
a magatartással, akár bizonyos gesztusok-
kal ésvagy öltözékkel. (Lásd például

Lickcheese bundáját Shaw: A szerelem

ára mostani nemzeti színházi előadásán,
Harsányi Gábor alakításában, különösen a
III. felvonásban. De ugyanez jellemzi
Sinkovits Imre Pitou-alakítását a Sarah

várszínházbeli előadásán.) Ebben az eset-
ben az alakítás vagy annak egy-egy részlete
individuálisan csillogó lesz; más szóval:
elválik vagy különálló lesz az előadás
egészétől, ebből kitűnik vagy feltűnik. Ez a
megoldási mód nem az alak mély és
tökéletes átéltségéből vagy átélése révén
születik meg, legfeljebb ide torkollik. Az
alak megjelenítése olyan élet-
tapasztalatokból vagy azoknak gondola-ti,
fogalmi általánosításából születik meg,
amelyek előbb léteznek, mint az alak ka-
rakterének és világának az átélése és át-
éltsége - és az ebből megszülető meg-
oldás-megnyilvánulás-formák de amelyek
felhasználhatóak, méghozzá hitele-sen az
alak megformálásában; s ezeket a
megoldásformákat viszik rá az adott
alakra. Igen kitűnő alakítás, nagyszerű
színházi élmény természetesen ezen a
módon is megszülethetik.

Ez még akkor is észrevehető, ha szó
sincs ripacskodásról vagy karikírozásról.
Hogy régebbi példát említsek: Huszti
Péter pár évvel ezelőtti Jago-alakítását is
ez a megoldás jellemezte. Az egyszerűség
kedvéért hadd jellemezzük így: korabeli
„huligánnak" játszotta. Othello vagy
Desdemona mint színjátékbeli alakok
számára valószínűleg teljesen mind-egy,
hogy partnerük „mai huligánnak"
formálja meg Jagót avagy másnak, az
adott karakter megformálásának lehető-
ségein belül. Jagónak mint karakternek ez
a megjelenítése csak a néző számára való
jelentés; és nem Othello vagy Rodrigo
vagy Cassio számára való jelentés. Az ő
világszerűségükbe csak a karakter tartalma
és cselekedetei, és nem ilyen értelmű
minéműsége hatol be.

Ebben a színészi megoldásfajtában sok-
kal nagyobb lehetőség van a magyar
színpadokon gyakori jelenség - az imp-
rovizálásra; ám a színészi képességek éles,
határozott, könnyebben fel- és elis-
merhető megmutatására. Más esetekben
feltűnő csillogtatására, de a játékosságra
is. Természetesen akadnak magyar színé-
szek, akik az átélésre törekszenek, s a
jellemeknek ebből való megformálására, s
az átéltségben megmutatkozó egyediségre
és egységességre. A magam részé-ről azt
tapasztaltam, hogy a nem az átéltségből,
hanem az ettől függetlenül

mozgósított tapasztalati vagy gondolati
anyagokból való alakmegformálásoknak
jóval nagyobb sikerük van, mint a
karakterek mély átélésének és az ebből
születő megoldásoknak. Természetesen
erősebben is hatnak az így előálló, így
megszülető jelentések, mint azok, ame-
lyek a partnerhez és a partnernek szól-
nak, s ezen keresztül a nézőkhöz, a
nézőknek. S a színészi alakmegformálás
minéműsége és a nézőkben kialakult igény

következtében talán az a mi szí-
nészeszményünk, aki sokkal közvetleneb-
bül szól a nézőkhöz és a nézőknek. Mivel
a magyar színházi előadásokban --néha
egyazon produkción belül - mind-két
megoldásfajta megjelenik, előadásaink egy
részét ez a megoldásbeli kettősség
jellemzi. Hogy ez a kettősség jó vagy
rossz, avagy a két szélső érték között hol
helyezkedik el, most ne firtassuk. Csak
nyersen, durván, differenciálás nélkül
azon benyomásaimat kívántam rögzíteni,
amit a dán színházzal való találkozás
hívott bennem életre. Azért rögzítettem,
hogy figyelmébe ajánljam azoknak, akiket
ez egyáltalán érdekel.

A következő számunk tartalmából:

Bécsy Tamás:

Szociológiai státuszok az álomban

György Péter:
A szép Shakespeare

Pályi András:

lntuíció és dicsőség

Szántó Judit:

Zuhog a rossz

Nánay István:
Commedia dell'arte

Nádra Valéria:

Csehov és Moliére

Kovács Dezső
Drámai portré korhű keretben

Koltai Tamás:
A cselekvés módozatai

FOLDES ANNA

N a n c y i n a p l ó

Ahogy a művészeti igazgató,
Mira Trailovic látja

Mira Trailovic nevét jól ismerik a szak-
mában. Ismerik a belgrádi Atelier 212
Színház rendezőjét, de talán még jobban
és még többen a jugoszláviai nemzetközi
avantgarde fesztivál, a BITEF művészeti
vezetőjét. Trailovié színházteremtő,
szervező egyéniség, a színházművészet
megszállott propagandistája, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező, határozott
fellépésű kultúrdiplomata; a fesztiválok
Fáradhatatlan, elegáns háziasszonya. De
még a felsorolt tulajdonságok sem ma-
gyarázzák meg teljesen, hogyan és miért
esett rá a választás, hogy került jugoszláv
művész létére a francia földön rende-
zendő Nemzetek Színháza élére. A fran-
cia sajtó nem is nagyon titkolta bizal-
matlanságát. Többen sértetten és értet-
lenül támadták személyét és magát a fesz-
tivált, bírálták gyengeségeit, de figyel-
men kívül hagyták a tényeket, azt, hogy a
Nemzetek Színháza 1984-es programjá-
nak szervezői, az idén rendkívül nehéz
gazdasági és politikai viszonyok között
igyekeztek biztosítani a műsort, a prog-
ramok zavartalan lebonyolítását és opti-
mális színvonalát.

A legtöbben kezdettől a nagy neveket
hiányolták a nancyi naptárból. Hogy mit
ér a seregszemle, ha hiányoznak a
generálisok? Peter Brook, Strehler, Peter
Stein és a többiek? Nekik Mira Trailovic
egy kerekasztal-konferencián válaszolt.
Mondván, hogy a nemzetközi szakmai
közönség által jól ismert, sokat utazó
sztárrendezők után most első-sorban az
új törekvéseket képviselő fiataloknak
kívántak Nancyban fórumot teremteni.

A holnap színházának mestereit már ma
kell bemutatni. S hogy ezt megtehesse,
Trailovié három ígéretes fiatal
tehetségnek „carte blancbe"-ot kínált: a
belga jan Fabre, az angol Mike Figgis és a
lengyel _janusz Wisniewski produkcióját,
úgy hírlik, látatlanban hívta meg a
Nemzetek Színházába. Csak a találkozó
végeztével bizonyosodott be, hogy
egyikükkel sem vallott szégyent.

Beszélgetésünkre Mira Trailoviccsal a
találkozó félideje után került sor, így már
bízvást megkérdezhettem tőle: va-



jon ő maga elégedett-e a programmal ? Sike-
rült-e eredeti célkitűzésének megfelelően a
világszínház keresztmetszetét felmutatni
Nancyban?

- A világszínház - hallatlanul tág fo-
galom. Mint ahogy a kortársi színház is
az. Számomra például a nagy hagyomá-
nyú japán butto tánc módszerének, stí-
lusának felújítása is - kortársi törekvés. A
XVII. századi orosz passiójátékokat
először restauráló moszkvai zenés szín-
házat ugyanúgy jelenidejűnek tekintem,
mint a legújabb drámákat színpadra állító
együtteseket ... Amivel leginkább
elégedett vagyok, az a választék. Úgy
érzem, földrajzi és műfaji szempontból is
sikerült a korábbinál tágabbra nyitni az
ollót. Hiszem, hogy az egymás mellett élő
és egymásra ható művészi törekvéseket
mindenkor az adott ország szellemi
életébe, színházi struktúrájába helyezve
kell vizsgálni, mert csak így derül ki,
hogy vajon reprezentatív-e az az elő-adás,
amit itt Nancyban, közegéből ki-szakítva
látunk. A program megítélése
szempontjából lényeges, hogy a Nemze-
tek Színháza valójában nem fesztivál,
legalábbis nem abban az értelemben,
ahogy ezt ma egy-egy város nyári prog-
ramjaként szervezett szórakoztató kam-
pányra értjük. főként nem lehet a
Nemzetek Színháza üzleti vállalkozás.
Voltak, akik nem értették vagy nem ér-
tettek egyet azzal, hogy a műsor össze-
állításakor bennünket nem (elsősorban) a
helybeli fizető közönség elvárásai, ha-
nem szakmai, művészi szempontok ve-
zettek.

- Ez érthető, sőt természetes. Megvallom,
engem - éppen ellenkezőleg - esetenként a
tömegízlésnek tett kisebb-nagyobb engedmé-
nyek, a találkozó szakmai üresjáratai bosz-
szantottak ! Ugyanakkor néha megdöbben-tett
a nancyi, metzi, epinali közönség közönye, az
üres székek, sőt néha széksorok lát-

ványa. A lanyha érdeklődés, a közreműkö-
dőket is zavaró érdektelenség, ami csak ritkán
csapott át az ellenkezőjébe.
 A Nemzetek Színházának rendsze-

rint a vendéglátó ország fővárosa ad
otthont. A fővárosban más a közönség is.
En nálunk megszoktam, hogy egy-egy
külföldi társulat bemutatkozásakor a
nézők valósággal megostromolják a
pénztárakat. Nancy nem könnyű terep ...
 Kétszázezer lakosa elvben megfelelő

bázisa lehet egy kéthetes színházi szemlének !
 Csakhogy Nancy egyrészt egyetemi

város, és most már vége a tanévnek,
másrészt viszont fiatal közönsége a ko-
rábbi egyetemi fesztiválokon az avant-
garde és kísérleti színházak
produkcióihoz szokott. Nagyon sokan
azonosítják a színházat - a
látványszínházzal. A fel-nőtt polgári
közönség viszont eleve konzervatív, és
nem is nagyon hajlandó az idegen nyelvű
előadások befogadásához szükséges
szellemi erőfeszítésre. A helybeliek közül
sokan hajlandók jegyet váltani egy-egy
énekes, táncos produkció-ra, show-ra, de
a legszívesebben kiiktatnák a drámát a
műsorból.

-Jelen voltam, amikor a szemben álló
nézetek megütköztek a Münchner Kammer-
spiele sajtókonferenciáján. Ott hallottam,

hogy Kroetz Se hús, se hal című drámájának
elsó' előadásán valóságos hadiállapot tört ki a
színházban. A forró sikerekhez szokott,
nagyszerű művészeket váratlanul érte, vérig
sértette a közönség közönye és fegyelme-
zetlensége.
 Az igazsághoz tartozik, hogy a

müncheni társulat vezetői maguk tilta-
koztak a szinkrontolmácsolás ellen. Az
első előadás után bebizonyosodott, hogy
a fordítás, ha nem is a legjobb, de min-
denképpen célravezető közvetítő eszköz.

- Mit jelent Mira Trailović pályáján egy-egy
fesztivál? Feladatot, művészi kihívást, vagy
ellenkezőleg: áldozatot, lemondást

a saját művészi tevékenységéről, a rendezés-
ről?

- Hadd feleljem erre azt, hogy számomra
egy-egy nemzetközi színházi találkozó
létrehozása is - alkotás. Meg-vallom, nem
örülök, amikor a sajtóban vagy élőszóban
a találkozók szervezője-ként emlegetnek.
Hiszen ennek a munkának az
oroszlánrésze elvi, esztétikai szelekció. És
nem is csak lektorálás; köz-tudomású,
hogy egy nemzetközi találkozót is meg
kell komponálni! Egyéb-ként
munkatársaimmal együtt, Tunisztól
Amerikáig rengeteg előadást nézünk meg,
amíg egy-egy program összeáll.

- Ön valójában tehát a találkozó drama-
turgia is?

--- Mondhatnánk így is. De soha nem
lettem hűtlen a magam szakmájához.
Legutóbb Belgrádban Witkiewicz Anya
című darabját rendeztem, és most újra
lengyel szerző művére, Rózewicz Kafka
életéről írott darabjára készülök. Foglal-
koztat az első jugoszláviai magánszín-ház
megnyitásának terve is.

Az első Grand Prix

A Nemzetek Színháza történetében az
idén először került sor a legjobb művészi
teljesítmény díjazására. A színház-
kritikusok nemzetközi szövetsége, az
AICT héttagú zsürit delegált, hogy a
szemlén valóban az arra legérdemesebb,
kiemelkedő előadás kapja a nagydíjat. A
bíráló bizottság - amelynek egy angol,
belga, francia, lengyel, mexikói és NDK-
ból való kollégával együtt magam is tagja
lehettem -a tőle telhető maximális
lelkiismeretességgel nézte végig a huszon-
egy résztvevő ország huszonhét produk-
cióját. A bemutatók nagy számából és
széles spektrumából következik, hogy
teljes értékű kompetenciával a legjobb
zsüri sem dicsekedhet: aligha van olyan
kritikus, aki a japán táncnak, a szanszkrit
drámának és az afrikai commedia dell'

arténak, valamint a modern nyugat-
európai drámának egyaránt szakértője.
Törekvésünk tehát az egyes nemzetek
kultúráját a határokon túl is érvényesen
reprezentáló előadások előítéletmentes,
objektív megítélésére szorítkozott.

Úgy gondolom, közérdekű kulissza-
titkokat árulok el, ha a zsüri munkájáról
elmondom mindazt, ami talán más kö-
rülmények között is alkalmazható mód-
szernek tűnik. Hiszen én magam, járat-
lanul úgy képzeltem, a találkozó végez-
tével majd „összeül a zsüri", végig-sorolja,
értékeli a látottakat, s azután dönt. A
valóságban az információk tor-

Hilmar Thate Heiner Müller: Gundling élete című drámájában (Schiller Theater)



ódását csak úgy lehetett elkerülni, hogy
ha az elbírálásra váró hatalmas anyagot
időről időre (harmadnaponként) meg-
rostáljuk. Az előadások azután szavazás
útján egyenként három kategóriába so-
roltattak a megbeszéléseken. Az „out" -
azonnali kiesést jelentett. A második
csoportba a további vitára érdemesített,
„említendő" produkciók kerültek. Végül a
harmadik kategória: a nagydíjra érdemes
esélyesek jóval rövidebb listája. Az itt
szereplő előadásokat ezután a zsüri
egyenként - irodalmi-színházi, tar-talmi és
formai szempontból egyaránt - tüzetesen
megvitatta. Méghozzá nem is parttalanul,
spontán beszélgetés kereté-ben, hanem az
előre felvállalt szerep-osztásnak megfelelő
módszerességgel.

A vita magvát mindenkor egy-egy ön-
ként vállalkozó, felkészült védő és vádló
vitája alkotta. Ez a módszer azért is sze-
rencsés, mert megkíméli a felszólalókat az
„egyrészt-másrészt" kritikától, véle-
ményük mértéktartó kicentizésétől. A
vitára kitűzött mű kijelölt prókátora az
illendőség és tapintat követelményeinek
sérelme és mindenfajta gátlás nélkül di-
csérhette, a vádló pedig hasonlóképpen
bírálhatta az előadást, s az érvek éles
konfrontációja jó alapja volt a hatékony
vitának. (Többször is eszembe jutott,
vajon nálunk nem lehetne-e hasonló-
képpen elemezni egy színház vagy évad
előadásait.)
A demokratikus vitának ez a szakmai

iskolája a zsüritagok számára is hasznos-
nak bizonyult: megalapozottá tette és meg
is könnyítette a végső döntést, amelynek
értelmében az idén a poznani Teatr Nowy
két, Janusz Wisniewski rendezte előadása
kapta a nagydíjat.

A kuríózumtól az egyetemességig

Nancyi jegyzeteim egy teljes füzetet töl-
tenek meg. Huszonhét előadásról -
amelynek túlnyomó többségét Magyar-
országon senki nem ismeri - még szakmai
lapban sem lehet és nem is igen érdemes
egyenként részletesen szólni. Lehetetlen-
né teszi ezt a rendelkezésre álló terjede-
lem, feleslegessé a bemutatott produkciók
egy részének érdektelensége. Az ér-
dektelenség természetesen nem jelent fel-
tétlenül teljes értéktelenséget: nem egy,
Nancyban visszhangtalan, sikertelen elő-
adásról pontosan tudjuk, hogy otthon si-
keres, sőt elismert művészi teljesítmény-
ként tartják számon. A nemzetközi me-
zőnyben elkerülhetetlenül változnak az
arányok és a dimenziók is.

Csak példaként említem a szófiai
Szatíra Színház Római fürdő című
bemutató-ját. Sztratiev - a nálunk is jól
ismert kor-társ szatirikus szerző - darabja
Bulgáriában esztendők óta „levehetetlen"

siker-darab. A hazai közönség az
alapszituáció mindenki számára érthető
frappáns komikumán túl a dialógusok
humorát, a merésznek ható poéneket is
élvezi, és estéről estére hálás tapssal
köszönti kedvenceinek harsány, az
idegen, beavatatlan közönség számára
divatjamúltnak tűnő játékát.

Lényegében hasonló okokból ütközött
falakba Nancyban a modern jugoszláv
drámairodalom nagy becsben tartott
alkotása, Slobodan Snajder Horvát Faust-
ja is. Az alaphelyzet itt a divatos „szín-
ház a színházban"; a téma - a művészet
felelőssége a totalitárius társadalomban.
Közelebbről, a kulisszák közé is benyo-
muló fasizmus, és a színészek morális
próbatétele, a nagy vizsga, amely sokunk-
nak Ariane Mnouchkine színpadáról és
Szabó István Mephisto-filmjéből is isme-
rős. A cselekményben és gondolatokban
gazdag művészdráma azonban a verbális
közlés színpadi energiánál és az árnyala-
toktól megfosztva történelmi tablóvá
torzult, és a bőven alkalmazott látvány-
effektusok sem kárpótoltak a naturalista
játékstílus és a bombasztikus szövegmon-
dás okozta bosszúságért. A külföldi kri-
tika legfeljebb egy-egy, a társulat játék-
stílusán és színvonalán túlemelkedő szí-
nész érzelmekben és árnyalatokban gaz-
dag alakítását értékelte.

De nemcsak a nyelvi gátakról van szó!
Finnországban a sajtókonferencián hal-
lottak szerint - kirobbanó siker a „láb-
ujjak balettje". A kéttagú együttes kez-
deményező táncosát, Marja Korholát
nyilván a feltűnni, a különbözni vágyás
vitte el a maga felfedezte irányba, és úgy
tűnik, hogy számítása bevált. Ötletükre,

groteszk táncaikra a hagyományos, sőt a
modern balett iránt is közömbös finn és
francia közönség is felfigyelt. Mindez
azonban még mindig kevés a nemzetközi
elismeréshez: a lábujjak tánca a Nemze-
tek Színházában az első tíz perc elmúltá-
val már inkább csak ügyes amatőrpro-
dukciónak tűnt, amelyet legjobban a
hálás gyerek- és kamaszközönség élve-
zett.

Elismerően említettem korábban a
program szokatlanul tág spektrumát,
hogy az európai és amerikai színházon
kívül ízelítőt kínált az afrikai földrész,
Azsia és a Közel-Kelet színházművészeté-
ből. A választékot gazdagította, de a tel-
jesítmény megítélését nyilvánvalóan ne-
hezítette az egyes produkciók egzotiku-
ma. Hogy egyszerűen nem volt mihez
mérni, hasonlítani a látottakat. De azért
még így is, nemegyszer felvetődött ben-
nünk a szakmai aggály: vajon nem 'afféle
exportra szánt afrikai gyöngyösbokrétát
látunk-e? Mennyiben hiteles és sajátos az
elefántcsontparti Souleyman Koly mu-
sicalje, amelyben az afrikai folklórele-
mek felvonultatása ellenére is erőteljesen
érezhető az amerikai kommersz színház
hatása? Lehet, hogy gyanakvásunkat az
(is) táplálta, hogy a szerző - aki egysze-
mélyben rendezője, komponistája, kore-
ográfusa és menedzsere a produkciónak -
a Sorbonne-on végzett szociológus, aki
hazájába visszatérve kívülről közelített a
civilizáció által először csak megérintett,
később felkavart törzsi falu problémái-
hoz.

De az is előfordulhat, amit az egzoti-
kumok világában nálam jártasabb zsüri-
tagok váltig állítottak: hogy az ele-
fántcsontparti kalózlobogó alatt exportra
szánt keverékszínbázat láttunk. Valójá-
ban nem könnyű eldönteni, hogy hite-les-
e a nemzetközi futballmítosz így tük-
rözött, afrikai megjelenési formája, s el-

Kroetz: Se hús, se hal című drámájának müncheni előadása



fogadható-e a mi számunkra meglehető-
sen naiv tantörténet operettízű happy
endje, avagy a földrészek határait sem
respektáló, nemzetközi giccs újabb hó-
dításának vagyunk tanúi.

De folytathatnánk tovább is a csalódá-
sok sorát. Hogy miért tűnt sokunk számára
oly elviselhetetlenül hosszúnak a
kanadaiak La-la-la című, kilencven-perces,
összefüggő show-műsora, amikor pedig
forró rock-zenére akrobatikus ügyességű
táncosok kápráztatták a hely-béli
tinédzsereket? Edward Lock, a kanadai
társulat vezetője és szólótáncosa a
sajtókonferencián meghökkentően érdekes
gondolatokat adott elő a mozgó test
ideológiájáról és az egymástól függetle-
nülő testrészek kollektív szuggesztiójáról.
Am a meglehetősen fantáziátlan
mozgáselemek és gyermeteg színpadi
eszközök fárasztó ismétlődéséért a teória,
úgy látszik, senkit sem kárpótolt.

Sokszor egyetlen előadáson belül for-
dult a kocka. Az argentinok Nagy kreol
cirkusza - a szünetig a cirkusz, a színház
és a bábművészet ügyes ötvözetének tűnt.
A cirkuszparódia talán nem új, ám-de
megfelelő tálalásban ma is kiapadhatatlan
humorforrás. Az eleven bábok-ként
mozgó, hatalmas, maszkos figurák
„mindent" tudnak a színpadon. A felvo-
nultatott erőművészek, oroszlánszelídítők,
bohócok és mágusok, az elképesztő, majd
merész fordulattal nyílt színen le-leplezett
színpadi trükkök pedig még a tapasztalt
színházi rókákat is levették a lábukról. A
szünet után azonban komoly-ra fordult a
mulatság: a cirkusz egy politikus töltésű
népmese bábváltozatával folytatódott. A
törekvés - az argentin parasztok a diktatúra
ellen vívott harcának glorifikálása-
tiszteletet érdemel, ám-de a sematikus,
ötlettelen előadás (amely közben a nézők
fele elhagyta a színházat) jóval kevésbé.
Hiába ropog a sortűz, hiába kavarog a
nézőtéren is a fojtó füst, a közönség egyre
kevésbé érti, hogy kerül a Nagy kreol
cirkuszba ez a számunkra bizony
idejétmúlt, túlságosan direkt „agitprop"
színház, és miért éppen bábuk játsszák a
rájuk osztott, sematikus szerepeket.

Tagadhatatlanok tehát a csalódások,
érthető a néhány napot Nancyban töltő
újságírók dohogása is.

Egészében azonban nem ez jellemezte a
nancyi találkozó műsorát. jogtalan-nak
érzem a túlságos fanyalgást, mert egyfelől
szám szerint is a nemzetközi
nyilvánosságra érdemes, a világszínház
egy-egy tendenciájára jellemző előadások

voltak túlsúlyban, másfelől a választék
gazdagsága önmagában is rendkívüli in-
formációs értékkel bírt. Még a (számunk-
ra) kuriózumértékű bemutatkozások nagy
része is arról győzött meg, hogy a
kiragadott előadás mögött megismerni
érdemes kultúra, eleven hagyomány, új
értékeket létrehozó színházi folyamat rej-
lik. S mivel tucatnyi jéghegy csúcsát si-
került az idén megpillantanunk Nancyban
- az élmény mindenképpen emlékezetes
marad.

A kedvet ébresztő és távlatokat sejtető,
ígéretes bemutatkozások közé sorolnám a
többi között a japán, a mali vagy a dél-
koreai előadást. Ez a három kiragadott
példa nemcsak földrajzi, hanem szín-házi
értelemben is három világ. Közös bennük
a legmagasabb rendű nemzeti
hagyományok tudatos ápolása, feleleve-
nítése, és a megélt drámaiság, amely
egyetemességével megóvja a társulatokat
attól, hogy előadásuk kuriózumként
hasson.

A japán Natsu Nakajima, a butto tánc-
hagyomány örököse, A kert című drámai
játékában a gyerekkorba visszavágyódó
felnőtt nosztalgiáját, az asszonyi élet teljes
ívét, a szenvedély boldogságát, az öregkor
reménytelen erőfeszítéseit tán-colja el,
méghozzá úgy, hogy mozdulataiban,
arcjátékában, fájdalmában és groteszk
esendőségében az emberi lét teljessége,
sőt Proust és a modern líra is jelen van. A
színpadkép kompozíciója képző-
művészeti remeklés, s a hős - elérhetet-
lenül távoli rokonunkká válik a színpadon.

Ugyanakkor a mali művészek mintha
nagyon is közel kerülnének hozzánk. Po-
litikai komédiájuk, amelynek lényege
szöveg nélkül, inkább a gesztusok nyel-
vén jut el az európai közönséghez - a szó
fizikai értelmében is - tőlünk karnyújtás-
nyira játszódik. Az egyes szereplők - a
civilizációs átalakulást sürgető és hátrál-
tató parasztok, fekete politikusok -, akik
ennek a valóságos politikai küzdelem-nek
és feltételezhetően az afrikai commedia
dell'arténak is archetípusai, csak
megjelenésükben egzotikusak; megol-
dásra váró gondjaik és szélsőséges reakci-
óik nagyon is ismerősek.

Ami pedig a dél-koreai társulat García
Lorca-adaptációját, a Vérná sz t illeti, itt
az ismerős dráma a meghökkentő szerke-
zeti beavatkozások és a merőben idegen,
furcsán teátrális előadási stílus révén tel-
jességgel ismeretlennek hat. A tragédia a
záróakkorddal kezdődik, majd a legen-
daként megjelenített Lorca-drámát disz-

szonáns, merészen groteszk képsorok
szakítják félbe: a jelenlevők inkább csak
sejtik, mint értik az ezekben megfogal-
mazott, képi eszközökkel tolmácsok ra-
dikális ellenzékiséget, a diktatúrával
szembeforduló művészet, a szellemi el-
lenállás üzenetét. Am a színészek fizikai
és szellemi jelenléte olyannyira intenzív,
hogy percek alatt áttöri a színpadot, a
nézőtértől elválasztó falat. A tragédiából a
komédiába ívelő éles váltások, a léleg-
zetelállító csöndek a megjelenített emberi
sorsok és viszonylatok szélsőségek ér-
zékeltetik, s nem kell hozzá sem nyelv-
tudás, sem helyismeret, hogy megértsük: a
halál ebben a színházban az emberélet
legdrámaibb momentumaként jelenik
meg. Az egzotikumot az egyetemes mű-
vészet humánuma és a kifejezőeszközök
intenzitása hitelesíti.

Mit ér az ember, ha német?

Ha háborúzik és ha legyőzik, ha békét köt,
ha megalázzák és ha megaláz, ha
megnyugszik a jólét adta biztonságban, és
ha egyszer csak elveszti ezt a biztonságot?
Ha képtelen szabadulni a tegnapok
terhétől, és rettegve figyeli a kivédhetetlen
holnapot?

Véletlennek alig tekinthető, hogy a
klasszikus értelemben vett drámát tol-
mácsoló verbális színház ezen a francia-
országi találkozón elsősorban német
nyelven szólalt meg. A kiélezett kortárs
konfliktusok fűtötte német dráma igazolta
azt a megkülönböztetett elvárást, amely
sokunkban a jelenleg Európa-szer-te
nagyra tartott német színház iránt él.

Az NDK színeit a schwerini Nemzeti
Színház képviselte. Az általuk meghirde-
tett Antik felfedezések sora már a premier
előtti napon, a város főterén kezdődött,
ahol egy hatalmas, stilizált trójai faló és
néhány különös faszobor -totem-, kopo-
nya és kopjafa - előlegezte az előadás erő-
sen stilizált, ősi képi világát, Lothar Schar-
sich díszleteit.

Valójában ez a barbár korra emlékez-
tető díszletvalóság csak az első, a schwe-
riniek által bemutatott klasszikus tragé-
diához kínált eszmei, képi fogódzót. Az
Antik felfedezések sora ugyanis Euripidész
Iphigenia Auliszban című drámájának
Schiller fordította változatával kezdődött.
Az ötórás monstre produkció következő
műsordarabja, a Trójai nők már merőben
más világba ragadta a nézőt: az egész
színpadot betöltő, kör alakú - tehát
végtelen - börtön valóságát a díszlet
legirreálisabb eleme, a levetett fekete



férficipők riasztó halmaza tette döbbene-
tesen történelmivé. A legyőzöttek pokla

az áldozatokét idézte. S a pokol előszo-
bája, a lágert idéző kép gyötrelmes meta-
forájában sűrítve jelenítette meg a legyő-
zöttek hiábavaló, reménytelen szenvedé-
sét, fékezhetetlen őrjöngését is,

Az est harmadik része a harcosok és a
hátországban maradtak megpróbálta-
tásaival is groteszk módon szembesül:
Arisztophanésznak a különbékéről köz-
readott komédiája Kurt Bartsch utópikus
adaptációjában felvillantja a járhatatlanul
is járható utat, a kisembernek menedéket
kínáló különbékét. Tartalmilag ily módon
evidenssé válik az egymás után játszott
különböző stílusú, korú klasszikus drámák
kapcsolódása, a háború elleni polifón
tiltakozás. Stílusban az A n t i k f e l f e d e - .zések,
rendezője, Christoph Schrott nem is
törekedett valamiféle mesterséges egy-
ségre, de még erőltetett harmóniára sem. A
tragédiát meghagyta tragédiának, a
komédiát komédiának, és a Schiller
tolmácsolta szöveg romantikus pátoszát
nem kívánta Kurt Bartsch modern és nyers
iróniájával, metsző öniróniájával közös
nevezőre hozni.

Akinek megadatott, hogy láthatta Peter
Stein antik trilógiáját, az Oreszteiát, az nem
képes ettől teljességgel függetlenül nézni,
értékelni a schweriniek előadását. A
társulat fődramaturgja nem is titkol-ta,
hogy a görög drámák jelen idejű elő-
adásában, a történelmi problémák kortársi
közelítésében bátorító és felszabadító
hatással volt rájuk Stein színháztörténeti
jelentőségű vállalkozása. A tökéletesség-
nek az Oreszteiában elért fokát azonban
még Peter Steinnek is csak ritkán sikerült
megvalósítania. A fiatal schwerini társulat
erejét még (részben) meghaladta ez a
maximális fizikai és szellemi jelenlétet
követelő, nagyszabású erőpróba. Felfe-
dezésük ha ugyan annak nevezhető
nem több, mint ami minden modern
klasszikus előadást éltet: ők is a jelen
sorskérdéseire keresnek választ a színpa-
don. Ez hazai körülmények között (fel-
tételezhetően) elegendő a sikerhez, Nem-
zetközi mezőnyben valamivel több kel-lett
volna hozzá. Az az elementáris feszítőerő,
az a kiélezett drámai helyzeteket robbantó
feszültség, ami Heiner Müller színpadára
vall, és az a megjelenítő képi fantázia,
amivel ezen a találkozón a nyugat-berlini
Schiller Theater jeleskedett. Heiner Müller
nálunk alig ismert, Gundling élete című
műve bonyolultabb írásmű annál,
semminthogy néhány mondatban
jellemezhető lenne. A német nép

kollektív emlékezete itt is, mint Müller
minden drámájában, polemikus formában
jelenik meg a színpadon. A szakaszokra -
önálló drámai fregmentumokra és sűrített
tragikomédiákra tördelt, századokat
átívelő cselekmény nem kronologikusan
követi a történelmet, de a folyamatból
radikálisan kiszakított, reflektorfénybe
állított személyek, testek és ideák
konfliktusa - maga a német történelem.
Manapság, amikor a történelem
megjelenítésének egyfelől az objektív
dokumentáció, másfelől a szubjektív
nosztalgia a legkedveltebb eszköze, sajá-
tos jelentősége van a dokumentatív és a
nosztalgikus ábrázolást egyszerre tagadó,
sarkított és stilizált mülleri valóságábrá-
zolásnak.

Heiner Müller tudatában van az általa
választott drámaszerkezet törvényeinek: a
lényegre redukált részletkonfliktusok
kollázsa éppen ebben az inkoherens, s a
krónikák tényeitől némileg elvonatkoz-
tatott formában válik egyetemessé, a po-
roszság kórképévé. Mi sem idegenebb az
írótól, mint a népi emlékezet megszépítő
hajlandósága; az általa megidézett hősök
kínzó és önkínzó kálváriája, vicsorgó
komédiája az illúziókkal való le-számolás
hatékony eszköze. Ez a dráma nemcsak a
királyok és a generálisok emlékét fosztja
meg a rárakódott patinától, de a költőkét
is. A szellem és a zsarnoki hatalom
drámai ütközetei, Lessing és Kleist
tragédiája alkotják a Müller-dráma
legerőteljesebb szakaszait.

Ezt a történelmi leszámolást nem lehet
és nem szabad sem a történelmi drámák
pátoszával, sem a lélektani színjátszás
iskoláján csiszolódott empátiával elő-adni.
A Schiller Theater színészeinek néhol
számomra már-már elfogadhatatlan,
naturalista játékmodora és leleplező
kegyetlensége is az emlékek meg-
kérdőjelezését szolgálta. A társulat ki-váló
színésztagjai - köztük Hilmar Tate és
Angelica Domröse nálunk alig el-
képzelhető művészi alázattal nyugszanak
bele abba, hogy ebben a megközelítés-ben
nem jellemeket, hanem helyzeteket és
társadalmi viszonyokat kell megjelení-
teniük. Ezt követeli tőlük Heiner Müller,
és a Gundling élete rendezője, Klaus Eme-
rich is.

A pszichológiát felszámoló, tagadó
előadási stílus ugyanakkor nem szab gátat
az előadás látványos teatralitásának. A
dráma kilenc szegmentuma voltaképpen
kilenc különböző vízióban ölt testet. Bár
Müller szövege bőven tartalmaz
instrukciókat is, valószínű, hogy a dráma

minden rendezőjének másfelé és máskép-
pen csapong a fantáziája. Ebben a meg-
közelítésben az őrültekházában játszódó
jelenet panorámája, a realitást az irreálisig
fokozó borzalom körképe a legerő-
teljesebb. De emlékezetes marad a néző
számára az á kép is, amelyben a haladó
Lessinget agyonnyomorítja a testére eről-
tetett hatalmas, üreges Lessing-szobor,
drámaian példázva a szerepnek és a szo-
bornak az eleven élet fölé kerekedő, po-
koli hatalmát.

Heiner Müller drámájában a múlt és a
jelen kérdéseire válaszol. Franz Xaver
Kroetz Se h ú s , s e h a l című darabja a jelen-
ben már a jövő problémáival szembesül.
A műről a berlini Schaubühne előadása
után már beszámoltam a SZÍNHÁZ ha-
sábjain. Első látásra is megragadott ez a
naturalista termelési dráma szintjén
exponált négyszemélyes számadás, amely
a cselekmény előrehaladtával a termelés
forradalmától eljut az automatizálás által
új helyzetbe kényszerült munkásosztály
holnapi létkérdéséhez, és a feleslegessé
válás drámájával szembesíti hősét. A
Münchner Kammerspiele előadásában
újra megtaláltam a darab korábban fel-
fedezett értékeit, felkavaró feszültségét,
hétköznapi és mégis filozófiai magasla-
tokra emelkedő líráját. Itt is, akárcsak a
Schaubühnében, nagyszerű színészek vál-
lalták Kroetz hőseinek színpadi pokol-
járását. Mégis, több és részben színházon
kívüli - szempontból másként hatott ma
Kroetz drámája. Először is, az eltelt
három évben közelebb került hozzánk is
a dráma emberi problémáját elő-idéző
technikai és termelési forradalom. A
fényszedés és a nyomdászszakma gyö-
keres átalakulása, a szakmai flexibilitás
és a folyamatos, professzionális megúju-
lás követelménye már nálunk sem távoli
gond, hanem sürgetően aktuális problé-
ma. Peter Stein után csak rendkívüli,
kivételes alkalmakkor lehet egy darabot
„jobban" - hitelesebben, erőteljesebben,
hatásosabban - megrendezni. Ilyen ki-
vételnek, aZ autentikusság maximumá-
nak érzem, ha a szerző maga rendezi az
előadást.

Kroetzről köztudomású, hogy valaha
maga is játszott, ahogy hírlik, saját da-
rabjaiban is. Rendezőként most először, a
müncheni előadásban mutatkozott be. Az
a tény, hogy a szerző első rendezése nem
ősbemutató, hogy művének meg-írása és
rendezése között több mint három év telt
el, a szereplők szerint szerencsés
körülményeket teremtett a közremű-
ködőknek. A távlat ugyanis lehetővé



tette Kroetz számára, hogy tárgyilagosan,
szinte idegen szövegként figyelje saját
mondatainak színpadi működését. Kroetz
a korábbi előadások tapasztalata alapján
érezte, tudta, hogy a drámának hol, melyik
mozzanatát kell természetellenesen
lelassítania ahhoz, hogy intimitása és
intenzitása alig elviselhető mértékben
növekedjék. Megfelelő távlat nél-kül a
szerző valószínűleg rendezőként is
visszautasította volna a drámáját „fér-
fidarabnak" minősítő női főszereplők
szigorú kritikáját. Kroetz azonban, a már
begyűjtött tapasztalatok alapján, haj-
landónak mutatkozott rá - és ez a har-
madik meghatározó különbség a korábban
látott változathoz képest -, hogy felerősítse
darabjának két női szerepét. Ezt a célt
szolgálja Helgának és Emynek egy a
konyhában játszódó párbeszéde, afféle
bizalmas asszonyi tapasztalatcsere,
amelyből kiderül, hogy a két barátnő
nemcsak a nagyvilágban, de a hálószoba
kisvilágában is az ellenkező pólusra került.
A háziasszonyi és családanyai szerepével
elégedett Helga először érzi azt, hogy
életének szexuális teljessége révén
fölénybe kerülhet a kenyérharcban sikeres,
ám a szerelem élvezetétől és örömétől
megfosztott, karrier-orientált barátnőjével
szemben. A két különböző női életút
közös kudarcának rajza a dráma női
szerepein kívül annak társadalom-bírálatát
is erősíti.

Előadás után az előcsarnokban és a
sajtókonferencián is magasra csaptak a
vita hullámai. Sokan szenvedélyesen til-

takoztak a darab és az előadás kiábrán-
dítóan kegyetlen, jobb híján „szürnatura-
listának" nevezett befejezése ellen. A
csatornai ázalaggá alázott szereplők meg-
lehetősen undorító, nyíltszíni vergődése
(Hermannt bosszúból még fel is pumpál-
ják munkatársai, és luftballonnyi hasával
minden emberi formáját elveszti), véle-
ményem szerint is szétszakítja a nézők és
a szereplők korábban létrejött azono-
sulását. Csakhogy Kroetz éppen erre
törekszik: érzelmeink helyett a végső
helyzetfelismerésre tart igényt, és arra,
hogy kívülről is ítélkezzünk a lét mély-
pontjára száműzött hősök világa felett.
Hőseinek a szerző, illetve a rendező csak a
dráma záróakkordjában kegyelmez;
amikor a technika minden vívmányától
megfosztott barátoknak végül is egy
konyhai tűzhely pisla lángján sikerül egy
bögre meleg levest főzni. A szolidaritás és
az újrakezdés gesztusaként ábrázolt aktus
létük mélypontján az utolsó reménysugár.

A színház határai

Kroetz drámájának záróképére rímel egy
merőben másfajta színpadi vízió, amely-
ben a Nagyváros állatai (mert annak bé-
lyegzi Mike Figgis angol szerző és ren-
dező a jelen és a jövő határán élőket) a
természettől és a természetadta kincsektől
elszakítva, földre kuporodva-hasalva
isszák az utolsó éltető kortyokat, egy
nagyvárosi szökőkút vizét.

A gondolati analógia - a túlhajtott
civilizációtól is rettegő emberek életér-

zésének közös gyökere - nyilvánvaló.
Korunk gyermekei most először élik át
tömegesen a technika által létrehozott
katasztrófa fenyegetését.

Ettől eltekintve Mike Figgis színháza
semmiben sem emlékeztet Kroetzére. A
szó megszokott, konvencionális értel-
mében az angol együttes produkciója nem
is színház. Legegyszerűbben és leg-
szemléletesebben akkor definiálnánk, ha
egyszerűen leírnánk, milyen szerepet tölt
be az előadásban a történet, az élőzene, a
színészi játék és a színpadi szereplők
közreműködésével készített, a sztori
múltbeli síkját öt vetítővásznon egyszer-re
megidéző videofilm-motívumok
asszociációt ébresztő sora. Mindez azon-
ban csak erre az egy alkotóra, egyetlen
előadásra lenne érvényes. Holott maga a
jelenség, a színház hagyományos esz-
köztárának kiszélesítése, áthangolása, az
auditív és vizuális élményanyag meg-
szokott hierarchiájának felborítása -
Nancy után úgy tűnik - nem egyszeri és
nem kivételes, hanem a falakat feszegető
fiatal rendezők közös kitörési kísérlete, a
holnap színházának (egyik!) útja.

Meghökkentő tapasztalatként árulom el,
hogy a zsüri által a döntőbe sorolt négy
színházi vállalkozás közül három ebbe az
alig definiálható, sok eszközű, komplex
kategóriába tartozott.

Mike Figgis előadása még annyiban
közelebb áll a színdarabok - tragédiák,
komédiák - tolmácsolására vállalkozó
színházhoz, hogy többé-kevésbé követ-
hető cselekménnyel rendelkezik. Hogy a

Tizenhetedik századi iskoladráma (moszkvai Zenés Kamaraszínház)



rendező egymás mellé és egy meghatá-
rozható eszmei cél szolgálatába rendeli az
érzelmi, érzéki és intellektuális hatást. A
mai nagyvárosi élet nyomasztó sivár-
ságáról, az eltömegesedésről és elidegene-
désről adott kép szuggesztiója mementó-
ként él a színpadon. Mike Figgis meta-
forája' egyfelől tényként közli, hogy a
rászakadó elviselhetetlen stresszben, izo-
lációban az ember állattá válik; másfelől
azonban figyelmeztetésnek, sőt riadónak
szánja ezt a jelentést, amelynek célja a
mindannyiunkat fenyegető pokol el-leni
közös tiltakozás. Prózában tolmácsolva ez
a felfedezés meglehetősen banális. Meg
kell vallanom, hogy a szín-padon sem
nélkülöz bizonyos közhely-szerűséget.
Mike Figgis ismert igazságai, tartalmi
közlendői mögül valójában éppen az
hiányzott, ami formai téren (az eszközök
sokszólamúságának kompozíciójában, a
több fókuszos színpadkép meg-teremtése
által) annyira vitathatatlan vívmánya: az
újszerűség, az eredetiség.

A Nagyváros állatainak lírája, a szín-padi
látványelemek gondosan komponált
szépsége azokhoz is eljut, akik az író-
rendező üzenetét túlságosan riasztó-nak,
többszólamúságát nehezen követhetőnek
érzik, Az előadás nancyi sikere
egyértelműnek mondható.

A nagy provokációt - amely nélkül
manapság már nemigen szoktak feszti-vált
rendezni - nem ez, hanem a belga Jan
Fabre-val való találkozás jelentette.
Provokatív volt már a belga előadás
címe is. A színháziőrület hatalma egy öt-
órás, kizárólag töredékszövegeket több
nyelven tolmácsolt, szaggatott szöveg-
szegmentumokat alkalmazható színpadi
kompozíció, amelynek fókuszában nem
emberi jellemeket, sorsokat, csak a szín-
ház martalékául odavetett emberi testeket,
szélsőséges helyzetekbe hozott
színészeket látunk. Jan Fabre első, meg-
fogalmazatlan kérdését a fizikai és szel-
lemi erőinek végső megfeszítésére, nyil-
vános próbatételre kényszerített emberhez
intézi. Mire képes az önmagából
drasztikusan kivetkőztetett, a színház által
megigézett, esendő emberi lény
egymagában, és mire rokon sorsú társak-
kal? Meddig feszíthető egyetlen cél, a
színház érdekében a kínok húrja? Ez az
utóbbi kérdés már voltaképpen ránk,
nézőkre is vonatkozik, akiknek nemcsak
fizikai, de idegi tűrőképességét is végle-
tekig feszíti a harsányan monoton, már-
már végtelen hosszúságúnak tűnő pro-
dukció. Sokan már az előadás első har-
madában „bedobják a törülközőt" : egy-

két óra után dühödten, csapkodva el-
távoznak. Alig láttam titkon elosonó,
tapintatos szökevényt. A többség tün-
tetően, mintegy a produkcióra válaszolva
vonult ki a nézőtérről. Mások ugyan-
akkor, a produkció által eufóriába hozott
rajongókkal vitázva, habzó szájjal a
rendező terrorakciójának, blöffnek ki-
áltják ki a színpadon történteket. De ne
tévedjünk, a produkciót elutasítók
véleménye mindig beleütközött Jan
Fabre táborának sziklaszilárd hitébe,
egyértelmű lelkesedésébe.

Létezett azonban egy harmadik típusú
reakció is. Sokan előadás közben
megértettük, majdhogynem irigyeltük a
ránk kényszerített unalom ellen tilta-
kozók emelt fővel vállalt fegyelmezet-
lenségét, és szinte csak a kíváncsiság
ragasztott a székhez. De azután egyszer
csak elkapott a játék egy-egy motívum-
sora. Mondhatnám azt is, hogy minden
órában megadatott az a negyedóra, amely
a színház csodája. A színházi for-
radalmakat és azok születési évét fenn-
hangon soroló, mind erőteljesebb kórus
sodró erejű crescendója: a színpad szélén
bekötött szemmel egyensúlyozó szí-
nészek veszélyt provokáló, végtelen sé-
tája: az eleven testek terhét hordozó
Piéta-párosok mind meggyötörtebb me-
nete olyan felejthetetlen színházi él-
ménnyé lett, hogy már-már elfelejtettük a
tudatosan megnyújtott üresjáratokat is.
Vagy lehet, hogy azok sem voltak
üresjáratok? Tény, hogy ahogy a napok

teltek, egyre többször és egyre erőtelje-
sebben tértek vissza mindnyájunk tuda-
tába a képek. Az emlékezet rostáján ki-
hullottak a szürkébb pillanatok, s egy
lélegzetelállító, koherens vízió maradt
meg bennünk: a szorongás, a tiltakozás
és az önfeláldozás kavargása. A technikai
és színészi bravúroknál fontosabbá lett a
fizikai és szellemi próbatételeknek a mi
ellenállásunkat is lehengerlő emberi ta-
pasztalata. A vitatható egésszel szemben a
sok-sok vitathatatlanul jó részlet.

Jan Fabre mindössze huszonhárom
(egyes anyagok szerint huszonöt) éves,
majdnem kezdő. Az utat, amin elindult a
színháztörténetben, kétségkívül Bob
Wilson törte. A Nancyban látott produk-
ció társulatának harmadik premierje.
Mindenkit meglepett, amikor kiderült,
hogy az összehangolt színpadi gépezet
valójában alkalmi társulás. A színészek
közül csak négyen kezdték Jan Fabre-val
együtt a szakmát, a többiek apróhirde-
téssel toborzott amatőrök, főként állás-
talan diplomások. Akik a próbák perió-
dusában, sőt a turné tartama alatt sem
kapnak fizetést; legtöbben a bemutatott
szerződésre nyújtott bankkölcsönből él-
nek. (Ez Belgiumban nem ritkaság.)
Ezek a fiatalok Fabre-val együtt abban
bíznak, hogy ha a vállalkozás sikert arat,
az előadások jövedelméből vala-
mennyien visszafizethetik a mecénássze-
repet betöltő bankoknak az előlegezett
gázsit.

A schweríni Nemzeti Színház Iphigenia Auliszban című előadása



Ilyen feltételek között hit és elszántság
nélkül aligha működhetne ez a színház,
és főként nem a perfekcionalizmus ilyen
önkínzó igényével. A kérdés csak az, va-
jon képes-e Fabre szuggesztiója, ön-
gerjesztő energiája arra, hogy megtartsa
és továbbfejlessze az eddigi vívmányokat.
Mert valójában nem a múlt, a wilsoni
hagyomány és példa, hanem a jövő, a
„merre tovább" a kulcskérdés. Fabre
számára nemcsak az indulás sikere meg-
ismételhetetlen. A lecsupaszított emberi
test és a háttérben vetített képzőművé-
szeti remekművek hatásos kontrasztja ma
felfedezés, de holnapra megunt fogássá,
manírrá válhat. Nem szólva a produkció
legjellemzőbb és legvitathatóbb lélektani
eszközéről, a folyamatos ismét-lésről.
Attól tartok, még egyszer a leghálásabb
közönség sem viselné el az elő-adásban
felhasznált szövegtöredék hat-
vankétszeres ismétlését. (Ez a szám nem
túlzás, és nem is becsült, hanem ellen-
őrzött adat: a zsüri belga tagja, Carlos
Tindemann megszámolta.) A marionett-
bábuként kezelt, szélsőséges, már-már
megalázó funkciókba szorított, majd-nem
arctalan színészekről is elképzelhető,
hogy egyszer csak fellázadnak, és a
maguk emberségét keresik majd Fabre
színpadán is. A belga színház fenegyere-
kének tehát nyilvánvalóan tovább kell
lépnie. De annyi már most bebizonyo-
sodott: tehetsége szuverénebb annál, mint
hogy a kritika mondja meg merre.

Rutinos fesztiváljárók állítják, hogy
semmi sem lendít annyit a sikerre áhíto-
zók esélyein, mint egy jó kis botrány.
Nos, Janusz Wisniewski színházának, a
Teatr Nowynak valószínűleg botrány
nélkül is az élmezőnyben lett volna a
helye. Mégis azt tapasztaltuk, hogy a

harmincöt éves, tehát a hazai konvenciók
szerint fiatalnak tartott, de már nem-
zetközi sikert aratott rendező egy táma-
dás révén került reflektorfénybe. Világ-
hírű honfitársa, mestere, Kantor, Pá-
rizsban egy nyilatkozatában politikailag
is, művészileg is megtagadta, epigonnak
bélyegezte Wisniewskit, és megkérdő-
jelezte a poznaniakat meghívó szervezők
választását is.

Kantor színháztörténelmi érdemeit,
művészi rangját természetesen ugyan-úgy
nem lehet vitatni, mint azt a tényt, hogy
másokkal együtt Wisniewski is az ő
példáján, nyomán indult el a maga
színházi felfedező útjára. Ő maga oly-
annyira nem tagadta ezt az ösztönzést,
hogy előadása egy képében még idézi is a
klasszikussá lett Halott osztályt. A
lengyel színházat jól ismerők körében
valóban fel is vetődött a kérdés, vajon
ismétli vagy folytatja-e Wisniewski Kan-
tor útját. Akik a színházi fejlődés szer-
vességét bizonyítják, az utóbbira esküsz-
nek. Andrej Zurowski, lengyel kritikus
megfogalmazása szerint, amíg Kantor azt
kutatta, hogy honnan jövünk, Wisniewski
kérdése az, hogy merre tartunk, hova
megyünk most. Igaz, hogy a szavakban
megfogalmazhatatlan választ (Kantorhoz
hasonlóan) ő is komplex módon, a
színház teljes eszköztárának be-
vetésével, vizuálisan fogalmazza meg.
De a megfogalmazásmód már szuverén:
valójában egy szóból, gesztusból, masz-
kot viselő eleven bábok mozgásából
szerkesztett, gondosan koreografált élő-
kép tanúi és részesei lehetünk a néző-
téren. Az élőkép szót - legalábbis nálunk
- régóta degradálta a műfajt komp-
romittáló műkedvelés s a hozzá fűződő
asszociációs tartalom. Ha élőképnek em

legetünk egy-egy színházi vállalkozást,
azon az olvasók valamiféle statikus, idilli
pillanatképet, műkedvelő önmutogatást
értenek. Wisniewski élőképe ezzel
szemben egy valóságos társadalmi folya-
mat színpadi eszközök sokaságával meg-
ragadott, mélyen elemzett és érzéklete-sen
felmutatott prezentációja.

A poznaniak látványszínházában sorra
felvonulnak a hétköznapok cirkuszának
jellegzetes figurái, szerepelnek artisták,
nőimitátorok és revüsztárok is. De vajon
hogy kerülnek a manézsba a családi
fényképalbum megdermedt figurái és az
operaszínpadok eszelős, bölcs prófétái?
Talán csak azért, mert az élet ha-
láltáncában mindannyiukat - mind-
annyiunkat - összezár, összeprésel a sors.
De talán másért is... Hogy figyel-
meztessen: hányan, hányféleképpen éljük
meg jelenünket, a tegnapi s a mai
tragédiákat. A rendező víziója volta-
képpen megjelenítés és analízis is. Komp-
lex jellegéből, a sztoriba foglalható lineáris
cselekmény kiküszöböléséből és a dialógus
alárendelt szerepéből következik, hogy a
produkció nehezen írható le. Egy-egy
vizuális motívum nem önmagában, hanem
asszociációkat ébresztő szug-
gesztivitásánál fogva nyer jelentést. Ha azt
mondom, hogy az első Wisniewski-
előadás, a Madame Tussaud panoptikuma
egyik figurája - átlagos külsejű, tenyeres-
talpas, de hiúságáról gondosan bodorított
frizurájával is tanúskodó asszony -
majomfejű szörnygyermeket szül, és azt
sétáltatja, ezzel csak egy bizarr, groteszk
ötletet villantok fel. De ha bele-gondolok
abba, ami a színpadon látható, hogy a
kispolgár elszörnyed saját torz utódai, s az
általa létrehozott borzalom láttán, akkor a
két egymásra utalt, elválaszthatatlanul
összetartozó figura viszonya, a szeretet és
a gyűlölet villódzása máris sajátos,
megrendítő tartalmat kap.

Madame Tussaud panoptikumát a műsor-
füzet „a kétségek kabaréjának" nevezte.
Valójában már itt is a megkérdőjelezett
valóság drámáját, a viaszba merevedett,
gépiesen mozgatott emberi lények tra-
gédiáját érzékeltetik a groteszk mozdulat-
sorok. A lengyel világ legkülönbözőbb,
általunk pontosan nem is ismert arche-
típusai kerülnek egymás mellé. A rendező
megszenvedett iróniával és mardosó
öniróniával, némi lelkiismeret-furdalással
figyeli, hogyan inog lábuk alatt a talaj,
hogy vesztik el előbb biztonságukat,
azután kapcsolataikat és maradék
identitásukat.

A Nagyváros állatai című Mike Figgis-produkció színpadképe



négyszemközt
A folyamat, amely a Panoptikum élő

szoborkiállításán megindul, a második
lengyel produkcióban, az Európa végé-ben
színházzá teljesedik. Wisniewski már nem
is tükröt, hanem egyértelműen torztükröt
tart saját korának, amelyben az arcoknál is
élesebben rajzolódnak ki a különböző
életérzések és egymással feleselő,
egymásra rímelő magatartás-minták. Ez az
előadás szerkezetében egységesebb,
tartalmában követhetőbb: az eresztékeiben
recsegő-ropogó vén földrész lakói, kiaszott
vének és erőtlen gyerekek, felbomlott
családok féke-veszetten menekülnének az
ismeretlen veszély fenyegetése elől. A
Halott osztály jelképhordozó tagjai
Amerikába készülnek: ahány bőrönd,
annyi sors, anynyi reménytelenségbe
torkolló reménység. A szerelem is, a szex
is önmaga el-lentétébe csap át: szertelen-
szennyes kamaszálmok csábító démonai,
Fellini mázsás hústornyai és kívülről is
aberráltnak tűnő szadista műlovarnők
vonulnak és vonaglanak a szemünk előtt.
Az egymás-hoz préselt testek tömegéből
egyetlen sokfejű szörny lesz, és ahány
tátogó száj, annyi elhallgatott jajszó.
Ismeretlen szörnyek és ismerős
fegyveresek kísérik, őrzik Európa
kifosztott örököseit. Az-után, ki tudja,
milyen parancsra, egy katona sorra
ledobálja egyenruhájának tartozékait, amíg
egy meztelenségét palás-toló, testszínű
overallban eggyé válik a többiekkel, s
végre felüvölt. A zene is elhallgat, és a
fájdalom felszabadító hangja betölti a
termet.

Így volt, vagy csak így emlékszem rá?
Kétszer, ötször, tízszer kellene látni ahhoz,
hogy a formát öltött (precízen
koreografált) káoszt leírhassam. De azt
hiszem, egynél többször mégsem szeret-
ném látni.

Wisniewski útját - akárcsak Fabre-ét és
Mike Figgisét - ebben a formában megint
csak folytathatatlannak érzem. Nem
mintha fiatalon zsákutcába jutottak volna:
ellenkezőleg. Inkább úgy érzem, hogy a
csúcsra vezető ösvény is véget ér egyszer.
Minél meredekebb utat választ valaki,
annál hamarabb. S a hegymászónak a
tetőről körbetekintve új csúcsot kell
választania,

Két év múlva, a következő Nemzetek
Színházán bizonyára Fabre is, Wisniewski
is új arcát mutatja majd. S ha így lesz -
amit szívből remélek -, akkor a nancyi
találkozó felfedező, kapunyitó érdemeit is
el fogja ismerni a színház-történet.

OSGYANI CSABA

Könyvek a színházról

Beszélgetés a Múzsák Közművelődési
Kiadó szerkesztőségében

Mindeddig három betű fémjelezte: NPI.
Vagyis: Népművelési Propaganda Iroda,
amely két évtized alatt „mellékesen"

mintegy három tucat színházi tárgyú
kötetet is kínált az olvasóknak. Egy-egy
sikeres vállalkozása talán a többi
kiadónak is fokozta némiképp a kedvét,
serkentőleg hatott a színházzal foglalkozó
kiadványok gondozására. Minden-esetre
tény, hogy ebben az időszakban
megszaporodtak a rivalda világáról tu-
dósító könyvek: a kulisszatitkokat, mű-
helygondokat feltáró írások és az utóbbi
évtizedek színházi törekvéseit átfogóan, a
rendszerezés igényével bemutatni
szándékozó kritikagyűjtemények, esszé-
kötetek. Az NPI kiadványai javarészt
színvonalasan, sajátos profillal bővítették
a választékot, maga az intézmény is
túlnőtt eredeti keretein, ez évtől ezt el-
nevezése is hitelesíti: a Népművelési
Propaganda Iroda ezután Múzsák Köz-
művelődési Kiadóként működik. A film,
a zene, a képzőművészet, az irodalom
szakterületét is felölelő szerkesztőségen
belül Dévényi Róbert főmunkatárs a
színházi kiadványok szerkesztője.

Miért hozták létre annak idején az NPI-t?
- 1964-től a kulturális tárcához tartozó,

különféle intézmények kiadványait
akarták központilag, egy helyen
megjelentetni, az NPI tehát elsősorban a
Népművelési Intézetnek, a Könyvtár-
tudományi és Módszertani Központnak, a
múzeumok füzeteinek a kiadója lett.
Részint az amatőrmozgalmat láttuk el
műsorfüzetekkel, oktatási, módszertani
ismertetőkkel.

- Hogyan lett ebből könyvkiadás?
Apránként. Az 1972-es közművelő-

dési törvény nyomán kezdtünk gondol-
kodni azon, hogyan árnyalhatnánk te-
vékenységünket olyan kiadványokkal,
amelyek nem pusztán a művelődő kis-
csoportokhoz, hanem elsősorban a mű-
velődni szándékozó egyénhez fordul-nak.
Vagyis amellett, hogy egyébként
elérhetetlen színdarabokat juttatunk el az
amatőr színjátszókhoz, úgy éreztük, azzal
is a színházi kultúrát segítjük, ha az
érdeklődőknek bemutatjuk a szín-

házat mint műhelyt. A „pletykaszint-nél",
a felületi érdekességeknél mélyebb-re
hatolva, de természetesen nem a szak-
tudomány szűkebb rétegeket érintő igé-
nyével. Magunk között ezt úgy fogal-
maztuk meg, hogy a művészetről szóló
könyveket kínálunk például orvosoknak,
vagy az orvostudományról szólókat mű-
vészeknek - tehát, amit bármelyik ér-
deklődő nem szakembernek érdemes a
színházról megtudnia.

- Akkoriban valóban elég szűkös volt a
kínálat ilyesfajta kiadványokból, ma már
gazdagabb a választék. Lehet, hogy némileg
provokatív szerepük volt e divat kialakítá-
sában?

Talán igen. Kezdetben mindeneset-re
igen sok volt a fehér folt, a színházi
könyvkiadás alapvetően a darabok és
esetleg a kritikák közlésére szorítkozott.
Általában úgy vélték, hogy a műhely-
munka dilemmái nem tartoznak a nagy-
közönségre. Gyanítom, néhány pró-
bálkozásunk is belejátszott abba, hogy
időközben sikerült változtatni ezen a
szemléleten. Egyértelműen bebizonyo-
sodott, hogy a színház mint műhely is
érdekes, nem csak mint „végterméket
gyártó" kulturális intézmény.

- Sőt, néha talán izgalmasabb,
gondolatgazdagabb a kihordás, az érlelés
ezernyi dilemmája, a szándék
megvalósulásának és tisztulásának a folyamata.
Bizonyság erre legelső vállalkozásuk, az Egy
őrült naplója, amely bármiféle tanulmánynál
érzékletesebben és meggyőzőbben avatott be egy
rendkívüli előadás rejtelmeibe.

- Az Egy őrült naplója szerencsés kez-
detnek bizonyult. Sokat törtük a fejünket,
melyik darabhoz kapcsolódva és hogyan
dokumentálhatnánk egy szín-házi előadást,
megőrizve, érzékeltetve esztétikai hatását,
anélkül, hogy magyarázó tanulmányokkal
didaktikusan fejbe csapnánk az olvasót. Ez
a monodráma nemcsak azért kínálkozott jó
megoldás-nak, mert mint ilyen úttörő
vállalkozás volt a hazai színpadon, hanem
azért is, mert itt a dráma leírása nem
látszott túl-ságosan bonyolultnak,
lényegében csupán egy színészre
vonatkozó instrukciókat kellett
összegyűjteni. Szerencsénkre Horvai
István vállalkozott arra, hogy jegyzetei
alapján utólag megfogalmazza a teljes
rendezői példányt, egy fotós, Mezei Béla
korábban rengeteg érdekes felvételt
készített az előadásról, Darvas Iván
hajlandó volt rajzokat készíteni a darabban
szereplő képzelt figurákról, Popriscsin
fantazmagóriáiról. Ezek rend-kívül
érdekes skiccek. Czímer József


