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A Titanic kiemelése

Egy londoni environment

„Röviddel naplemente előtt, a Csendes-
óceán egyik elhagyatott partszakaszán,
San Francisco közelében az összesereglett
nézők egy távoli sziklaszirten hatalmas,
asszonyra emlékeztető figurát pillantottak
meg. Mozdulatlanul állt, szem-ben az
óceánnal. Egyszer csak kinyújtotta a
karjait, mintha el akarna érni valamit a
messzi horizont mögött. Egy csapat ka-
tonaruhába öltözött férfi egy betonbunker
tetején angol szavakat kántált valami
indonéz dallamra. A szavak egymás után
jelentek meg azokon a hosszú, fehér pa-
pírcsíkokon, melyek a nézők orra előtt
kígyóztak végig a part mentén. Lassan
összeállt annak a levélnek a szövege, me-
lyet a sziklán álló fiatalasszonynak írt a
már elesett kedvese, aki tengerész volt, a
II. világháború egyik névtelen áldozata."

Ezt az eseménysort Theodore Shank
idézi fel az amerikai alternatív színházról
szóló könyvében. A Snake (Kígyó) Theatre
1959-ben ezzel a „produkcióval" nyitotta
meg az ún. environmentális elő-adások
sorát, melynek legkiemelkedőbb
képviselői később Richard Schechner (The
Performance Group), Peter Schumann
(The Bread and Puppet) és Julian Beck
(The Living Theatre) lettek. Ez a színházi
forma tagadja a színpad és a nézőtér
kettéosztottságát, előadásaihoz valóságos
természeti/városi teret választ vagy alakít
ki. Az eseményeket valóságos térben és
időben bontja ki szemben az úgynevezett
realista színjáték képzelt tér/idejével.

Ez a törekvés visszatérést jelentett a
XIX. század előtti formákhoz, amikor még
a színház nyitott társadalmi esemény volt,
a nézők „tekintetét" nem kényszerítette
(sötét nézőtér - világos színpad, rejtett
masinéria, kulisszák stb. révén) egy
irányba. Ez az előadásforma az ötvenes
évek végén új lehetőségeket tárt fel néző
és színész, előadás és közönség, színész és
előadás kapcsolatában, de legfőképpen
abban a viszonyban, ami a színházat a
maga saját földrajzi-szociális
környezetéhez fűzi. Richard Schechner az
alábbi hat pontba foglalja össze az
environmentális színház elvi-gyakorlati

lényegét: i. El kell fogadnunk a szín-
háznak azt a definícióját, mely nem az élet
és a művészet hagyományos ketté-
választottságán alapul. 2. Az előadás és a
közönség egyaránt használja az egész
teret. 3. A színházi esemény éppúgy meg-
történhet egy totálisan átalakított, mint
egy „készen talált" térben. 4. A figyelem
flexibilis és változtatható. Lehet egyirá-
nyú, mint a hagyományos színházban
vagy sokfókuszú, ilyenkor a néző „nem
láthat mindent", illetve arra kényszerítte-
tik, hogy akár helyváltoztatással is igye-
kezzék „követni", megfigyelői helyzetét
újra és újra hozzáigazítani az események-
hez. 5. Egyik elem sem merülhet el azért,
hogy valamely másik a felszínre
juthasson. A színész nem fontosabb, mint
a többi látható-hallható elem. 6. A szöveg
sem nem kezdete, sem nem vég-célja egy
előadásnak. (T. Shank: American
Alternative Theatre, MP LTD. London
1982. 93. 1.)

A Wellfare State
International environmentje
a Londoni Színházi Fesztiválon (LIFT)

Ezt a színházi találkozót másodszor ren-
dezték meg Londonban. Az elsőről, mely
két évvel ezelőtt, két fiatal „munkanélküli"

lány, Rose de Wend Fenton és Lucy Neal
kezdeményezésére jött létre, a SZÍNHÁZ
1982. februári számában olvasható
híradás.

Lord Peter Daubeny 1975-ben meg-
szakadt World Theatre Seasonjai, úgy
tűnik - egy lelkes szervezőgárda jóvoltá-
ból - újraéledtek. Augusztus első felében,
két héten át Londonnak szinte minden
pontján színházi látványosságba botlik az
ember. A találkozó, bár számos cég és
kulturális alapítvány finanszírozza, to-
vábbra is megmaradt „szegény fesztivál-
nak", természetesen nem művészi szín-
vonalát, hanem a hangulatát, az előadások
jellegét tekintve. A West End-ieket kivéve
minden színház, valamint utca-sarok,
aluljáró, udvar számításba jöhet mint
helyszín; a kultúrcentrumokban pedig a
bemutatkozó együttesek várják az
érdeklődőket közös műhelymunkára,
szakmai előadásokra. Ezt a fesztivált sze-
rencsére még nem fertőzte meg az a pro-
tokolláris szemlélet, mely a rizikó nélküli,
mások által már elismert és joggal vagy
jogtalanul felmagasztalt hírességekből
állítja össze a műsort. A meghívottak
zöme továbbra is a lendületben lévő kö-
zépmezőnyből kerül ki, igaz, az idén mint-
ha kevesebb lett volna az igazi meglepe-
tés, de tény, hogy a skála gazdagodott: az

európai és a harmadik világbéli csoportok
mellett brit együtteseket is láthattunk, meg
szenzációs gyermekelőadásokat (La

Marmaille - Kanada, Jozef Van Den Berg -

Hollandia), melyek 1981-ben még nem
szerepeltek a programban. A legnagyobb
szakmai és közönségsikert a jamaicai
Sistren Theatre Collective fekete
asszonyokból álló együttesének szocio-
színháza, a japán Natsu-Nakajima csoport
misztikus buta tánca, a pármai La

Campagnia de/ Collectivo Shakespeare-
trilógiája (Hamlet, Macbeth, I V . Henrik) és
az amerikai Georges Coates Performance

Works multimédia előadása aratta. A
tizenkét kiemelt produkciót tíz-egynéhány
utcaszínház egészítette ki, a fesztivál
központjául szolgáló Drill Houseban
pedig a fiatal angol kabaré legjobb előadói
mutatkoztak be.

A LIFT keretén belül valóságos külön
fesztiválként zajlott két héten keresztül,
estéről estére a Wellfare State Internatio-
nal environmentje a kelet-londoni Re-
gent's Canal Dock, Limehouse Basin nevű
medencéjében és környékén. A „Titanic
kiemelése" című monumentális
népünnepély és szertartás a fesztivál meg-
bízására készült, kifejezetten e lepusztult
és elhanyagolt, a Kelet-indiai Társaság
korát idéző környezet „díszletei" közé.

Mivel nálunk az efféle „produkciók" és
szervezetek jóformán ismeretlenek, ezúttal
a részletes fesztiválbeszámoló helyett
talán érdekesebbnek ígérkezik en-nek a
külön fesztiválnak és társadalmi
hátterének a bemutatása.

A Wellfare State International (WSI)

-- Amit az alkotókról megtudtam: a WSI
képzőművészek, színész-elő-
adóművészek, zenészek, mérnökök és
technikusok konzorciuma, amely meg-
bízásra ünnepi szertartásokat celebrál,
megadott évszakban, helyen és időben.
Ezek többnyire szabadtéri rendezvények,
és úgy illeszkednek, „települnek be" az
adott térségbe, hogy kihasználják annak
tájképi jellegzetességeit, felvállalják a
helybéliek sajátos érdekeit, társadalmi
küzdelmeit, legtöbbször ténylegesen is
együtt alkotva a helyszínen élő-működő
művelődési-politikai kisközösségek-kel.
Ennek illusztrálására érdemes idéz-ni ez
alkalomra kiadott műsorfüzetük egyik
„hirdetéséből": „Tartsátok távol a cápákat
a Limehouse Basintől! Támogassátok a
Limehouse Fejlesztési Csoportot! A
Csoport elkötelezte magát, hogy a
Limehouse Basin fejlesztését a helyi
lakosság érdekei szerint szorgalmaz-



za. Ennek érdekében valamennyi speku-
latív fejlesztési tervet nyilvános vizsgálat
alá veszünk. Szükségünk van a támoga-
tásotokra. Minden jót kívánunk a Well-
fare State-nek s mindazoknak, akik részt
vesznek a show-ban." Még egyszer hang-
súlyozom, egy lepusztult kerületről van
szó!

A WSI alkotásai elsősorban a vizuális
látványosságra épülnek, azonnali
meglepetést, meghökkentést kiváltó élő
vagy mozgatott bábjaikkal, eklektikus ze-
nei effektekkel. Tűzijáték, vízi karnevál,
vásár és közös lakoma teszik teljessé az
ünnepi hangulatot. A csoport évente átlag
tíz kisebb-nagyobb megbízásnak tesz
eleget szerte a világon. Közöttük szere-
pelnek városi, falusi, házi és nyilvános
polgári ünnep-celebrációk, utcai játékok,
felvonulások, rövid életű tűz- és jégszob-
rok felavatása. Emellett kiterjedt oktató,
ismeretterjesztő tevékenység képezi e
nem mindennapi társulat munkáját.

1969-ben alapította John Fox, a bred-
fordi Művészeti Kollégium tanára, és az
első években, mint gerillaszínház mű-
ködtek, Első nagyszabású demonstrá-
ciójuk a Cosmic Circus volt, mely ma is
egyik meghatározó élménye a hetvenes
években felnőtt angol művészgeneráció-
nak. Később több „szabadúszó" alkotó
csatlakozik a csoporthoz, többek között
Boris és Maggie Howarth, akik ugyancsak
ünnepi felvonulásokkal, bábok
készítésével tették magukat ismertté. A
csoport kétségtelenül a brit alternatív
színház egyik legfontosabb műhelye lett,
hatásuk csak a Peter Schumann vezette
Bread and Puppetéhez mérhető. Céljuk,
hogy „megvalósítsák álmainkat", mű-
ködésbe lendítsék fantáziánkat. Alkotá-
saik a költői képzelet monumentális le-
nyomatai, bennük mélyen él a brit népi
tradíció, az utcai mutatványosok, a rock-
koncertek, a szakszervezeti tüntetések
ikonográfiája, a modern városok multi-
kulturális művészetszemlélete.
Ünnepeikbe beépítik a helyszínhez kötődő
történeteket, mítoszokat, mindazt, ami a
táj emberét foglalkoztatja. Az ackworthi
Pennine falucskában például, ahol a
falusiak egy szerzetes sírjának feltárását
követően úgy hitték, hogy vele a dögvész
démonát szabadították ki a sírkő alól, az
együttes egy héten át tartó eseménysort
mutatott be a Dögvész és a Pandora
szeIencéje ikertémájára. John Foxék
minden vállalkozásuk előtt munka- és
alkotótársakat keresnek a helybéli
lakosság köréből. A „terepre" előre
küldött felderítők dolga, hogy
előbányásszák azokat a képzeteket,
titokzatos történeteket, meséket, melyek a
helyhez kapcsolódnak. S miután a lehető
legtöbbet megtudtak, kezdődik a
tényleges alkotómunka.

A Wellfare State show-i egyszerre
gyökereznek a helyi realitásokban s a
mítoszok archetípiáiban. De nem régi
mítoszokat akarnak feltámasztani, hanem
újakat alkotni, olyanokat, melyek
képesek kifejezni a mai világ félelmeit,
örömeit s minden esetben erősítik az
együvé tartozási érzést. Minden
megnyilvánulásuk, így az itt látott The
Raising of the Titanic is, az ősi népi kultúra
teremtő erejébe vetett hitről árulkodik.

A Titanic kiemelése

- Az előadás terve, előkészületek: az
előadás első felében a Titanic-sztori
megtörtént epizódjai elevenednek meg
groteszk képek, intervallumok formájá-
ban. A modern technika gigantomániá-
jának és nagyképűségének e torzszülött-
je, a Titanic, a WSI számára a társadalmi
önkontroll teljes hiányának mitikus
tisztaságú megtestesítője. A monstrum
pusztulása - s vele mindazoké, akiket
megszállva tart ördöge elkerülhetetlen.
Helyére majd ahogy John Foxék sze-
retnék hinni a Bolondok Hajója úszik be
a képzeletbeli vizekre, hogy fedélzeté-re
vegye az alkotó élethez ragaszkodókat,
mindazokat, akik ma hajótöröttjei és
túlélői egy nem a számukra tervezett és
berendezett világ katasztrófájának. A
WSI előadásának mindemellett mint
ahogy már utaltam is rá - egy nagyon is
„helyhez kötött" célja is volt. A helybé-
liek környezetvédő-alakító mozgalmát
kívánta segíteni abban, hogy visszahódít-
hassanak és újra otthonossá tehessenek
egy „szennyezett", riasztóan elhanyagolt
városrészt.

John Fox műsorfüzetbéli előszavából
kiderül, hogy a társulatot most egy olyan
színházi forma érdekli elsősorban, mely
modellértékű, tehát másolható, ismétel-
hető, nyílt szerkezetű ünnep, ami a benne
résztvevőket is kreativitásra ösztönzi.
Fox három felvonást tervez. „Az utazás"

- a dolgot annak tekinti - „fél nyolckor
veszi kezdetét és tizenegykor tűzijátékkal

ér véget." „A dolog menete" - írja „függ
a naplementétől, az ár-apály- és
szélviszonyoktól." Az első rész címe .
behajózás: piac, vásári forgatag, egzoti-
kus ételek, italok, kisebb kalandok, in-
tervallumok, bárka, különféle vízi és ut-
cai mutatványok, a Titanic kiemelése és a
jéghegy behozatala. A második rész Az
utazás- ez gyakorlatilag az előadás „szín-
házi" szakasza. Néhány jellemző akin',
nyersfordításban: (valamennyi egy-egy
jelenet, groteszk kép az előadásban)

A parancsnoki híd - gondban a
kapitány
a halott milliomosok vallatása
az öt kínai potyautas csodálatos

farce-a
bűzlő nomádtábor a pálmaházi
freskón
fuvolás a fedélzeten
a liftesfiúk, a küldönclányok és a
pékek bosszúja
egy megmentett eredeti keleti török-
fürdő
álarcosbál a hallban
a fekete arcú fűtők előrenyomulása
az utolsó S.O.S. tűzijátékban elbe-
szélve
az utolsó mentőcsónak
a süllyedő hajó
éneklő jéghegyek
a Sors Keze
hálaadás a Titanicnak (árnyjáték)

tisztelgő ima
A szünetben táncház az „utasoknak", is-
merkedés a tengerészélettel, majd a har-
madik felvonás, mely a Flottilla címet vi-
seli, és a Bolondok Hajójának vízre bo-
csátását és útját mutatja be lampionos
felvonulás formájában, hatalmas bábszín-
házként. Fináléként tűzijáték és a jéghegy
ünnepélyes elvontatása is szerepel ebben
a tervben.

John Fox mindehhez egy körülbelül
százötven főnyi legénységet toboroz. Szí-
nészek, mérnökök, targoncások, éneke-
sek, táncosok, mutatványosok, zsibáru-
sok, kikötői munkások és tűzoltók jól

A Titanic kiemelése a Welfare State tnternational próbáján



összehangolt csapata teszi gördülékennyé
a monumentális environmentet.

A Wellfare State „vezérkara" két hó-
nappal az esemény előtt települt ki a
helyszínre. Munkába fogták a Limehouse
Club „A" csoport néven működő alko-
tókörét, hogy bábokat, lampionokat ké-
szítsenek, intézzék el, hogy legyen ele-
gendő csónak, drótkötél, villástargonca,
daru, fagyasztógép s még ki tudja mennyi
s miféle eszköz, kellék az előadás-hoz. A
csoport negyven felnőtt és hat-van
gyerektagja két hónapon át dolgozott
serényen, gyűjtött, rajzolt, ragasztott,
cipekedett, engedélyeket szerzett az ügy
érdekében. Egy másik helyi kollektíva, a
Tower Hamlets közösség elvállal-ta, hogy
elkészíti az eseményhez szükséges összes
dekorációs és propaganda-anyagot, hogy
énekeseket, táncosokat, filmeseket küld
Foxékhoz. Ez a sokféle közösségi
erőfeszítés egyesült aztán a Nagy Show-
ban, mely nemcsak hogy tökéletesen
működött, hanem valósággal élő
organizmusként vett körül és élte-tett
bennünket, nézőket is.

Az előadás

Élménybeszámoló:
hét körül szállok le az autóbuszról a
Stepney Green rozsdás vasúti hídja alatt.
Elöregedett, jórészt lakatlan házak vesz-
nek körül, egy egykor virágzó gyarmati
nagyhatalom korhadt mementói. Az
olajfoltos aszfalton színes bőrű gyere-kek
rúgják a labdát. Kísértetváros. Rak-
tárépületek, hal- és olajszag, néhol egy-
egy nyíl mutatja, merre menjek. Átbak-
tatok a szeméttel teleszórt Limehouse
Csatorna feletti rozoga hídon, s balra fel-
tűnik a „medence". A bejáratnál nagy a
zsúfoltság. Csak háromszáz ember enged-
hető be egy előadásra. (Balesetvédelmi
okokból.) Az egyik tengerészruhás kapus
(a francia Greta Chute Libre társulat ná-
lunk is bemutatkozott kiváló színészét,
Dominique Leconte-ot ismerem fel ben-
ne) elmagyarázza, merre találom a leg-
közelebbi kocsmát. Még nem érdemes
bemenni - mondja -, nézzek vissza úgy
nyolc felé, akkor sötétedik. A kocsma
kicsi és tömött. Mindenkit ide küldenek. A
sör hideg és finom, az ablakon át a
Themzére látni.

I. A behajózás

Mire visszaérek, már szól bent a zene.
Rezesbanda játszik föl-alá masírozva. A
kapuban azonnal legombolnak tőlem - a
jegy árán felül - ötven pennyt valami
mozgalom támogatására. Paradicsomos

kebab- és sülthagyma-illat vásári forgatag.
Az árusok hajó formájú triciklik-ről
kínálják portékáikat. Régi képek, tengeri
térképek, fogalmam-sincs-mirejó
mütyürök és persze kis Titanicok minden
mennyiségben. A rakodómunkások
olajoshordókat görgetnek nagy zajt
csapva, kikiáltók üvöltöznek, az egyik az
utazásra invitál, a másik a Titanic
szörnyűséges sorsát meséli, felhívják fi-
gyelmünket az óvatossági rendszabá-
lyokra, és reklámozzák a Wellfare State
féle „mentőöveket". Ügynökök lépnek oda
hozzám, hívnak, lépjek be a bizton-sági
szolgálatba, legyek fűtő, ellenőr, fedélzeti
mérnök. Látom Noé bárkáját az
állatokkal, a világ „legkisebb" Titanicját
egy oldalkocsis motorkerékpárra appli-
kálva, benne két bohóc szerencsétlen-
kedik, valaki slaggal lelocsolja őket. Igazi
„behajózás előtti" kikötői forgatag. A
magas rakparton felsorakozik a mentő-
osztag. Figyelmeztetnek, mi a teendőm,
ha süllyedünk. Biztosítási ügynökök há-
zalnak kötvényeikkel. A vízen korhadt
tutaj meg néhány üres olajoshordó úszik,
rajtuk rongyos, didergő alakok segítségért
kiabálnak. Összeakaszkodnak s nagy
üggyel-bajjal partot érnek. Már vala-
mennyien a dokk korlátjánál tömörülünk.
Felbőg a daru motorja, vashorga a vízbe
merül, s lassan kiemeli a bordázatáig
lekopasztott, hínáros, mocskos szörnyet, a
hatalmas hajóroncsot. Döbbenetes látvány
ez a méltóságos és mégis üres monstrum.
Csöpög, folydogál róla a víz, nyalábokban
a nyúlós, mocskos hínár és moszat.
Reflektorok pásztázzák a vizet, s végül
megnyugszanak a kiemelt Titanicon, mely
most orrát a vízbe fúrva mutatja felénk a
tatját. Alkonyodik.

II. Az utazás

Valamennyiünket felterelnek a tribünökre
(beszállás), majd megvadult vil-
lástargoncák öt konténert tesznek le elénk.
Egyik a zenekaré, a többiből lesz a hajó
két szintje: alul a szegényeké, felül a
gazdagoké. Aztán groteszk jelenetek sorát
látjuk e hosszmetszeti kép-ben. Van itt
minden: gondterhelt, navigálási gondjaiba
merülő kapitány, élő marcipánfigurákkal
díszített születés-napi torta, bálozó
arisztokrácia, szöktetés kötélhágcsón,
maharadzsa és hárem-hölgyek, kísértetek,
pálmaház, konyhai perpatvar, bankett,
fogadások életre-halálra, gőzölgő török
fürdő, kísértetek, szörnyek, legénységi
lázadás és persze a „jéghegy" (ami nem
más, mint egy hatalmas méretű jég
emberpár, amit zör-

gő vastepsiben gurítanak be elénk). A
kavalkád különös keveréke Dante és
Bosch pokolképeinek. Démonikus és
groteszk, hallatlanul bizarr, dermesztően
komikus az egész. Robbanás rázza meg a
levegőt, petárdák pukkannak odafenn.
Fényük beszórja az egész negyedet. A há-
zak szaggatott, kísérteties horizontként
keretezik a képet, ugatnak a felzavart ku-
tyák. A konténereket villámgyorsan el-
tüntetik, csönd lesz. Beállt az éj. A ha-
jóroncs visszasüllyed a dokk fenekére.
Arnyjátékosok jönnek, és megmutatják
útját a víz alatt. A hajó most halk,
víziszörnyek között merül egyre lejjebb.
Ok is tovatűnnek, s a kiürült térben most
mécsesek gyulladnak a földön. Tisz-
teletadás és ima a halottak lelki üdvéért.
Szünet.
Újra nyitnak a lacikonyhák, a zenekar
tengerésznótákat játszik. A szertartás-
mester táncházat szervez, és mindannyian
tengerésztáncokat tanulunk.

III. A Flottilla
(A Bolondok Hajója)

Ismét a dokk korlátjához terelnek ben-
nünket. Magasba tartott evezőkkel mat-
rózcsapat száll a vízre, és sorban meg-
gyújtják a lampionokat. Az egész vízfelü-
let misztikus „fedélzetté" válik : hatalmas
labda (Glóbusz) gurul a vízen, madarat,
kereket, hajót húz maga után. Lassan,
méltóságteljesen vonulnak. Aztán a fejünk
fölűl egy óriás lampionbohóc száll a víz
fölé - léggömbök tartják. Az alak elúszik a
már helyükre került tárgyak fölött, újra
petárdák, a zenekar vidám marsot játszik.
London és a limehousiak aludni
készülnek. Látjuk a várost a távolban,
előttünk az álmok árnyalakjai ébrednek, s
készülnek a lelkek megszállására. A
kijárat felé indulunk, némán megbékélt
lélekkel. A kapuban ott fekszik a már
csaknem szétolvadt jég-emberpár. A
játékosok, zenészek, mutatványosok és
matrózok tisztelgő sorfalat állnak, így
búcsúznak. Az ünnep véget ért. A Titanic
már a víz mélyén pihen, a Bolondok
Hajója vigyázza álmát - aprócska,
törékeny lampionhajó. Kilépünk erről a
Wellfare State által megszállt és
megszentelt „szigetről" egy ismeretlen és
bizonytalan világba. Ez a rendkívül sok-
féle elemből, eseményből összeálló látvá-
nyosság éppen a minden mozzanatát át-
ható, nagyon is szubjektív természetű
rendezői látomásnak, akaratos közlési
kényszernek köszönheti, hogy puszta
népünnepélyből filozófiai üzenetet is
hordozó színházünneppé emelkedik.


