
világszínház
KOLTAI TAMÁS

Mnouchkine és a többiek

Fesztivál Münchenben

Előbb a többiekről.
A hatodik müncheni Nemzetközi Szín-
házi Fesztivált Franciaország és az NSZK
színházi kapcsolatainak jegyében rendez-
ték meg. Ez annyit jelent, hogy két hét
alatt csak francia és német előadásokat
lehetett látni. A város Angol Kertnek
nevezett részének füves rétjén ahol
kisebb-nagyobb cirkuszi sátrakat állítottak
föl -, néhány városszéli raktárépület-ben,
egy kimustrált vasúti szerelőcsarnokban,
sőt hagyományos színházépületekben is.

A kínálat a hasonló fesztiválok szoká-
sos lehetőségeit nyújtotta, az egyszemé-
lyes színháztól a szuperprodukciókig. A
műsor - vulgárisan - szedett-vedettnek,
finomabban eklektikusnak nevezhető. A
franciák nagyágyúnak szánt Chéreau-
rendezése, Bernard-Marie Koltés A néger
és a kutyák harca című darabja a nanterre-i
Théâtre des Amandiers előadásában, ha
rádiójátékként hallgatom, kényelmes
karosszékben, meleg szobában, még
érdekes is lehet. De egyvégtében két és fél
órát ülni egy jéghideg hodályban, s nézni a
cselekménytelen cselekményt, aminek
egyetlen érdekessége, hogy egy pilléreken
álló országútszelet alatt (ezt tökéletes
naturalizmussal kasírozták) lakókocsis
személyautókon, terepjárókon,
furgonokon furikáznak a szereplők, akiket
a befújt működ miatt egyébként alig látni -
mindez egy kicsit sok volt. Hiába a
hangkulisszák bravúros működése, hiába
az előadás végi sziporkázó tűzijáték és
lövöldözés, hiába Michel Piccoli a
főszerepben ... Normálisan az egész
csupán érdektelen lett volna, de a
körülmények miatt elvisel-hetetlen volt.

A fesztivált, mint ez az utóbbi években
megszokott, elborították az úgynevezett
táncszínházak. Ebben a műfajban még
mindig Pina Bausch wuppertali együttese
a legjobb. Szegfűk című előadásuk
hosszúra nyújtott tréfákból áll - legszíve-
sebben tánckabarénak nevezném -, ame-
lyek egy része szellemes, bár minden je-
lentés nélküli mozgáskompozíció, más
részük gunyoros akrobatajelenet, napi
visszásságok kifigurázása, a valóság ab-

szurditására rájátszó táncetűd. Bausch
együttesének tagjai egyéniségek. Inkább
csúnyák, mint szépek, de groteszk sze-
mélyiségükből hallatlan báj és közvet-
lenség sugárzik. Csak ez fogadtatja el pél-
dául azt a körülbelül tízperces jelenetet,
amelyben egymástól jókora távolságra el-
emelt papírpoharakból ide-oda csurgatják
a vizet, és közben rövid monológokat
asszociálnak a csurgás félreérthetetlen
hangjára.

Rosszabb, ha a kimódolt tánckompozí-
ciónak „komoly tartalma" van, mint a
heidelbergi színház Mars című produk-
ciója esetében. itt egy fekete zongora áll a
szó szoros értelmében a középpontban
(amely időnként elgázolja a szereplőket,
máskor meg az egyik lába körül
tekergőznek a táncosok), de a végtelen
terjedelmű játékban felsorakoztatott
számtalan mozgásvariáció egyre unalma-
sabb. Meg kell adni, különös volt, ami-kor
az egyik színészt, miközben a földön
kúszott, ruhája különböző részeinél le-
szögeztek a padlóra, de ő ügyesen kibújt
belőlük, és az alsónadrágnál sikerült föl-
kelnie. Hogy miről szól Fritz Zorn regé-
nye, amiből az előadás készült, azt sajnos
nem tudom.

Érdekes megfigyelni a közönség re-
agálását ezekre az általában hosszú, több
órás előadásokra. Az elején, öt-tíz perc
után sokan fütyülnek, pfujolnak, de furcsa
módon, az idő előrehaladtával, ami-kor
már sokadszor ismétlődik ugyanaz, úgy
látszik, fokozatosan hozzászoknak a
stílushoz, és amikor az ember azt hinné,
hogy kezd elegük lenni belőle, akkor épp
föloldódnak, és egyre többet tapsolnak. A
végén pedig nagy az ováció.

Voltak persze szabályosabb előadások
is. A francia Les Fédérés társulat egy
cirkuszsátorban - az említett két tánc-
produkciónak is sátor volt a színhelye

Büchner Leonce és Lénáját adta elő, a
darab keserű, szkeptikus filozófiájának
teljes mellőzésével. Az egyetlen érdekes-
ség az volt, hogy a szereplők egy része a
zenekarban is játszott. Az orkesztra a
függöny mögött helyezkedett el, a cse-
lekmény bizonyos pontjain a függöny
felgördült, s a zenészek láthatóvá lettek.
Nagy sikert aratott a Popo királyt alakító
liliputi színész. Az előadás végén a kö-
zönség hosszan ünnepelte a felhőtlen
boldogságban egymás karjába omló sze-
relmeseket.

De szerencsére eljött Münchenbe
Mnouchkine is és társulata, A Nap szín-
háza.

A II. Richárd és a Vízkereszt Mnouchkine
Shakespeare-ciklusának első két része. A
további, készülőben levő elő-adások: a
kétrészes IV . Henrik, az V. Henrik és a
Felsült szerelmesek (Lóvá tett lovagok). Az,
hogy „készülőben levő", szó szerint
értendő. Az első bemutatót kétéves
próbaidőszak előzte meg, de ezalatt
nemcsak a II. Richárdot próbálták, hanem
a többi darabot is. A ciklus gondolati
szerkezete, stiláris íve „papíron" vagy
„fejben" nyilván készen van; a Felsült
szerelmesekről például már előre tudni
lehet, hogy összes szerepét nők játsszák.
A II. Richárd és Vízkereszt láttán annak
megjósolásához sem kell váteszi
tehetség, hogy a királydráma-vonulatban
a feudális Anglia hatalmi harcainak
tablója fog kirajzolódni, az újabb vígjáték
pedig a dekadens és élet-erős érzelmek
bohókás-bohócos szerelmi koreográfiáját
árnyalja majd tovább.

De mindezt miért a távol-keleti szín-
játszás eszközeivel? - ez itt a kérdés.

A választ azzal kell kezdeni, hogy a 11.
Richárdnak és a Vízkeresztnek van egy
előzménye Mnouchkine pályáján. A
Szentivánéji álom. Amikor ezt az előadást
1968-ban, a montmartre-i Medrano-cir-
kuszban láttam, még nem sokat tudtam
Mnouchkine-ról. A Théâtre du Soleil,
vagyis A Nap színháza ekkor már négy
éve létezett, de mai otthonukat, a III.
Napóleon építtette vincennes-i töltény-
gyárat, a Cartoucherie-t csak később
kapták meg. Minderre többek között
azért is jó emlékeztetni, mert az alkalmi
Mnouchkine-kommentátorok, akik haj-
lamosak az 1789-től kezdeni a Mnouch-
kine-időszámítást, elfelejtik, hogy A Nap
színháza már 1964-ben megalakult, s a
rendezőnő nem csupán kollektívan elő-
állított szövegek alapján hozott létre szín-
padi kanavászokat, amelyek felől nézve a
II. Richárd, persze, a „hagyományos drá-
ma" felé tett fordulatnak látszik. Az
igazság azonban az, hogy A Nap szín-
háza Ariane Mnouchkine rendezésében
Gorkij Kispolgárokjával kezdett, Arnold
Wesker Konyhájával és a Théophile Gau-
tier nyomán adaptált Fracasse kapitány-
nyal folytatta, majd a Szentivánéji álom
következett még mindig az 1789 előtt.

A cirkuszporond durva állatbőrökkel
letakart fövenyén a Szentivánéji álom el-
távolodott a kecses tündérjátéktól, hogy
föltárja a vad vágyak és szorongások vi-
lágát. Ne felejtsük el: két évvel voltunk
Brook színháztörténeti korszakhatárt
jelölő rendezése előtt! Az előadás egyik



kritikusa szerint Franciaországban ezzel az
előadással játszották el először a

Szentivánéji álmot. Ezt ott írták le, ahol nem
sokkal korábban Vilar egyik leghíresebb
rendezése éppen a Szentivánéji álom volt.

Mnouchkine már akkor a mozgás
színpadi dramaturgiájával oldotta föl a
szószínház verbális uralmát. Valójában
előtte is: Wesker Konyhájában, amely egyik
recenzense szerint balett lett A Nap
színháza előadásában; mint írta, „külön-
böző színpadi technikák keresik egy-mást
soha nem látott kombinációban". Erre a
mondatra érdemes fölfigyelni. A
Szentivánéji-előadás mintegy keresztül-
húzta a klasszikusjátszás európai hagyo-
mányát. Mendelssohn zenéje helyett
üstdob és dzsesszhangszerek szóltak. Az
állatbőrökön mezítláb lépdelő szereplők a
járás és a tánc között koreografálták meg
mozgásukat. Az athéni szerelmesek ruhája
hindu tunikára emlékeztetett. A porond
üres terében függönyként aláhulló mozgó
pannók sövénye szolgált takarásul.

A nyugat-európai naturalista színpadi
technikák kissé szertelen fölváltása ezzel a
félig ösztönösen „keleties", kultikus
színház felé hajló stilizációval most, a II.
Richárdban és a Vízkeresztben szigorodott
nemcsak tudatossá, hanem diszciplináris,
zárt formarendszerré. Akrobatikussága
már az Aranykorban is fontos szerephez
jutott; csakhogy ott anekdotikus mai
„szkeccsek" laza füzérében. Shakespeare-
rel viszont partnert kapott a rendező; a
keleti jelzésrendszer egy ön-magában
szuverén, totális drámai világgal került
szembe.

Mnouchkine-t ugyanaz vezette a távol-
keleti színházhoz, ami annak idején
Brechtet. Egy másfajta, a lapos naturaliz-
mustól elütő színházi nyelv keresése. A
gesztikus színjátszás végtelen árnyalati
gazdagsága, formálissága és elidegenítő
ereje. A színész testének, fizikumának
eszközként való fölhasználhatósága. A
verbalizmus és a pszichologizáló játék-
stílus mellett a sajátosan színházi meta-
kommunikáció visszaállítása eredeti jo-
gaiba. A szövegen inneni és túli kifejezés,
a mozgás, a tánc, az akrobatika újra-
felfedezése. Mindaz, ami az utóbbi évtize-
dekben -- Artaud-tól Grotowskiig és
Brooktól Strehlerig - a legtöbb színházi
újítót vagy összegezőt hatalmába kerítette.
Ha megértjük Brook elragadtatását, amivel
Kuroszava Macbeth-adaptációjának ennek
a vad és barbár japán szamurájtörténetnek
adózott, már lelkileg közel kerültünk
Mnouchkine l l . Richárdjához.

A különbség az, mondhatnák látszólag
jogosan a szkeptikusok, hogy Kuroszava
a maga világába honosította, saját mű-
vészi anyanyelvére fordította le Shakes-
peare-t, Mnouchkine azonban valami tőle
is, a daraboktól is idegen rendszert
kényszerített rá, amikor a 11. Richárdot
kabuki drámává, a Vízkeresztet hindu-
perzsa kathakali táncjátékká minősítette.

Csakhogy nem erről van szó. Mnouch-
kine-nak természetesen eszében sincs ka-
buki drámát vagy kathakali táncjátékot
rendezni. Legföljebb átveszi a
mozgásrendszer-stilizációjukat. Ennél
többet föltételezni már csak azért is
képtelenség, mert mind a kabuki, mind a
kathakali közmegegyezéses gesztusok
pontosan meghatározott
jelentésrendszeréből áll, aminek nem
csupán a színész, hanem mint passzív
befogadó a közönség is a birtokában van.
Ebben a gesztusrend-szerben a
könyökhajlítástól a szemöldök-rántásig
minden apró mozzanatnak ön-álló
jelentése van, amit a színész generációk
során örököl az elődöktől, és örökít az
utódokra. Ezt európai színésznek meg-
tanulni lehetetlen és értelmetlen.

Mnouchkine kabukija tehát nem valódi
kabuki (illetve no és bunraku, minthogy az
ősi japán színjátszásnak ez a másik két
formája is beleoldódik a II. Richárd elő-
adásába); s kathakalija sem valódi katha-
kali.

Akkor meg minek az egész? - kérdez-
hetjük kajánul. Ágaskodik bennünk a
kételkedés ördöge: nem valami dilettáns
dolog ez?

A hatalmas, üres színpadot világos színű,
puha, süppedős szőnyeg borítja; elöl
lefolyik egészen a közönség első
padsoráig. Oldalt, paravánok mögött, alig
elválasztva a színpadot és a. néző-

teret magába foglaló színházi tértől, ta-
nyáznak a színészek. Ahogy elhaladunk
mellettük, hogy elfoglaljuk helyünket, a
paravánok között szabadon hagyott nyí-
láson beleselkedhetünk az öltözőbe. A
családias kitárulkozás nemcsak a társulat
közösségi eszményéről árulkodik. Van
ebben valami más is. A kukucskaöltöző a
kukucskaszínház ellentéte. A színésszel
színész mivoltában ismerkedünk meg,
tudjuk, hogy őt fogjuk látni egész idő
alatt, nem azt a „másik valakit", akinek a
bőre alá el akarja tüntetni az egyéniségét.
Már itt tudomásul vesszük: színészek
játszanak szerepet.

Továbbhaladva megszemlélhetjük a
hangszerek terítékét. Gongok, harang-
játékok, fafúvósok, dobok, ismerős és
ismeretlen instrumentumok. Mindössze
ketten játszanak majd rajtuk. Majdnem
mindvégig szól valamilyen zenekíséret.
Rikoltó, dübörgő vagy lágy pengető
hangok festik alá a beszédet, az akroba-
tikus futások ritmusát a dobok adják meg.

A színpad négyszög alakú dohogóját
hosszanti vonalak tagolják egyenlő sza-
lagokra. Kétoldalt két-két folyosószerű út
vezet le a színpadról, a jobb oldaliak
függönnyel ellátott, félkör alakú sátorban
végződnek. Végigszaladva az úton, innen
indulnak és ide érkeznek a szereplők,
miután vagy mielőtt láthatatlan kezek
félrerántják előttük a függönyt. A
fenékfalat a színpad teljes szélességében
több méter maga színes horizontfüggö-
nyök takarják. Egymás mögé vannak föl-
függesztve, némelyiküket kézzel festett
ábrák Nap-, Hold- vagy csillagstilizációk
borítják. A jelenetek végén, zenei
akkordtól kísérve, gyönyörű zuhanással
hullik le egy-egy kortina, hogy rögtön
fölfedje a következőt.

A távol-keleti színház
mozgásstilizációinak adaptálására, ha
nagyon akarjuk,

Michel Piccol i (háttal) A néger és a kutyák harca című előadásban (Théâtre des Amandiers)



Víztöltögetők Pina Bausch wuppertali táncszínházában

A Les Fédérés társulat Leonce és Léna-előadása

A II. Richárd Mnouchkine rendezésében (elöl a címszereplő: Georges Bigot)

még színháztörténeti indokot is lehet
keríteni. A japán kabuki játék körülbelül
abban az időben alakult ki, amikor
Shakespeare tragédiái születtek; az indiai
kathakali is ugyanekkor (vagy csak vala-
mivel később), a XVII. század folyamán
nyerte el végső formáját. Ez azonban,
végül is, mellékes. A II. Richárd „kabu-
kizálása" - ha már párhuzamot keresünk -
különben sem az Erzsébet-kori reneszánsz
világát tükrözi, inkább a drámai történés
idejének, a korábbi, feudális állapotoknak
megfelelő társadalmi helyzetet. Richárd
mint abszolút uralkodó jelenik meg a
feudális oligarchák élén, Az udvar zárt
tömbben rohan be a folyosószerű úton, a
színészek még egyszer megkerülik a
színpadot, mielőtt zsinórban, szétterpesztett
lábbal, testüket az indulat lassú
hullámzásával állandó mozgásban tartva
megállnának, szemközt a nézővel.

Richárd arca merev-fehérre festett,
néhányan öregmaszkot viselnek, mások
arca fedetlen. A címszereplő Georges
Bigot, csakúgy, mint a többiek, érdes és
erős, monoton torokhangon recitálja a
szöveget. (Mindkét darabot húzások nélkül
adják elő, Mnouchkine fordításában, a
játékidő, félórás szünet közbeiktatásával,
négy-négy és fél óra.) Időnként vad
ugrással veti magát a trónt jelképező
emelvényre. Megáll, sarkon fordul, jobb
lábát széles ívben röpítve dobbantja a
földhöz. A többiek ugyanígy. A szóhoz
jutó szereplő kissé előrelép, félig Richárd
felé fordul, majd szövege befejeztével
visszaáll a helyére. A szereplők lassú hul-
lámmozgása, ami egyszerre sugall dina-
mikát, és a gesztus formába dermedtségét
is képes megérzékíteni, egyetlen pillanatra
sem áll le. Amikor „lóra ülnek", a helyben
toporzékoló vagy vágtató paripa gyönyörű
mozgása faunszerű figurává forrasztja
össze lovat és lovast; a fej-tartás büszke és
merev, mimika nincs, a maszk nélküli arc
éppoly rezzenéstelen, mint a maszkos; az
egész mozgásrend-szer - a kissé roggyant
tartásban végre-hajtott futás, a fölvetett fej
- és a szöveg gutturális szavalása kegyetlen
erővel sulykolja belénk az ábrázolt
társadalmi rend tradicionális-hierarchikus
fölépítését.

Meg lehet kérdezni, hogy nem fenyeget-
e a forma eluralkodása a tartalom fölött.
Kétségtelen: Mnouchkine maga panaszolta
föl egy interjúban a mai szín-ház
érzéketlenségét a forma iránt, s rész-ben
ezzel magyarázza, hogy a keleti szín-
házhoz fordult inspirációért. Az is tör-
vényszerű, hogy ezáltal eleve lemondott



a pszichológiai árnyalatokról, a személyi-
ségrajz részletező gazdagságáról, a „ko-
ronás Hamletnak" tartott Richárd pascali
mélységeiről (az utóbbi „deficitet" az
előadás egyik francia kritikusa föl is rótta
neki). Találkozni olyan véleményekkel,
amelyek elismerve a produkció stiláris
bravúrjait, az értelmezést hiányolják a II.
Richárdból; a primér közlés „napra kész"

frisseségét, amit eltakar a briliáns színészi
technika. Be kell látnunk, hogy ebben is
van némi igazság. Valóban nehéz új
részleteket fölfedezni Mnouchkine II.
Richárdjában - mert nincsenek benne
tartalmilag fölfedezendő részletek. Nehéz
végigelemezni a szituációkat - mert nin-
csenek benne hagyományos értelemben
vett szituációk. Nehéz „lefordítani" mai
életünk aktualitásaira - mert nem hétköz-
napian aktuális. Mnouchkine nem szűkíti
hozzánk az értelmezést, inkább koz-
mikusan kitágítja, a szamuráj történet
látszólagos konkrétsága ellenére történel-
mietleníti, modellisztikusan minden korok
fölé helyezi.

A híres tükörjelenet szinte brechti
demonstráció. Richárd tükröt kér, majd az
előre odakészített kalapáccsal összetöri az
üvegét. A darabokra hullt tükör cserepei
mintha a fölkent királyok isteni eredetű,
hierarchikus hatalmában való hit
széthullását is jelképeznék. Itt válik
érthetővé, hogy Mnouchkine miért a II.
Richárddal kezdi királydráma-sorozatát. Ez
a világrend megroppanásának pillanata.
Ettől kezdve Richárd fokozatosan
kivetkőzik ruháinak gazdag selymeiből,
hatalomjelképből meztelen emberré válik,
akit holtában a Bolingbroke-ból díszes
jelvényekkel IV. Henrikké koronázott
következő hatalomjelkép karjaiba
helyeznek. Az ágyékkötős Richárd lassan
az emelvény alá gördül, amelyen
ugyanúgy, mint ő, a szarkofágok szobor-
pózába merevítve fekszik az új király. A
sírrá lett trón e kettős jelképével ér véget
az előadás.

A Vízkereszt játékosságára kevesebb
magyarázat kell. A mese röptéhez alkal-
mazkodnak a lenge, színes indiai kelmék-
be öltözött, mezítlábas szereplők, amint
fürge futásuk közben hatalmasakat szö-
kellve, a szolgák és komornák pedig jó-
kora napernyőiket ejtőernyőként kiter-
jesztve benépesítik a teret. Georges Bigot
most mint Orsino herceg lamentálja pa-
naszos torokhangján a mélabús szerelmes
keleties fájdalmát, a két csodálatos akro-
bata-bohóc, Philippe Hollier (Böffen Tó-
biás) és Clementine Yelnik (Keszeg And

rás) élő marionettként, forgó, tipegő,
pipiskedő kelfeljancsi-bábuként bolon-
dozza végig az előadást, s az egész pro-
dukció valamilyen finoman ironikus és
fátyolosan játékos bájjal fonja körül a
shakespeare-i, szöveget.

Nincs kommentár, mondhatjuk a dip-
lomaták modorában. A színházi csodák
birodalmába tévedtünk, és miközben alig
tudunk számot adni élményünk esztétikai
minőségéről, nem szabadulhatunk a
látottak hatásától.
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