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Baltimore-i tudósítás

Először Észak-Amerikában

Hajdani népligeti május elsejékre, jó-
kedvű majálisokra emlékeztetett az 1986-
os Nemzetek Színháza megnyitója. Bal-
timore-ban ezen a júniusi vasárnapon
hétágra sütött a nap. A színházakban e
tájon már tavasszal is elengedhetetlen a
légkondicionálás. Ezúttal azonban - alig-
hanem a Nemzetek Színháza történetében
először - az ünnepélyes aktusra szabad-
téren került sor. Bordó bársonyzsöllyék
helyett fapadok, estélyi ruhás hölgyek és
urak helyett pólótrikós fiatalok,
gyerekkocsit toló kismamák és apró,
összecsukható vadászszékeket cipelő
nyugdíjasok. A színhely: a baltimore-i
kikötő egy forgalmas, mégis kies csücske,
egy ódon bájjal rendelkező part menti
zenepavilon és pázsitos környéke.
Kulisszának velünk szemben ott a kéklő
tenger, amelynek sima tükrén kicsit távo-
labb a város híres - és a Nemzetek
Színháza plakátján is szereplő - köz-
lekedési eszközből turisztikai látványos-
sággá lett „magas hajói" sorakoznak. A
derűs képet sok-sok türkizkék feszti-
váltrikó és rengeteg tarka, sőt fényes
luftballon színezi.

A pavilon árnyékában jobbára a meg-
hívottak ülnek; a helybeliek karéjban

állják körül az ünnepség színhelyét, de
ahogy felhangzik a zene, egyre többen
telepednek le szemben a pázsiton. A meg-
nyitóra jegyeket nem árultak, meghívott
az egész város. Ám akármilyen
formabontó merészséggel, jókedvvel
szervezte meg a rendezőség a megnyitót, a
legtapasztalatlanabb vendég is sejti, hogy
ünnepi beszédek nélkül nem nyíl-hat meg
egy ilyen méretű és rangú nemzetközi
fesztivál.

A szónokok azonban - T. Edward
Hambleton városatya és neves színházi
személyiség, a fesztivál házigazdája és
Wole Soyinka, nigériai író, a ITI elnöke --
jó lélektani érzékkel alkalmazkodnak a
rendhagyó körülményekhez. Rokon-
szenves közvetlenséggel és szokatlanul
röviden beszélnek. Wole Soyinka azt
emeli ki, amire a házigazdák joggal
büszkék: a Nemzetek Színháza harminc-
esztendős történetében először vállalkozik
észak-amerikai város a nagyszabású és
nagy hagyományú találkozó megren-
dezésére. Ez a gesztus nemcsak a város
áldozatkészségét, vállalkozókedvét, de a
korábbi elszigetelődési szemlélettel sza-
kító nyitottságát, az értékek befogadására
való készségét is mutatja.

Sem a színhely, sem az időpont (déli egy
óra) nem alkalmas valamiféle „gálaestre".
A megnyitó stílusos szín-házi programját
a találkozóra meghívott svéd Jordcircus
ifjú társulata prezentálja. A mozgalmas
zenés produkció a közönséggel való
kapcsolatra építő, vidám játék. Több köze
van a nép-ünnepélyhez, mint bármiféle
drámához. De ne akadékoskodjunk, hiszen
a nyári

karnevál, a maszkos, trombitás, gólyalábas
figurák felvonulása, az ördögarcú
szimbolikus szörnyalak garázdálkodása és
a nyíltszíni lányrablást követő csúfos
veresége alighanem egy általunk nem is-
mert helyi néphagyomány teátrális meg-
jelenítése.

Szerényebb keretek

A találkozó méretei - és ezt elöljáróban el
kell mondanom - a „legek országában"
valamivel szerényebbek, mint korábban.
Kisebb a részt vevő országok száma,
kevesebb a társulat és a produkció. Két hét
alatt tizenegy külföldi társulat és az USA
nyolc színháza elő-adásában huszonhét
különböző színházi produkció szerepelt.
És ami a résztvevők számánál is inkább
meghatározza egy fesztivál méreteit,
rangját: ezúttal eléggé kevés a nagy hírű
és főként nagy lét-számú, saját hazájában
valóban reprezentatívnak számító
együttes. Több a nemzetközi mezőnyben
most jelentkező vagy hosszabbideje
külföldön turnézó kamara-együttes, egy-
és kétszemélyes társulat. Az adott,
szerényebb kereteken belül azonban az
idén sem szenvedett csorbát a találkozó
internacionalizmusa, sőt in-
terkontinentalizmusa. A műfajilag rend-
kívül változatos, széles skálájú program
három földrész színházművészeinek te-
hetségét dicséri.

Ha egy fesztiváli programban amerikai
balett és svéd avantgárd színház, olasz
improvizációs műsor és ír doku-
mentummontázs követi egymást, rend-
kívül nehéz valamiféle közös nevezőt
találni. Ezt - szervezők helyett - a kritikus
sem teheti meg. Ám ha a tájékoz-tatáshoz
múlhatatlanul szükséges lenne egy
központi gondolat megnevezése, azt
mondanám, hogy az identitás keresése és
felmutatása és az elveszett, meg-gyengült
emberi kapcsolatok helyreállítása az a fő
téma, amely így vagy úgy minden
„zenekar" versenydarabjában fel-hangzott.

Ahhoz, hogy e találkozón előtérbe ke-
rültek a kis létszámú társulatok, nem kell
magyarázat. A nem szakmabeliek számára
is evidens, hogy Baltimore - bár
Washingtontól még egy kurta órányira
sincs - a világszínház térképén mégis-csak
az isten háta mögött van. Igaz, újabban
divat a földrajzi távolságokat
megkérdőjelezni: vajon honnan van
messze egy város, egy földrajzi egység? -
a tapasztalat mégis azt igazolja, hogy a
legnagyobb érdeklődéssel várt nemzet-
közi hírű együttesek többnyire európai
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honosak, és az utazási költségek egy
másik földrészre a társulat létszámával
arányosan nőnek. Ezúttal azonban és ezt
a fesztivált záró Nyílt fórumon az ITI
USA-beli igazgatója, Martha Coigney
tette szóvá - a világszínházban helyet
kérő latin-amerikai és afrikai szín-ház
sem volt megfelelően képviselve a
találkozón. Tetézi a mindenkori szerve-
zők gondját az is, hogy a világszín-
házban számon tartott „nagyokat" anyagi
és szervezési okokból is sokkal nehe-
zebb ma már megszerezni és meg-fizetni!
-, mint a Nemzetek Színháza
megindulása idején.

A Philippe Arnault rendező és színigaz-
gató által összehívott baltimore-i szer-
vezőbizottság így is imponálóan komoly
munkát végzett. Egy színházi
hagyományokkal alig rendelkező, mind-
össze tíz-tizenkét éves kulturális
fellendülés tapasztalatait magáénak
mondható város először is kiharcolta,
kijárta polgárainak a találkozó
megrendezésének jogát, másodszor is
előteremtette az ITI segítségével az
ahhoz szükséges anyagiakat, nem
kevesebb, mint 1,2 mil l ió dollárt.
Biztosította, hogy a rendező-bizottság
tagjai nagyrészt a helyszínen
ismerkedjenek meg a meghívandó társu-
latokkal és előadásaikkal. Philippe Ar-
nault, a Theatre Project igazgató-rende-
zője, ez a Hemingway-külsejű , korán
megöregedett színházi fenegyerek, min-
denki szerint fáradhatatlannak bizonyult.
Jelen volt szinte minden előadáson, ren-
dezvényen, házigazdája volt a legkü-
lönbözőbb találkozóknak, ugyanakkor
egyetlen nemzetközi premieren sem mu-
lasztotta el, hogy megfelelő propagandát
ne csináljon saját népszerű befogadó
színházának, az európai kultúra
letéteményesének is megismert balti-
more-i Theatre Projectnek.

A válogatás - mint minden válogatás
ezúttal is vitatható volt. De vitathatatlan
az az ügybuzgalom és odaadás, amely a
helybéli színházi embereket és az őket
támogató pár t fogókat és aktivistákat
jellemezte. Bár az USA sajtója is olyan
figyelemmel kísérte volna a Nemzetek
Színházának rendezvényeit , mint amilyet a
program és a baltimore-iak erő-feszítése
megérdemelt volna. Mira Trailović,
amikor például a New York Times
tudósítójának részvételét, kritikai támo-
gatását hiányolta, azt is hozzátette: kár,
hogy az USA nem olyan büszke erre az
észak-amerikai földrészen jórészt amerikai
polgárok és cégek támogatásával, amerikai
társulatok sorának ven

dégjátékával rendezett világeseményre,
mint amilyen lehetne! Mintha figyelmen
kívül hagynák, hogy a Nemzetek Szín-
házának megrendezése is, eseménysoro-
zata is évtizedekre érvényes, értékes erő-
forrása lehet a befogadó ország saját
színházának.

Már a legutóbbi Nemzetek Színházá-
ban, Nancyban is meglepett, hogy a
közönség, ha érdeklődött is egy-egy híre-
sebb társulat bemutatója iránt, koránt-
sem ostromolta meg olyan vehemenciá-
val a színházi pénztárakat, mint ahogy
azt egy magamfajta színházi konjunk-
túrához szokott magyar kritikus elképzel-
né. Baltimore-ban hasonló tapasztalato-
kat szereztem. Holott az egymilliós, ám
az agglomerációval együtt akár kétmil-
liósnak is tekinthető metropolisnak
mindössze három állandó professziona-
lista színháza van, és ezek közül is kettő
befogadó színház. Ezen kívül persze
tucatnyi amatőr, félprofi és félig-

meddig szórakozóhelynek tekinthető din-
ner-theatre is működik a városban. Ezek
azonban korántsem nyújthatnak olyan
élményt, mint amire a fesztiválközönség
joggal számíthat.

Az ember tehát azt hinné, hogy a
szenzációra fogékony baltimore-iak a
nyári holtszezonban tömegesen élnek a
soha vagy csak sokára visszatérő alka-
lommal, hogy saját városukban lát-hatják
India, Japán, Olasz- vagy Svéd-ország
színházi nagyköveteit. Ehelyett csak egy-
egy kivételes alkalommal, például Dario
Fo szólóestjén vagy a japán
Klutaiinnésztránál telt zsúfolásig a
nézőtér, más alkalmakkor jó háznak szá-
mított a hetven-nyolcvan százalékos telí-
tettség. ( l t t említem, hogy Markó Ivánék
előadásain, az Essex College színházának
hatalmas nézőterén minden alkalommal
kis híján telt ház volt.)

A Nemzetek Színháza közönségfogad-
tatásáról, il letve ennek okáról a Balti-
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more Sun kritikusa azt fejtegette, hogy a
város egy évtizeddel ezelőtt még a
partvidék kulturális sivatagjának számított.
Az első nagyobb szabású színházi
rendezvényre csak 1977-ben, az első nem-
zetközi seregszemlére 1981-ben került sor.
A város polgári közönsége köré-ben szinte
csak az utóbbi évtizedben vált szokássá a
színházba járás. A fizetőképes közönség
azonban változatlanul a könnyebb
fajsúlyú, szórakoztató programokhoz
szokott, és ízlésében eléggé konzervatív.
Ugyanakkor a fesztivál kínálata sem tűnt
eléggé vonzónak ah-hoz, hogy megfelelő
propaganda nélkül is azonnal felkeltse az
érdeklődést. Először: hiányoztak a nagy
nevek! Másodszor: hiányzott az a fajta
hírverés, amelyhez az amerikai közönség,
a tévén felnőtt nemzedék régóta
hozzászokott.

Baltimore-ban többen is nehezményez-
ték (nehezményeztük), hogy az idén a
Nemzetek Színháza nem jelentetett meg
olyan album jellegű, reprezentatív prog-
ramfüzetet, amely a kritikusoknak for-
rásmunka, a vendégeknek emlék, a szak-
mának dokumentum lehet. Valójában a
fesztivál egyetlen kommunikációs eszköze
a heti Playbill volt. Ez a mi Pesti
Műsorunkra emlékeztető műsorlapocska
minden számában (újra) közölte a
Nemzetek Színháza résztvevőinek és ve-
zérkarának teljes névsorát, időről időre
nyilatkozatait is. A lapszám gerince
állandó és változatlan maradt, de előadá-
sonként mégis újra meg újra elfogadtam,
hazavittem az ingyen kínált lapot.

Hiszen rendszerint az ide behúzott pót-
oldalak, szórólapok tartalmazták az adott
előadáshoz nélkülözhetetlen infor-
mációkat. A közönség - a helyi lapon
kívül - a Playbillből informálódott a
rendezvény tanácsadóinak és támogatói-
nak névsoráról is. A tanácsadók között
olvashattuk a musicalvilág császárának,
Harold Prince koreográfusnak és a New
York-i La Mamma megteremtőjének,
Ellen Stewartnak a nevét. Mind-ketten
részt vettek a fesztivál idején működő „ITI
egyetem" növendékeinek oktatásában is.

A mecénások divatosabb szóval
sponsorok - listáján a Nemzetközi
Színházi Intézeten kívül állami és magán-
intézmények, bankok, luxusszállodák, ala-
pítványok és baltimore-i notabilitások is
szerepeltek. Meg is lepett, hogy a fesztivál
reprezentatív nyitófogadását is
magánházban - a sílécgyáros milliomos,
Mr. Head kertes, sőt parkos, zöldövezeti
(úszómedencével, teniszpályával,
gyermekjátszótérrel ellátott) többszintes
villájában rendezték. Nem ide tartozik, de
megemlítem: a művészetpártoló mil-
liomos otthonában egy csodálatos Cha-
gall-olajkép és Toulouse-Lautrectől
Miróig, egész sor, múzeumokból is-mert
mesterek műhelyéből kikerült grafika
dokumentálta, hogy Headék nem-csak a
színházra figyelnek. Nagy különbség
azonban, hogy míg a képzőművészet
támogatása manapság a legjobb befek-
tetés, a színházra vagy akár a Nemzetek
Színházára fordított összeg leg-

jobb esetben is csak az adóalapot mér-
sékli. Ez utóbbi viszont rendkívül fontos
tényező. Az adóreform ezért lett a szín-
házi szakmának is belügye. Baltimore-
ban is attól tartanak, hogy ha a reform
mérsékli a kulturális támogatás által kiví-
vott adókedvezményt, elapad vagy csök-
ken a támogatások forrása.

Magyarnak lenni

Magyarnak lenni kivételesen kellemes
volt ezen a fesztiválon. Az ITI elnök-
ségében Lengyel György, az ITI egye-
temén ezúttal két főiskolai rendező-
hallgató (Tímár Béla, a Madách Szín-ház
színésze és Kalmár Péter) képviselték
Magyarországot.

Országunk igazi nagykövete azonban
természetesen Markó Iván és a Győri
Balett volt ezen a találkozón. Szereplé-
sük, és ezt elfogultság nélkül tanúsít-
hatom, a találkozó egyik fénypontjának
számított. Az AICT nemzetközi kritikus-
delegációjának közreadott értékelése is
első helyen emelte ki A csodálatos man-
darin bemutatóját. Szívből sajnáltam,
hogy a Kritikusok Nagydíja, a minden
kommercializmus veszélyét magában
rejtő versenytől idegenkedő szervezők
döntése folytán az idén -- amikor esé-
lyesek lettünk volna - nem került ki-
osztásra. De Markóék elvi-eszmei helye-
zése így is megbecsülendő eredmény,
aminek alighanem nyoma lesz a világ-
sajtóban is.

A találkozó Nyílt Fórumán Andrej
Zurowski lengyel kritikus azt emelte ki,
hogy a győriek előadásában nemcsak
Markó Iván víziója, de filozófiája is
megfogalmazódik. A Nap szerettei meta-
forája, A csodálatos mandarin kortársi
üzenete és a táncosok egyéni arcát is
megőrző társulat kollektív szellemisége -
úgy tetszik -- Baltimore-ban is áttört a
rivaldán.

Ugyanakkor (és ezt Markó a BBC-nek
adott interjúja tolmácsaként és több
külföldi kritikuskolléga önkéntes in-
formátoraként is fájlaltam) megbocsát-
hatatlan hiba volt, hogy a győri társulat
néhány hirtelenében xeroxozott mű-
sorlapon kívül nem rendelkezett semmi-
féle tájékoztató anyaggal, programmal.
Szomorúan forgattam a rangban
Markóékhoz semmiképpen sem hason-
lítható lengyel együttes kiválóan szer-
kesztett - angol nyelvű nemzetközi
sajtószemlét is kínáló - tájékoztató ki-
adványát vagy az indiaiak elegáns, album
formátumú képeskönyvét. Az ilyen
ingyenes vagy akár valutáért árusított
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kiadványok még nemzeti propaganda-
anyagként is megérik a ráfordítást.
Hiányuk viszont bizonyos értelemben
gátolja, korlátozza a művészi teljesítmény
visszhangját is.

A hazai ITI-közponrot dicsérte ugyan
néhány, a premieren rendelkezésre álló
angol nyelvű kiadvány, de nem kell
hozzá újságírónak lenni, hogy valaki rá-
jöjjön: a Győri Balett előadásának szü-
netében a szakmát is, a közönséget is
jobban érdekelte volna a magyar szín-
ház múltjánál és (tavalyi) jelenénél a
győri társulat hétesztendős története,
Markó Iván személye, az együttes hazai
és külföldi szerepléseinek sajtóvissz-
hangja.

Egyszemélyes színház

Az egyszemélyes színház, hazai fogalmak
szerint, általában irodalmi előadó-estet,
illetve monodrámát jelent. Baltimore-ban
a szólószínháznak jóval szélesebb
skálájával találkoztunk. De a mű-faji
változatosság sem változtatott azon, hogy
a „one-man-show" minden eset-ben az
egyéniség megméretése: igazi sikert itt is
csak a nagy egyéniségek arathattak.

A legnagyobbnak a baltimore-i mű-
sorban -- és nemcsak ott -- az olasz író-
rendező, színigazgató, színész és clown,
Dario Fo mutatkozott. Köztudott, hogy a
színházak általában a hazai pályán
nyújtják a legjobb teljesítményt. Én
viszont bevallom, hogy Baltimore-ban
még jobban élveztem a nagy komédiással
való találkozást, mint tavaly Ró-mában.
Ennek egyik oka, hogy Rómában
bebizonyosodott: a társulat teljesítménye
elmarad a mesterétől. A szóló-esten
viszont minden pillanatot Dario Fo
művészete töltött ki. A másik ok már
személyes: olasz nyelvtudás híján a
műsornak rengeteg értéke, verbális hu-
mora elsikkadt számomra. Baltimore-ban
viszont egy színészi vénával, kiváló rit-
musérzékkel is rendelkező tolmács köz
vetített Dario Fo és a közönség között.-
Ahol pedig végképp zavaró lett volna egy
második személy jelenléte, szövege, ott a
képernyőre vetített, tömörített angol
fordítás segítette a hallgatóságot.

Zefirelli korunk utolsó nagy clownjá-
nak nevezte Dario Fót. Ez a besorolás
nem teljesen pontos: Baltimore-ban is
láttuk a mesterség ifjabb évjáratú művé-
szeit. Tény az is, hogy Dario Fo
(tudtommal) nem teremtett egyetlen
szimbolikus tartalmat hordozó figurát,
mint Chaplin vagy Marceau. Ó a
commedia

dell'arte hagyományát folytatva, szerke-
zetét kitágítva komponálta meg a maga
show-műsorait, de ezekben is mind-
végig önmaga, Dario Fo maradt. Jelmez
és maszk nélküli á tvá l tozó művész, aki
gátlás és erőfeszítés nélkül elhiteti ve-
lünk, hogy éhező olasz paraszt, agya-fúrt
angol ügyvéd vagy éppen isten földi
helytartója, Bonifác pápa. Szavakkal és
gesztusokkal képes helyettesíteni egy
egész társulatot, de legfőbb erőssége
mégis a világ dolgaihoz fűzött friss,
személyes kommentárja. Ami persze nem
mindig és nem mindenkinek kellemes.
Nem lehet véletlen, hogy Dario Fo -
ahogy műsorában elmondta évekig hiába
kért beutazási vízumot az USA-ba. Most
már, hogy megjárta Amerikát, a
visszautasításért is hálás Mr. Reagan-
nek: ennek köszönheti, hogy az ameri-
kaiak megérkezésekor nem azt kérdez-
ték, hogy kicsoda az a Dario Fo, ha-nem
azzal fogadták: biztosan nagyon fontos
ember lehet, ha ennyire félünk tőle!

Dario Fo személyiségének varázsa, ez
a megkophatatlan derűs férfibáj, színészi
attributum. Jó látni, hogy a már nem
fiatal komédiás a szemével, kezével,
tartásával is játszik, s bár színpadon
kívül látni a korát, a rivalda előtt tán-
colni, dalolni sem restell. Igazi súlyt
komédiástehetségének azonban első-
sorban az író intellektuális vértezettsége
ad. Dario Fo szövegét nem a poénok
éltetik, hanem a gondolat. Baltimore-ban
bemutatott Buffo misztériuma nem dráma és
nem is show-műsor, inkább aktuális
politikai kompozíció. i\ rutinos
improvizátor szövegében még a napi
hírekhez is kapcsolódik. Ugyanakkor
mondanivalójának lényege időálló:
szemben áll minden olyan erővel, hata-
lommal, amely az ember, az egyén bol-
dogságát gátolja. Olasz létére meglepő

merészséggel gúnyolja az egyházat, sőt
a pápát is, ám főként a vallási hipok-
rízist. Iróniája sajátos - egyéni és nem-
zeti - öniróniával párosul. Óriási sikert
aratott Dario Fónak az alkalomhoz
kiválóan illő nyelvi paródiája, a nem
létező „Gramellot" nyelven előadott,
mindenki számára érthető halandzsa-
monológ.

Dario Fo háromórás műsora alatt
egyszer-egyszer azért érződött: talán ha
a mester csak írója lenne saját színhá-
zának, nem dramaturgja, színésze, ren-
dezője és vezetője is -- nagyobb szerepet
kaphatott volna a próbák során a
szerkesztői olló. Némi kurtítás, tömörí-
tés pedig bizonyára javára szolgált volna
a produkciónak.

Ez a sejtésem meggyőződéssé szilár-
dult, s néha már-már bosszúsággá kese-
redett Dario Fo feleségének, Franca Ra-
ménak terjengős asszonyi monológokból
komponált szólóestjén. Franca Rame
nemcsak férje színházának vezető szí-
nésznője, de (bemutatott műsorának ta-
núsága szerint is) a nők ügyének harcos
szószólója. Feminista a feminizmus
túlzásai nélkül, nőpárti, de anélkül, hogy
gyűlölné, elutasítaná vagy akár csak
sértené is a szeretett férfiakat. Egy-
személyes drámái feszülő indulatokból
fakadó vádiratok. Teljes műsora (ami
egyébként egy tizenkét monológból ál-ló
sorozat része) a személyes vallomások és
szociográfiai hitelességű dokumentu-
mok, valamint melodramatikusan fogal-
mazott, agyonkoptatott közhelyek kok-
télja.

Szó sincs róla, Franca Rame is kiváló,
rutinos színésznő; kellemesen, könnye-
dén cseveg, és ugyanakkor érzelmeit,
fájdalmát nagy elhitetőerővel mutatja
fel. Van humora, öniróniája, és képes a
tragikus felhangok természetes ki-
fejezésére. Az agyonterhelt dolgozó nő
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hajnali hajszáját, az egész napját ma-
gányban töltő háziasszonynak az üres-
séggel vívott küzdelmét, az abortuszra
kényszerülő anya megalázó kiszolgálta-
tottságát széles skálán tolmácsolja. Ám
ahogy a köznapi igazságokat felsorakoz-
tató monológokból hiányzik a dráma,
Franca Rame színpadi tudásából, ru-
tinjából is hiányzik az egész estét betöltő
színészegyéniség elengedhetetlen szug-
gesztivitása.

Dario Fo a közönség meggyőzésére,
Franca Rame pedig a megindítására
törekedett, míg az amerikai Freddie
Curchack pályafutásának hetedik szóló-
estjével inkább provokálni akarta a néző-
ket. Freddie, ahogy Amerika-szerte ne-
vezik, színpadra lépése előtt már az elő-
csarnokban szóba elegyedett a várako-
zókkal, frappáns, merész, sőt kihívó kér-
désekkel cserkészte be a nézőtérre tartó
vendégeit, majd a színpadra érve sorra
„kiadta" ismeretlen partnereit. Ily módon a
kontaktusnak egészen sajátos formáját
hozta létre: különös lélektani kísérlete által
egyszer csak nem szolgája, hanem bírója
lett a maga közönségének. S hogy ne
maradjon az ezerfejű ellenében magányos,
személyes fölényét is megsokszorozta
művészi és technikai eszközök-kel:
szólóesten még soha nem látott
eszköztárral, technikai, akusztikai és vi-
zuális trükkökkel, maszkokkal, jelme-
zekkel és magnóra vett géphanggal.

A színészi szerepkörét szólószínházzá
tágító amerikai művész ugyanolyan lelkes
híve és mestere is az improvizációnak,
mint Dario Fo, csakhogy nem rendelkezik
írói erényekkel. A műsorát követő
információs beszélgetésen ugyan még
bonyolult, misztikumba haj-ló
filozófiájáról is vallott, de produkciója
nem a gondolkodó, hanem a színész
képességeiről adott számot. Ezekről
azonban nagyon is meggyőzően! Freddie
profizmusa minden gesztusában meg-
mutatkozik. Mozgáskultúrája, kontaktus-
teremtő készsége, átváltozó- és utánzó-
művészete egyaránt lenyűgöző. Mind-
ezekkel közönségét már az első félórában
meghódítja. A másodikban azonban
lassanként kiderül, hogy az eszközök
ismétlődnek, s a sok-sok trükk, a feltu-
pírozott játék - eszközből céllá lett. Mert
Freddie Curchack tisztességes, humánus
mondanivalója - a manipuláció és a
kiszolgáltatottság elleni tiltakozás, az élet
igazi értékeinek emberhez méltó
rangsorolása - nem a szürreális
látványeffektusokban, árnyképekben jut
kifejezésre. A színész látványszínháza,
nyilván

a szöveg közhelyessége következtében,
lassanként el-elszakad attól, aminek
kimondását pedig - nyilatkozatai szerint -
oly fontosnak érzi.

A látvány és a gondolat, a játék és az
üzenet szerves és harmonikus egysége
csak a csehszlovák Bolek Polívka
színházában valósult meg maradéktalanul.
A királynő és a bolondja látszólag ártatlan
mese: tanmese a hatalomnak
kiszolgáltatott művész sorsáról, a minden
magányos alkotóra leselkedő veszélyekről.
Ez még a szövegben is benne van. Ám aki
a Polívka és a hozzá tartozó Chantal
Pollain francia színésznő által előadott,
kevéssé verbális dráma lényegéig hatol, az
megérzi a mondanivaló egyetemességét,
azt, hogy az emberi méltóság védelme a
téma.

A történet szerint az udvari bolondot
sorsa mindenkor arra ítéli, hogy kedvétől,
hangulatától függetlenül, fogfájósan,
betegen vagy nekikeseredetten is játsszon,
gazdája akarata szerint mókázzon. Ki van
téve parancsolója szeszélyeinek és a
hatalom csábításának is. Egyaránt
fenyegeti az ostor és a manipuláció, a
Júdás-pénz. A filozofikus ko-
médialényegét, mely a művész személyes,
lírai vallomása, Polívka egyszerre több sí-
kon és sokféle eszközzel tolmácsolja.
Karinthy Cirkuszának hőse minden ar-
tistabravúrjával, lélegzetelállító merészsé-
gével, hegedűjátékához teremti meg a
feltételeket. Polívka rögtönzései, tréfái,
poénokat összefűző konferansziészövegei,
a középkori történetet tudatosan idézőjelbe
helyező anakronisztikus játék-mozzanatai
- a filozófus költő vallomását keretezik. E
paradox szituáció ma már magában hordja
a nagyképűség, a lilaság veszélyét is.
Polívka azonban isten-áldotta humorával,
iróniájával és öniróniájával még ezt is
elkerüli. Szuggesztív játéka alighanem
minden nyelven áttörte volna a korlátokat.
De sikeréhez kétségtelenül hozzájárult,
hogy szerepét ő maga angolul, partnere
pedig franciául tolmácsolta. A furcsa páros
látszólagos könnyedsége mögött érződik a
nagyon is kidolgozott tudatosság és az
előre végig-gondolt, talán még variációkra
is megtervezett, hatásos improvizáció.

Két ember színháza, különösen, ha
kettőjük közül az egyik zseniális, teljes és
komplex színházi élményt adhat. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a két-
három-öt tagú, még kamaraegyüttesnek
sem nagyon nevezhető színházi társulások
teljesítményben, rangban minden-kor
versenyezhetnének a nagyobb létszá

mú, teljes társulatokkal. Nem lehet vélet-
len, hogy a legtöbb miniegyüttes saját
színházi műfaj kialakításával kísérletezik.
Az első vagy legalábbis baltimore-i
tapasztalatom szerint a leggyakoribb állo-
más ezen az úton valamiféle zenés doku-
mentummontázs kialakítása. A műfaji je-
gyeket az útkeresők rendszerint Brechttől
lesték el: nagyon sok a song, a
dialógusokat tarkító énekbetét. De a
brechti forma még nem jelent brechti
tartalmat, még kevésbé színvonalat!

A legérdekesebb dokumentummontázs a
San Franciscó-i híres utazó zsidó-színház
utódában, a Theater Pardesban született.
A produkció címe: Berlin, Jeruzsálem és a
hold. A bizarr cégér már sejteti: a
városnevek történelmi korszakokat,
eseményeket is idéznek. Csak a hold
említése nem sugall semmit. Azaz mégis:
ebből sejthető, hogy az antifasiszta sztorit
átlengi, színezi a szerelem. A hősök
története akár egy többkötetes regény
szinopszisa is lehetne: a korokat és
helyszíneket mindenkor az előadott
songok kerekítik a dialógusok mögé.
Dramaturgiai trouvaille, hogy a történet
nem reked meg a fasizmus ütötte sebek
felmutatásánál; a játék igazi témája a
Berlinben elvesztett és Jeruzsálemben is
reménytelenül keresett zsidó-német iden-
titás. A brechti eszközök célja ezúttal nem
az elidegenítés, hanem az érzelmi hatás: a
második világháború poklát, a
menekülést, a holocaustot csak távolról,
könyvekből, filmekből ismerő közönség
megrendítése. Csakhogy ehhez a történet,
a színész-író szerelmespár fordulatos
históriája túlságosan lekerekített, az
identitásdráma pedig nem elég mély. A
három közreműködő színész közül igazán
csak egynek hiszem el, hogy testben vagy
lélekben végigjárta a poklok útját.

Ha nem is drámaibbnak, mégis hitele-
sebbnek tűnt az a másik társadalmi
látlelet, amit az északír Charabanc társulat
hozott el Észak-Amerikába. A Charabanc
hagyományok nélküli sajátos társulat:
még tíz éve sincs, hogy öt, sorsával,
szerepeivel elégedetlen dublini és belfasti
színésznő összefogott, hogy ön-álló
színházat teremtsen. Műsorukon általában
nem drámák, hanem saját feldolgozású,
megzenésített kompozíciók szerepelnek.
Az Arany az utcán - amit szabad fordításban
inkább Aranyásóknak mondanék - Írország
legsúlyosabb szociális problémáját, a
kényszerű emigrációt állítja
reflektorfénybe. Az 1912-ben, 1950-ben
és 1985-ben játszódó három tör-



ténet három dramatizált riport, amelynek
azonban különös drámaiságot kölcsönöz a
probléma feszítőerején kívül a jellemek és
helyzetek eredetisége, a személyes
összeütközések intenzitása. A játék
hőfoka voltaképpen magasabb, mint
szakmai színvonala: a Charabanc egye-lőre
hivatásos művészek hivatott amatőr
együttesének tűnt, és éppen ezért, bár
rokonszenvet ébresztett, nem aratott
túlságosan nagy sikert. Mert a szándék, a
színésznők indulata vonzón tisztességes,
és a dokumentumokból szerkesztett
történet is mindvégig leköti figyelmünket,
a songok előadása tehetségre vall, mégis, a
Nemzetek Színházában ennél kiérleltebb
produkciókra, igényesebb színházi
teljesítményekre szomjazunk.

A jelesebb előadásokról mindig könnyű
volt megtudni, hogy ki hívta meg, ki
ajánlotta a fesztiválra. De örök titok
marad például, hogy kinek köszönhetjük a
Mansamentet, a brazilok kétszemélyes
bábszínházát, amely (véleményem szerint)
talán csak a békéscsabai bábfesztiválon
ébresztett volna igazi érdeklődést. Ez nem
irónia, hanem tapasztalat! Biztos vagyok
benne, hogy Rachel és Marcos Caetano
Ribas pályatársait nagyon is érdekelte
volna, hogy vajon járható-e az az út,
melyen ők ketten el-indultak: érdemes-e
nyílt színen, esz-közök, drótok nélkül,
csak kézzel mozgatni a bábukat, fekete
trikóba bújva a színpadon lopakodni
ahhoz, hogy a maguk készítette két figura
örökös pár-beszédéből dráma alakuljon ki.
A technikai bravúrok korszakában
bizonyára megvan ennek a szándékolt
egyszerűség-nek, naivitásnak is a varázsa.
Ámde a nemzeti és vallási mitológia
terjengős és szimpla történetei ebben a
szinte mindenfajta költői áttételt
nélkülöző , bábos változatban
megmaradtak valami-féle néprajzi
produkció szintjén. A közönséget ez a
színházpótlék is megosztotta: néhányan,
igaz, kevesen, rajongva tapsoltak, a
többség azonban - s ezúttal magamat is
közéjük sorolom - enyhén unatkozott.

Régi és új drámák

Álig hihető, de a műsornaptárral igazol-
hatom: legkevesebbet drámát láttunk
Baltimore-ban. Szinte teljesen hiányoztak
például a klasszikusok, Szophoklésztól
Shakespeare-ig és Shaw-ig. Pontosabban,
láttunk egy görög drámafantáziát, a nagy
hírű, világot járt togói japán Suzuki
Társulat előadásában, de ez a különös

Klütaimnésztra sokkal japánabb annál,
semmint hogy görögnek, bizarrabb, mo-
dernebb, semmint hogy klasszikusnak mi-
nősítsük. Az előadásban - amennyire meg
tudtam ítélni jelen van Aiszkhülosz,
Szophoklész és Euripidész is, de az
Atreusz-ház tagjainak tragédiáját ,
Tadashi Suzuki nyilatkozata szerint is,
csak kiindulópontnak tartotta ahhoz a
kortársi drámához, amelyben a jelen
emberének valóságos és intellektuális
izolálódásáról, a hagyományos család-
modell felbomlásáról vall. A görög lélek
harmóniája, sőt a görög tragédia fensége
is szemmel láthatóan idegen a másfajta
hagyományokon felnőtt, hatalmas
energiákat robbantó és lefojtó szí-
nészektő l. A társulat tagjai - egyetlen
kivétellel - szinte csak a hihetetlen ér-
zelmi intenzitással játszó, csupa szenve-
dély Kavoko Shiraishinak statisztálnak. A
kivétel: a társulat egyetlen n e m japán

művésze, az amerikai Tom Hewitt, aki-
nek angol nyelven megszólaltatott Oresz-
tésze - az idegen nyelvű közönség előtt

bizonyos értelemben a narrátor szere-
pét is betölti. Az előadás nagyvonalúbb
és szuggesztívebb is volt annál, semmint
hogy a rendezőnek valóban szüksége lett
volna a modernség hangsúlyozott kül-
sőségeire, írógépre vagy a Marlboro
cigaretta reklámaira. Már-már arra kel-
lett gondolnom, hogy ezeket a rekvi-
zitumokat a hazájában és a világszínház-
ban is nagyra értékelt rendező csak az
egzotikumokat és fogódzót is kereső
külföldiek kedvéért iktatta az előadásba.

Különös átalakuláson ment keresztül
az az élő klasszikus is, akinek művét a
svéd Jordcircus tolmácsolta Baltimore-
ban. Ezúttal, megvallom, én nemcsak a
produkciót, de a darabválasztást is
megkérdőjeleznem. Gabriel García
Marquez Száz év magánya kétségkívül
remek-
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mű, de a benne hömpölygő történet
méretével, szövevényes szálainak ka-
nyargásával még a regény kereteit is szinte
szétfeszíti. Prózai eposz, sorsenciklopédia
és nemzeti legendafüzér fonódik itt össze,
de mindez a lehető legtávolabb van a
drámától! Még filmre is könnyebben el
tudnám képzelni a Száz év magány világát,
történetét, mint színpadra. De a
meghökkentés szándékát is tisztelni illik.
Hiszen a hazai és külföldi fiatalokból,
autodidakta és képzett színészekből
szervezett fiatal társulat nagyon is magasra
helyezte önmaga előtt a mércét. Vér és
pezsgő című, angolul prezentált
adaptációjuk amatőr lelkesedésről és profi
mozgás-, illetve játék-kultúráról
tanúskodott. Az együttes rengeteg ötlettel,
iróniával tolmácsolta a mesét, illetve
annak néhány kiragadott szálát. Állítólag
szerepe volt a játékban az improvizációnak
is, ezt azonban, úgy látszik, olyan tökélyre
emelték, hogy minden gesztus, minden
mozdulat megtervezettnek tűnt. Nem is lett
volna semmi baj a színpadon, ha nem
Marquez lobogója alatt folyik a játék. Mert
a remekmű pátosza, poézise és szürrealiz-
musának varázsa menthetetlenül elsikkadt.
Igaz, ebben az egyidejűleg több szerepet is
megjelenítő robbanékony és erős színekkel
karikírozó fiatal színészek személy szerint
is, kollektívan is ártatlanok. Az adaptáció
szegényítette el a témát, hangolta át a
szürrealista atmoszférát némileg abszurd,
groteszk jelenet-sorra, s a rendező felelős
azért, hogy még a tragikomikus jelenetek
is többnyire komikusra egyszerűsödtek. A
mű filozófiájából voltaképpen annyi
maradt meg, amennyi az abszurd drámák
történetébe (felszínére!) elfér.

Amikor egy Marquezt személyesen is
jól ismerő, Baltimore-ban vendégeskedő
chilei írótól megkérdeztem, hogy vajon
mit szólna a Száz év magány írója ehhez az
előadáshoz, a kérdezett elmosolyodott, és
azt felelte: Marquez nagyon is tudja, hogy
hány európai alkotást hamisítottak meg,
torzítottak el nálunk, akár a legjobb
szándékkal Latin-Amerikában, tehát
bölcsen viselné el műve ifjúsági kiadását a
színpadon. Es biztos, hogy nem haragudna
a svédek bosszújáért.

Nemzetközi fesztiválon a rendkívüliség,
a meghökkentés szándéka magától
értetődik. A világszínház piacán, külö-
nösen mostanában, és különösen külföl-
dön, nincs különlegesebb, nehezebben el-
adható áru a hagyományos előadásnál.
Ezért vette a közönség is, a szakma is

csodálkozva tudomásul, hogy a szófiai
Nemzeti Színház a szovjet Alekszander
Galin Retro című drámájával szerepelt a
Nemzetek Színházában. A Szovjetunió-
szerte nagy feltűnést keltett, napjainkban
játszódó, érzelmes és elgondolkodtató
komédia a csehovi dramaturgián
nevelkedett szerző lírai játéka, a szélső-
ségektől bölcsen tartózkodó, nagyon is
aktuális tragikomédia, amelynek csak
színhelye, világa orosz, témája - a felesle-
gesség tudata, a régi értékek devalvá-
lódása, az emberi kapcsolatok válsága -
nagyon is egyetemes.

A nyugdíjas kurszki bádogos szomorú
komédiájának egy-egy színe, figurája
Örkény Macskajátékát is idézi. A magányos
hős számára családilag kiszemelt, hirdetés
alapján toborzott három feleség-jelölt,
három teljes emberi sorsot sűrít a maga
jelenetébe. Galin darabja nem korszakos
alkotás, de friss és hiteles emberi
dokumentum, és nem utolsósorban
nagyszerű szerepeket kínál a színészeknek.
Értékét, varázsát azonban első-sorban a
dialógusok hordozzák. Éppen ezért volt
meglepő, hogy a szófiai Nemzeti Színház
előadását a bolgár nyelven mit sem értő
amerikai ITI-igazgató, Martha Coigney
választotta a fesztivál-ra. Es merészsége
voltaképpen igazolódott: a szovjet darab
cselekményéről jobbára csak a
szinopszisból informálódó közönség
figyelmes és kitartó érdeklődéssel,
érzékenységgel fogadta és figyel-te a
szövegcentrikus, realista előadást, és
hálásan tapsolt a mesterség hagyományát
és titkait kiválóan ismerő bolgár
színészeknek.

Műfajok és művészetek keresztútján

A világszerte hódító neokonzervatív hul-
lám egyelőre nem minden színházat ért el.
Különösen a fesztiválok műsorrendjén
változatlanul nagy súllyal vannak jelen a
sikerült és sikerületlen posztavantgárd
kísérletek. Az egyik út, amerre - évtizedek
óta - viszonylag sokan indulnak el, a
műfaji diszciplínák és skatulyák felrúgása,
a művészetek közt fellazuló válaszfalakat
ledöntő komplexitás.

A sikeres vállalkozások mellől vi-
szonylag hamar lekopik az érdemként
használt, mentséget kínáló kísérlet. A bal-
timore-i születésű, kiváló Martha Clarke
táncszínháza már nemzetközileg is elis-
mert eredmény. Ezúttal a város szülötte
egy sajátos, képzőművészeti ihletésű
tánckompozícióval, A gyönyörök kert-jével
bizonyított,

Az előadás első perceiben gomolygó,
tömjénillatú és mégis fojtogató füst
egyszerre fenyegette érzékszervünket és
jó ízlésünket. A nálunk is oly divatos
fogás - bennem legalábbis - ellenérzést,
bizalmatlanságot ébresztett. De azután,
ahogy a levegő és a látvány feltisztult,
egyre érzékletesebb lett a színpadon a
kompozíciót ihlető Hieronymus Bosch
képvilága. Világossá válik, hogy Martha
Clarke nem élőképet jelenít meg a szín-
padon; s nem is csupán a festői látványt,
hanem az ihlető gondolatot teremti újjá,
mindenekelőtt az emberi testek
megjelenítése, megvilágítása és fantá-
ziadús mozgatása által.

Ádám és Éva kapcsolatának naiv eroti-
kája, az erények égi harmóniája, az
emberi kiszolgáltatottság, a bűnöket fe-
nyegető megtorlás szörnyűsége, a tánc és
a zene eszközével egyszerre ébreszt
költői, festői és drámai hatást. A szín-pad
és a nézőtér között szinte megszűnik a
válaszfal: a táncegyüttes bejátssza - sőt
káprázatos könnyedséggel „be-repüli" - a
hatalmas terem teljes légterét. Mintha
megelevenednének nem is a csodák,
hanem a víziók! Martha Clarke poétikus
színháza technika dolgában sem marad el
a leggazdagabb együttesektől. De amivel
megragad, az több, mint technika: fantázia
és a mozgás költészete. És még egy
egészen ritka erény: A gyönyörök kertje
egyetlen perccel sem hosszabb, mint
amennyit a színpadi mű gondolata és
formája megkövetel.

A festmény után következzék a festő: a
New York-i Shaliko társulat A sárga
házról, Van Gogh életéről prezentált
valamiféle színházi kompozíciót. A szerző
és a rendező ezúttal is azonos személy:
Leonardo Shapiro. S a produkció
fémjelzésére ott szerepel az is, hogy ere-
detileg a La Mamma színház műhely-
munkája alapján készült, sőt készül. Csak
az előadás után jutott eszembe, hogy
bizony nem ártott ez a program-füzetben
közzétett mentség: a születő (de
mindenesetre már közönség előtt, pénzért
játszott) kompozíció az a fajta kísérlet,
amely nem sok eredeti eredménnyel
kecsegtet.

Mert attól, hogy a XIX. századi han-
gulatú és berendezésű nagyteremben csu-
pa vastraverz, fémállvány és emelvény
jelzi a modernséget, attól, hogy a nézők
körbeülik a színpadot, és előttük, mögöt-
tük, sőt fölöttük is zajlik a játék, még nem
győzött a modern színház. Ha egyet-len
Van Gogh helyett három mozog, ágál, fest
és őrjöng a színen, még nem



érezzük a zseni jelenlétét, szellemi sugár-
zását. Sőt, ellenkezőleg, a dráma mintha
ezzel a láthatóvá tett skizofréniával meg is
kérdőjelezné a zseni személyiségé-nek
egyszeriségét. A sikeres életrajzi
bestsellereknek az ismeretterjesztő kiad-
ványokkal megegyező szinopszisa a kro-
nológia felborítása által, szerepekre
tagolva sem válik irodalommá. Shapiro
részben Van Gogh leveleiből szerkesztett
drámájának a legnagyobb hibája, hogy
nem írták meg: Van Gogh életének drámai
és idegborzoló momentumai, közismert
fordulatai mögül ki kellett volna ásni, meg
kellett volna formálni a drámát.

A rendező Shapiro mintha csak érezte
volna a darab gyengeségét, mindent be-
dobott a játékba, és ezer ötlettel, főleg az
ismert Van Gogh-képekről kopírozott
vizuális kompozíciókkal próbálta
feltupírozni a darab egyes jeleneteit, és
nem is mindig eredménytelenül. Van
Gogh és Gauguin barátsága, Van Gogh-
nak a hatalommal szemben való kiszol-
gáltatottsága, nyomorúsága, betegsége
néhány jelenetben, ha nem is megrendítő,
de legalább sokkoló. A gyötrelmes el-
megyógyintézeti vizsgálat, a kihallgatás
kegyetlenebb annál, semmint hogy a néző
közömbös maradjon. Akire viszont még
ez sem hat, az nem mindig tudta
visszatartani a nézőtéren a nevetését.

A dráma és a rendezés színvonalát csak
a három Van Gogh színészi játéka haladta
meg. Az „igazi" festőt idéző színész
lobogó és meggyötrött tekintetéből szinte
többet kaptunk a Van Gogh-i tragédiából,
mint a Shaliko együttes egész
produkciójából.

Esztendők óta bérelt helye van a nem-
zetközi seregszemléken a lengyel szín-
háznak. Az európai és amerikai turnéján is
sikerrel szereplő Gardzience társulat
ezúttal a lengyel folklór és mitológia
kincseiből készített a nemzetközi piacon
jól eladható, színvonalas produkciót.

Remekül választották, alakították ki az
előadás körülményeit is: a Gardzience
nem színházban, hanem templomban ját-
szott, a nézők az előadás kezdetéig egy
silány kivitelű, de annál gazdagabb tar-
talmú tájékoztató füzetből készülhettek
fel a rájuk váró élményre. Majd szokatlan,
szinte rituális körülmények között történt
a „bevonulás" is. De még mindig nem
kezdődött meg a színház. A Gyülekezés -
az előadás első része, a lengyel népi rituálé
szerint zajlik. Észre sem vesszük, és már
részesei vagyunk a

szertartásnak. Gyertyafény mellett a föld-
re telepedtünk a templom alagsorában, és
a misztikus hangulatban gépzene és
eleven kórus is keretezte az egyszerre két
vászonra vetített látványt. A múlt és a
jelen képei peregnek : előttünk a szépséges
és a mostoha lengyel táj és a sor-sokat
hordozó, barázdált arcok premier planja.
A narrátor angol szövege által mind
belekapcsolódunk, belesodródunk a mai
lengyel falvakban is még fellelhető ősi
szertartásokba. A társulat tagjai által tíz év
alatt összegyűjtött fotódokumentáció, a
népi ihletésű zenekísérettel

együtt talán túlságosan is magasra csigázta
a várakozásunkat.

Az igazi előadás, Avvakum főesperes-
nek a templomban celebrált története,
legendák övezte életrajza és mártíriuma
azonban nem igazi tragédia, csak annak
vázlata. A megíratlan, de indulatokban
sistergő összecsapásban a legfontosabb az
erők, szenvedélyek, hitek és parancsok
kavalkádja, mérkőzése, ami a színpadon a
sorsok és testek sokszor ki-próbált
konfrontációjában jelenik meg. Amit
látunk, nem más, mint a Grotowskin
felnőtt amatőrszínház professzionalis-

Vér és pezsgő (a Jordcircus Száz év magány-adaptációja)



ta show-műsora. Lobognak a gyertyák,
fel-felcsapnak a szenvedélyek, a tűz fe-
nyeget, és a megkínzottak kiáltása a
velőkig hat. A hitéért halni kész hős
meghurcoltatása és mártíriuma éppen
olyan, mint amilyennek az ilyenfajta,
sokkolónak szánt színházban lennie kell.

A fiatal színészek kidolgozott testéről
valóban ömlik a verejték. Égő tekinte-
tükön, fékezhetetlen gesztusaikon is lát-
szik, hogy ők valóban eksztatikus álla-
potba jutottak. Csakhogy ez a felfokozott,
emocionális állapot, az őszintén át-élt
megrendülés megrekedt a játszó
személyek körében, és nem nagyon ke-
rítette hatalmába a közönséget. A meg-
hökkentően, kurtán-furcsán véget ért
templomi játék után többedmagammal
töprengtem rajta: mi lehet a magyarázata
annak, hogy ezúttal a Grotowskiért
hajdan lelkesedők és az amatőrszínházban
is oly sok élményt találó nézők nagyobbik
része is kívül maradt a drámán. Csak
találgatni mertem, hogy talán az ismétlés
koptatta konvencióvá a színházat hajdan
forradalmasító eszközöket, vagy a
közreműködők tehetsége, egyénisége nem
elég szuggesztív ahhoz, hogy a
közönségre kényszerítse a maga
lélekállapotát. Bár az sem lehetetlen,
hogy a hiba a mi készülékünkben volt:
egy naivabb, járatlanabb közép-európai
közönség talán készségesebben követte
volna a Gardzience tagjait a mennybe és a
pokolba is.

Különös kontrasztként ide kívánkozik
az a baltimore-i élményem, ami el-
mesélve még halvány visszfénye sem le-
het a megélt színháznak, és aminek lénye-
ge, kulcsa egyetlen név: Ellen Stewart.

Előre kell bocsátanom, hogy sajnos
egyetlen produkcióját sem láttam az
immáron legendás La Mammának. Má-
sodlagos információkból tudom azt is,

hogy a társulatot megteremtő és mozgató
nagyszerű fekete színésznő sokak
szemében túljutott a fénykorán, ellen-
ségei szerint sokkal jobb menedzser, mint
rendező. Az ITI baltimore-i egyetemén is
hallatszottak az általa vezetett
műhelymunkával szemben ellenvetések,
ellenérvek, a tanár-rendező maximaliz-
musát kikezdő tiltakozások. Mindennek
megítélésére semmiképpen nem érzem
magam illetékesnek.

Én csak azt tudom, hogy a fesztivál
utolsó előtti napján elterjedt a hír: Ellen
Stewart műsoron kívüli előadást rendez
az egyetem hallgatóival és saját, New
York-i stúdiójának meghívott növendé-
keivel valahol az isten háta mögött, a
természetben. Amíg a taxi órája ketye-
gett, elátkoztam Ellen Stewart ötletét.
Amikor a dombos, fás ősparkban duz-
zasztott vízesést megpillantottam, meg-
bocsátottam: a Robert E. Lee park festői
környezete szebb volt minden tervezett
kulisszánál.

Azután megjelent az idősen is impo-
záns, párductermetű fekete színésznő,
őszülő haja rengeteg apró fonatban,
sportos öltözékével kiáltó ellentétben
lévő csörgő ékszerekkel, s nyomában
érkezett a csapat. A két stúdió szőke,
barna, indián és néger tagjai, fiúk és
lányok, akik látható áhítattal csüggtek a
mesteren.

A „dráma", ami előadásra került, csak
idézőjelben az. A b a r á t é s a h ó h é r l á n y a

Ambrose Bierce, XIX. századi amerikai
regényíró novellájának adaptációja, za-
varos, romantikus mese, amelyben akasz-
tástól a megerőszakolásig, a földi és síron
túli szerelemtől a csalárd bírósági
tárgyalásig minden (és mindennek az el-
lenkezője) megesik. A szerepek - váz-
latok, a színészek - igyekvő növendékek,
s a rendező majdnem minden kon-
vencionális eszközről lemondott. Csak a

jelzésszerű jelmezek segítenek
valamennyire a történet
megelevenítésében, meg-jelenítésében,
illetve nekünk a fordulatok követésében.

Miért vallom, hogy mégis élmény volt
ez a szombat délután? Azért, mert tanúi
lehettünk ezúttal valóban a születésnek:
egy soha nem volt, inkább csak
megálmodott, előkészített produkció, egy
kollektív színházi alkotás létrejöttének.
Ellen Stewart legfrappánsabb ötlete az
volt, hogy nem színpadra, hanem tucatnyi
helyre, más és más környezetbe
komponálta, rögtönözte a játékot. Harsány
hívó szavára, de néha csak intésé-re,
követték őt nemcsak a társulat tagjai, de
azok is, akik közönségnek szegődtek. Hol
sétálva, hol futva, tapsolva vagy messziről
hallgatózva követtük valamennyien a
színészek csapatát, és Ellen Stewart
intésére hol körülültük, hol körülálltuk a
szereplőket. A mi népesebb táborunk
eleven részévé lett a sztorinak és a
színpadnak is. Voltak, akik azt állították,
Ellen Stewart hangos szavával,
ellentmondást nem tűrő gesztusaival
manipulált bennünket. Én inkább azt
éreztem, hogy a természetbe költöztetett,
hihetetlenül változatos játék részeseiként
beavatott egy titokba. A szervezett és
rögtönzött játék kombinációjának
tanúiként részesei lehettünk egyfajta
színházi szuggesztiónak. Egy színház
születésének, ami biztos, hogy nem fog-ja
megváltani Tháliát, de a múzsának olyan
nyári kalandja, amiért sem a részt-
vevőknek, sem a tanúknak nem kell utólag
sem szégyenkezniök.

Szólhatnék még rövidebben-hosszabban
egész sor Baltimore-ban látott elő-adásról -
látványos indiai melodrámáról és gospel
jellegű fekete színházról -, de a hasábok
befogadóképessége és az olvasó türelme is
véges. Biztos vagyok ben-ne, hogy a
kimagasló teljesítményekben nem
bővelkedő, de látókörtágító, gazdag
nemzetközi seregszemle nem egy
tapasztalata máskor és más összefüggés-
ben még előkerül, akár a SZÍNHÁZ
cikkeiben is.

Az első észak-amerikai földrészen ren-
dezett Nemzetek Színháza nem nyitott új
lapot sem a színház, sem a feszti-válok
történetében. De megőrizte a törekvések
folyamatosságát, és újra bizonyította a
nemzetek közötti megértést szolgáló
színházi találkozók gondolatának és
intézményének életképességét.

A punei Akadémiai Színház Indiából


