mrs. Szabad, a
feleség a filmen állapotos (majd a szülést is látjuk totálban, ami
meglehetősen drámai, ti. a csecsemő farfekvéses), az é lő játékban
otthonában jógázik meztelenül. (A gyerekmotívum itt is
megjelenik egy legalább négyméteres kaucsukbaba
„személyében", akinek óriási szemgödreiben mint televíziós
képernyőkön a katonai jelenetek alatt újra „közvetítik" a ko-
rábban élőben látott jógázást.)

A Mr. Dead és Mrs. Free közötti levelek fölolvasásán kívül - a
filmen is, az élő játékban is - néhány rövid szkeccs játszódik le,
melyek összefüggését egymással és az alapsztorival, bevallom,
nem fedeztem föl. Volt két jó énekszám: egy rock (ha igaz) és
egy punk. A Bob Wilson színházából ismert szép, néger
színésznő, Sheryl Sutton a filmen is, a valóságban is előadta
ugyanazt a kitűnő dalt. Hogy „miről szólt" mindez, nem tudom.
Az viszont kétségtelen, hogy az előadás leköti a figyelmet,
technikailag rendkívül intenzív (bár ez az intenzitás nem a
színészi jelenlétből származik), az egészben van erő, s az
(összefüggéseit föl nem táró) anyag megformálása határozott
kézre vall. Hozzá kell tennem, hogy a nyilvánvalóan igen
költséges produkció az együttes saját közlése szerint nincs
teljesen kész, bizonyos anyagi nehézségek miatt egyelőre
befejezetlen. A közönség mindenesetre meglehetősen tanács-
talanul állt föl a végén. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy
ez a hatás idegen a Squat eredeti szándékától.



Mindhalálig tánc

Az angolok Passiójának megértése valószínűleg senkinek sem
okozott nehézséget, ami önmagában - úgy gondolom - nem
minősíti a produkciót, sem negatív, sem pozitív értelemben. Az
előadás az emberiség máig legtermékenyebb kollektív mítoszára,
a Bibliára épül. A kétszer két és fél órás játék az Ó-és az
Újtestamentumot „dramatizálja", jelenetről jelenetre - Lucifer
lázadásától Krisztus keresztre feszítéséig -, XV. századi angol
misztériumjátékok, az úgynevezett Yorki és Wakefieldi Ciklus
alapján. A középkori, naiv földolgozás távol-tartja a
„biblikusság" légkörét, inkább profán-népies hangvételt
kölcsönöz a „cselekménynek", amihez jól illik a popzenei
kíséret. A popularitást fokozandó, az előadás rendezői

Bill Bryden és Sebastian Graham-Jones - a nézők közé hozza
le a játékot. Londonban az új Nemzeti Színház Cottesloe ter-
mében, egy tetszőlegesen beépíthető üres térben tartották a
bemutatót. A kölni St. Martin-templomnál alkalmasabb „eredeti
helyszínt" aligha lehetett volna találni az előadásnak. Az apszisba
épített emelvényen játszik a zenekar. Vele szemben, a főhajó
torkolatában karzatot emeltek a nézőknek. Egy kisebb oldalsó
„páholyon" kívül nincs is más ülőhely, a közönség a kupola
alatti „színpadon" együtt járkál az előadással. (Elő-adás közben
többször is visszatért az a gondolatom, hogy ez a hely
tökéletesen alkalmas lenne Az ember tragédiája előadására; talán
segítene kiemelni a rárakódott konvenciók közül.)

A cselekmény időnként „megemelkedik", amikor az Úr és
Lucifer karszéke vagy az angyali üdvözletet hozó Angyal hid-
raulikus emelők segítségével a játéktér fölé liftezik, a kupolából
karácsonyfadíszekként lelógatott, pislogó-csillogó lámpa-erdő
alá (amelyet egyébként konyhai káposztareszelőkből és
krumplihámozókból készítettek). A játék élőképszerű, naiv báját
az angol színészi profizmus hitelesíti, ami az előadás egyetlen
hagyományosan drámai jelenetében kamatozik. Ebben a Krisztust a
Golgotán végighurcoló katonák végrehajtják a keresztrefeszítést.
Minthogy minden „életnagyságban" történik, már a hatalmas
kereszt felállítása sem könnyű. A katonák átalakulnak szolid
mesteremberekké, és „szakmai" vitákkal kísért tízperces munka
során megküzdenek a művelet minden technikai nehézségével,
amíg kikísérletezik a lehető legökonomikusabb megoldásokat.
Íme, az emberiség nagy tragédiáinak árnyékában a történelmi
mellékfigurák számára így zajlik a világ. A jelenet kétségtelenül
shakespeare-i.

A Passió-játék jelenetei között az angol színészek közép-kori
bergomaszka-táncokat lejtettek, amibe a végén bekapcsolódott
az euforikusan lelkes közönség is. A tánc több előadáson is a
drámai kifejezés köznyelvi formájává vált - és nemcsak ott, ahol ezt
már megszokhattuk, az ázsiai-afrikai színjátszásban. Az imént
már említett Théátre du Campagnol produkció-ja, A bál, a francia
történelem elmúlt fél évszázadát mesélte el táncképekben,
korabeli zenére. A tánc itt a maga természetes környezetében
jelent meg - úgy értve, hogy az egyes képek húszas-harmincas
évekbeli össztáncot, Franciaország felszabadulását ünneplő
karnevált, mai vállalati bulit stb. jelenítettek meg -, de a
koreográfia lényege mindig egy-egy dramatizált szituáció volt.
Például a felszabadulás utáni állapot eufóriája, az algériai háború
időszakának társadalmi konfliktusa vagy a mai hivatali élet
szatirikus rajza. A kifejezés eszköze a tánc volt ugyan, de a
drámai tartalom figurákban jelent meg, még ha szándékosan
leegyszerűsített, nyers, al fresco stílusban is, a társadalmi indítékú
plakátok, közvetlen politikai célzatú agitkák, szakszervezeti
csasztuskák modorát (vagymintáját) követve.

Mindezt aligha lehetne elmondani a Wuppertali Táncszín-
házról. A híres-hírhedt együttes 1973-ban alakult, vezetője, írója,
rendezője, koreográfusa a most negyvenéves Pina Bausch. Sokak
szerint Peter Stein színháza, a Theater am Halleschen Ufer óta a
legjobb, legizgalmasabb nyugatnémet társulat. Kétségtelen, hogy
Bausch, miután elvégezte az esseni Folkwang főiskolát, amely
az expresszív táncművészet egyik hagyományos intézete, és
megjárta az Egyesült Államokat is, pontosan azért mondott le
táncosként a pályáról, mert idegenkedett az ott tapasztalt
mindennapi rutintól. A Wuppertali Opera intendánsának
meghívása (Wagner Tannhauserének Bacchanália-koreográfiáját
tervezte) segítette hozzá, hogy a városatyák heves tiltakozása
ellenére a balett-társulat élére kerül-jön. A heves tiltakozás és az
őrjöngő lelkesedés azóta is végig-kíséri előadásait. (Kölnben
főleg az utóbbit tapasztalhattuk.)

Kétségtelen, hogy Bausch munkái mindenekelőtt azokat
bosszantják föl, akik az együttes nevéből kiindulva balettet vagy
legalább tiszta táncot várnak. Az általam látott két elő-adás közül
-- A kapcsolatok udvara, Szüzességlegenda - az utóbbiban szinte alig
volt hagyományos értelemben vett tánc. Húsz színész jelent meg
húsz gurítható fotel és dívány társaságában, s a háromórás
produkció ritka perceiben szellemes padlókoreográfiát mutattak
be a tükrös színpadon, amely az oldalkulisszák mentén dúsan
megrakott asztalokkal valamilyen elő-kelő fogadás képzetét
keltette.

Hogy a „darab" miről szólt, az a prózai jelenetek segítségével
is csak meglehetősen bizonytalanul dönthető el, s legföljebb
olyan homályos megfogalmazásokkal írható körül, mint az
érzékek kontrollálása és fölszabadulása, mindennapi emberi
rituáléink nevetségessége és agresszivitása, erotikus álmaink,
játék a szexuális tabukkal, feszélyezettség és a gátlások
oldódása. A kapcsolatok udvara -- lényegesen több tánccal, egy
kultúrházbeli színházteremből táncteremmé alakított helyiség
díszletének laza keretébe helyezve - a kapcsolatteremtés
lehetetlenségéről szólt, kevésbé enigmatikusan, fantáziadús
koreográfiával és kétségtelenül egységes társulattal, amelyben
mindenki jó táncos és jelentős egyéniség.

A „Bausch-irodalom" szerint a produkciók címe nem sokat
jelent, még akkor sem, ha közismert mű a zenei alapanyag.
(Bartók Kékszakállúja is a földolgozások között szerepel, de a
főszereplő Férfi és Nő időnként széttördeli - megszakítja és
újrakezdi - a magnetofonszalagról hallgatott operát.) Te-
matikailag is nehéz meghatározni az egyes opuszokat. A bemu-
tatók állítólag úgy jönnek létre, hogy Bausch évenként két
alkalommal hosszabb tréninget tart együttesének tagjaival, és a
közösen kipróbált, improvizált koreográfia bizonyos elemei-nek
véglegesítéséből alakul ki az új „világpremier".

Számomra szimpatikus a realista prózai színház és az exp-
resszív mozgás ötvözetét szellemesen, távolságtartó iróniával,
nosztalgiazenére megvalósító wuppertali társulat. Lehet, hogy
azért, mert egyébként is vonzódom az intellektuális él-
vezetekhez, a szarkazmushoz, az értelem tárgyilagosságához.
Bausch előadásaiban gyakran föl lehet fedezni az elidegenítő
effektust - nemhiába vonzódik Brechthez, földolgozta A kis-
polgár hét főbűnét, a Happy endet, a Mahagonnyt -, anélkül, hogy
didaktikussá válnának. A wuppertali tánc- és beszédszínház
(jobb meghatározást egyelőre nem találok) igazán eredeti módon
értelmezi hagyomány és újítás, viszonyát. Új „világszín-házi"

tendenciákat keresve, ha európai kuriózumként is, a kölni
mezőnyben első helyen őket (kell említeni.


