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Miután kifütyülték saját hazájában, fre-
netikus sikert aratott a Holland Fesztivál
székhelyén. Amszterdam viharos tapssal
ünnepelte Ruth Berghaus merő-ben
újszerű Mozart-rendezését (Frankfurti
Opera: Szöktetés a szerájból). A bukott,
elutasított avantgárd megdicsőülése -•
korántsem szokatlan jelenség a nagy
múltú holland seregszemle történetében.
Itt estek át a tűzkeresztségen ma már
kikezdhetetlen nevek, tekintélyek,
Váratlan eseményekkel az idei rendez-
vény is szolgált. A látottak nyomán ugyan
bajosan vázolhatnánk föl az európai
avantgárd térképét. Talán azért is, mert a
műsorrend túlontúl tarkának bizonyult. A
fesztivál egy híján negyvenedik
alkalommal összesereglő vendég-
színházai - mintha csak a sors szeszélye
és nem egy zsűri válogatta volna -, mi-
nőség, műfaj és szellem dolgában igen-
csak eltérő produkciókkal léptek föl a
négyhetes játékszemlén. A korábbi igény,
az egymásból sarjadó, egymást
keresztező, egymással feleselő, tengernyi
törekvés fölsorakoztatása hovatovább hiú
ábrándnak bizonyult. Életképesnek
pusztán a „szemelgetés" módszere ta-
láltatott, az avantgárd művészet (tánc,
zene, plasztika, mí több, video) új hatá-
sainak csaknem ötletszerű számbavétele a
legeredetibbnek ítélt alkotások képvise-
letében. Utóbb pedig egy-egy ország friss
látásmódra valló produkcióinak
seregszemléje. Az olasz, latin-amerikai
stb. művészet után, az idei fesztivál a
francia kultúra hírnökeit vezette a kö-
zönség elé (a svéd, belga, német, angol,
sőt arab-török együttesek alkalmi társa-
ságában).

A megítélés meglehetősen viszonyla-
gosnak mondható: egyik-másik társulat
jócskán túlnőtte már avantgárd ifjú-korát,
s ma már beérett-beérkezett „demi-
conservatif"-ként jegyzik a szakmában;
mások, ezzel szemben, bizonytalan
mondanivalóval, alig bontakozó
művészetszemlélettel, ám annál vehe-
mensebb ambíciókkal ostromolják az
avantgárdnak vélt szellemi légvárakat. A
maratoni fesztiválokon edzett, gya-
korlott néző-kritikus-hírlapíró türelme

végül is meghozta jutalmát: időnként
igazi remeklések szemtanúja lehetett.

Közülük való volt a frankfurtiak
minden ízében eredeti Szöktetés a
szerájból-produkciója. Ruth Berghaus, a
rég-óta avatott Brecht-rendezőként
jegyzett tekintély, brechti kánonokat
kimerítő, szokatlan hangvételű
koncepciója revelációként hatott. Puritán
színpadán a fehér-fekete színre bontott
látvány szigorú összhangja a mozarti
muzsika belső harmóniájából fakadt.
Furcsa-mód, az expresszív koreográfia
révén, a barokk vígopera modern
tartalomra tett szert, anélkül hogy az
eredeti mű szelleme csorbát szenvedett
volna. A „modernizálás" ezúttal nem
leszűkítést, redukciót, nem egyfajta
irányzatosságot hozott - mint az
erőltetett, formális újítások esetében -,
hanem a mű szellemi-gondolati
kiteljesedését eredményezte. Való igaz,
mozzanatról mozzanatra pontosan
indokolt elgondolásból fakadt. S ha
nélkülözte is a szokványos operaszínpadi
beidegződéseket, koránt-sem minősült a
műfaj puszta paródiájának. Mélyebb,
igényesebb, tartalmasabb volt ennél:
Mozart szellemében fogant vízió. A
rendezőnő, mint Brecht-tanítvány,
nyilván demonstrál: történelmi távlatot
teremt a meseszerű szokvány-nyal
játszott dalmű színpadán. (Gyökereit a
spanyol-mór idők, azaz az „El Cid"
korszakában leli föl, a hajdani hódoltság
periódusában.) Vakítóan fehér, négy fal
zárta-határolta üres színpadán nem a
képzeletbeli, mesés szín-

hely elevenedik meg, hanem a hajdan
muzulmán világ, a kincses Kelet, az
őrök fény országába zárt nyugati sze-
replők börtöne. A pasa palotája nem
selyempárnás hárem, és nem is a keleti
pompa káprázatos paradicsoma, ha-nem
(hangsúlyozottan!) sivár-behatárolt
színpadi térség, a „szeráj" véglethelyzetbe
kényszerült, vergődő hőseinek játék-
tere. Ahova begördülnek, beereszked-
nek, illetve eltűnnek, magasba emel-
kednek maguk a díszletelemek is.
Látványos elidegenítő attrakciókkal.
Belmonte első, sóhajáriáját követően,
például, levegőbe emelkedik egy fekete
zongora. Oldalának támaszkodva „dallta
el" ugyanis érzelmes, amúgy „funk-
ciótlan" tenoráriáját a daliás termetű hős-
szerelmes. A rendezői éle és lelemény a
librettó dramaturgiai gyöngéjére is talált
szellemes megoldást. A vérbő víg-opera
egyébként Berghaus keze nyomán
groteszk felhangokkal és tragikus
árnyalattal gazdagodott.
Korszerűségének tartalmasságára vallott
az az elgondolás is, hogy a csalódott
szerelmes, ám nemes lelkű nagyúr
szimplább jellemé-nek földúsítására,
Szelim pasa személyében a nyugati
műveltség és a muzulmán tradíciók
ellentmondásaitól szenvedő, modern
szellem konfliktusát ütköztette. Az
opera egyetlen prózai szereplőjének
karakterét a rendezőnő fölöttébb
gondosan motiválta. A kétfelé tartozás
keserűen modern közérzetével ruházta
föl. (Jelmeze sem hagyományos: díszes
kaftán helyett nyugati szabású,

A Frankfurti Opera Szöktetés a szerájból-előadása



fekete öltözék, fehér „mozarti" paróka.)
Különös gonddal, mondhatni, gyöngéd-
séggel dolgozta ki a pasa Constanze iránti
vigasztalan szerelmét ... De kulcsot talált a
rendezői céltudatosság valahány szereplő
karakterének motiválásához. A mi
Csongor és Tünde, Ilma-Balga
párhuzamunkat asszociálta a Belmonte-
Constanze, Pedro-Blonde né-gyes
jelenetének humoros beállítása. Míg a póri
pár gátlástalanabb, erotikától fűtött
kapcsolata a két fél szabados
mozdulataiban, vaskos testiségében is
megnyilvánult, a főúri szerelmesek foj-
tottabb, úgymond, pallérozott, etikett
szabta modorban, a „turbékolás" stilizált
gesztusaival mertek csak egymáshoz
közeledni.

Az igazi szellemi izgalmat azonban a
„vizualizált" zene, a látvány nyújtotta: a
vérbő énekesek módfelett eredeti, harsány
mozgatása. A pózokba merevült énekes
bábok helyét átveszik a hús-vér
karakterek, beleértve a szép számú kórus
tagjait is. A finálé modern közérzetet és
kortársi pesszimizmust sugall. Hiába a
nemes lelkű pasa fölmentő gesztusa - a
boldogságot a tiszta szerelemben kutató-
remélő fiatalok jövője kilátástalan. A
látvány megrendítő: a fehér lepelbe
burkolt, fekete kereszt-pántos-kardos
janicsárok tömött sor-falai félelmetes
labirintust képeznek körülöttük. S
miközben a reményt keltő, harmonikus
zene a magasba szárnyalna, a
megtévesztően tiszta képzeteket idéző

fehér labirintus útvesztő magába zárja és
elnyeli a szerelmeseket. Utópia nincs.
Még ha Mozart sugallja is.

*

Gomolygó füst és hasító fénycsóva.
Stilizált mozgás, látványos tömegek, festői
csoportosulások. A képek percenként
változnak. Korántsem öncélúan.
Valószínűtlen és szorongató látvány. Á
lélek mélyéből felködlő, sejtelmes víziók.
Szürrealizmus a javából. Philippe Adrien,
a párizsi Théâtre de la Tempęte rendezője
voltaképp régi konvenciót elevenít föl,
amikor az álom és a színjáték fogalmát
rokonítja. Kafka álmainak színrevitelével
azonban (Enzo Cormann: Réves de Kafka)
többre vállalkozik: korunk közérzetére
kíván villan-tani. Kíméletlen, éles
megvilágításban, korántsem az
„álomjátékok" szokványos líraiságával. A
„szorongásiroda-lom" mesterének
megidézése - a Nap- lók és levéltöredékek
drámai montírozásával - az álomlátó,
egyszersmind -néző Kafka és alteregója,
Josef K. kettős szerepeltetése révén
történik. Az álom-látás meg az
„álomlogika", a képzettársítások szabad
áramlására ad alkalmat a színpad (és
nézőtér) hatalmassá tágított játékterén.
Mintha csak Kafka naplóföljegyzéseit
követné a drámai montázs rendezője:
„Tegnapelőtt álmodtam. Minden csupa
színház, és hol fenn, a karzaton, hol a
színpadon ...

Az egyik felvonásban akkora volt a
díszlet, hogy semmi más nem látszott,
sem színpad, sem nézők, sem sötétség,
sem rivaldafény: nagy tömegekben min-
den néző a díszletek között volt, amelyek
az Alstädter Ringet jelenítették meg. A
világítást sötét, őszies felhők határozták
meg . . . Előadásra ... egy császári
ünnepély és egy forradalom került. A
forradalom olyan nagy volt, a téren föl-le
küldözgetett tömegekkel, amilyen
Prágában valószínűleg soha nem történt;
nyilvánvalóan csak a díszletek miatt
helyezték Prágába, egyébként Párizsban
lett volna a helye. Éppen rengeteg ember
özönlött ki mellettem a térre,
túlnyomórészt nézők, akiket ismertem az
utcánkból." (1911. november 9.) És
valóban: a Frascati színház árkádos-
emeletes, tágas nézőterén talpalatnyi
helyet sem hagynak kihasználatlanul a
virtuóz színészek. Adott esetben az
erkély párkányát sem. A tömeges „csör-
tetések" mégsem tűnnek művi dinamiz-
musnak, az álom kavargása jócskán in-
dokolja. No meg az álomlátó-néző
Kafkának is el kell vegyülnie a széksorok
tömegében, hogy alteregójának meghur-
coltatását maga is szorongva szemlél-
hesse. A rendező a lidércesen nyomasztó
jelenetek bevetésétől sem kíméli a kö-
zönséget, de szemmel láthatólag, óva-
kodik az elkoptatott háborús jelképektől.
Az üres pódiumon mámoros tiszti-bálok
kavarognak - a nézőtéren titkos-rendőrök
nyüzsögnek, hogy szétriasszák a
csoportosulásokat; az erkély ár-kádjai
alatt parlamenti szónoklatok groteszk
frázisai pufognak - odalent gyanús férfiak
tépik ki a könyvet a kamasz Kafka
kezéből; a széksorok körül el-csigázott
menekültek vánszorognak - míg a
reflektor fénypászmái a páholy-fülkék
(örömházi) szeparéiban vetkőző tiszt urak
szórakozását követik: bizarr ellentétezés
fokozza a háborús atmoszférakeltés
látomáserejét. A publikum a vízió
érzékeny részeseként, végletes érzelmek
között hányódik. A kísértetiesen
groteszk, fényes tisztibálok s a prágai
zsidó menekültek csüggedt kör-menetétől
karnyújtásnyira - mintha a néző maga is
szenvedő alanya volna a monarchia
végvonaglásának. Mintha maga is
felelősséget érezne Josef K. védte-
lensége miatt. A sötétből előgomolygó,
szuggesztív tömegjelenetek pedig önnön
védtelenségét is sugallják. Immár
jelenünk, a századvég politikai rém-
tetteinek árnyékában.

Savannah Bay (a Renaud-Barrault társulat előadása)



Nem a színpadra állítás - korántsem
újszerű - jelrendszere ragadta meg a
nézőt a párizsi Barrault-társulat Sarannah

B a y című előadásán, hanem a páratlanul
csiszolt, kifinomult stílus. Marguerite
Duras maga vitte színre a legendás hírű
Madeleine Renaud számára írt
kétszemélyes drámáját. (Mivel részletes
beszámolót a folyóirat már publikált a
produkcióról, pusztán a „Duras-Renaud-
jelenség" érintésére szorítkozunk.) A
látvány teljesen redukált: a színjátékot a
szöveg drámaisága s a két színésznő
megjelenítőereje élteti. Ám mégsem a
nyolcvanas éveit taposó Madame Renaud
jutalomjátékáról van szó; a rendez ő n ő

bravúrosan, finom áthajlásokkal váltja a
cselekménysíkokat. Az emlékezés
szférájáról a múlt „jelen idejébe", a
múltidézésből pedig a képzelet szökellő
asszociációinak nyomába szegődik a
néző. Eszmélése érzelmi természetű:
milyen védtelen is a szellem, milyen tö-
rékeny is a lélek! A rendező óvakodik a
hatásos fényektől, erős hangsúlyoktól,

az érzelgősség buktatóitól. Nem ok
nélkül, mert a színpadi atmoszférát a
tragikus szerelmi történet bágyadt han-
gulata lengi be. S az emlékezés tiszta
melankóliája.

hangulatában az ellenkező végletet
képviselte a göteborgi Backa Theater
Sztravinszkij-földolgozása. Az egyetlen
produkció, mely a vásári komédia hang-
vételéhen fogant. A katona t ö r t é n e t é n e k

közismert sztorija hajlékonyan simult a
harsány, vaskos játék, a vásáriság szel-
leméhez. Ám a buffoötletek halmozása
nélkülözte a gondolati fedezetet. A ki-
sebb méretű arénaszínház, a De Krake-
ling csöppnyi pódiuma körül a popzene-
kar tagjai szolgáltatták az elektronikus
zenévé hangszerelt Sztravinszkij-muzsi-
kát; időnként „bele-beleártották magu-
kat" a szédületes tempójú cselekmény-
be. A leleményes fizikai akciósorozat
már-már groteszk tornamutatvánnyá
redukálódott; a dinamikus játék során a
lírai történet elvesztette tragikus hím-
porát. Áldozatul esett a didaktikus le-

egyszerűsítésnek a ballada szimbolizmusa
is. Az ördög erőszakos - vásári bábjátékok
képzeteit keltő - figurája hiába vicsorgatta
félelmetes agyarát, a modernizált
Sztravinszkij-mű teljességgel hatástalan
maradt. A rendező Eva Bergman ugyanis
(apja szellemétől igen-csak eltérően),
szemmel láthatólag, nem a mély értelmű
jelképek sugallására törekedett, hanem a
felszíni cselekmény ötletes
megkomponálására.

A fő attrakció, mindazonáltal, a politikai
színház volt. Annak bizonyságaképpen,
hogy a színházi alkotók manapság heves
indíttatást éreznek a világgal való
polemizálásra. Az állampolgárt égető
nagy gondok, politikai viták porondjának
tekintik a színpadi deszkákat. A művészi
szabadság dilemmáiról dialogizált a
párizsi Théâtre Sapajou Vermeer és
Spinoza című előadásának alkotógárdája.
Meglehetősen elvontan, mondhatni, a
hitviták modorában. Látvány és játék
emiatt háttérbe szorulván (Jean Jourdeuil
rendezése), a szó drámaiságának adta át a
helyet.

Szuggesztív politikai színházat im-
már par excellence teátrális eszközökkel

Ariane Mnouckhine maratoni pro-
dukciója fémjelzett. A Théâtre du Soleil
ötórás előadása a dokumentum-játék és a
groteszk Fikció határán fogant.
A N o r o d o m Szihanuk, kambodzsai király
rettenetes, ám befejezetlen története Hélène
Cixous tollán és Mnouchkine színre-
vitelében a shakespeare-i királydrámák
politikai viszonyhálózatának, mi több,
robusztus hőseinek modelljét követi. A
színpad politikai küzdőterét a közel-múlt
nagy személyiségei népesítik be, a
dokumentum érvényességével és a
drámai ütközések csaknem hagyományos
törvényei szerint. Maga a főhős a
politikai donquiotizmus tragikus áldo-
zata. Részletes méltatásra már sor került
a SZÍNHÁZ hasábjain, újbóli meg-
idézésére a vendégjáték különleges
atmoszférája adott alkalmat. Az előadás
ugyanis az amszterdami Trópus-lntézet
múzeumi csarnokában zajlott, ami eleve
megszabta a színjáték furcsa, alkalmi
hátterét. (Azt már nem tudni, hogy a
véletlen diktálta vagy rendezői szándék a
frappáns ötletet) Az emelet körbe-futó,
árkádos folyosójára ezernyi, nép-
viseletbe bugyolált, faragott bábu zsúfo-
lódott és „bámult le" a keleti történet
színhelyére. Tömeges jelenlétük a szín-

A katona története (Backa Színház, Göteborg)



játék szimbolikáját gyarapította: mintha
Szihanuk népét, az előadás néma szerep-
lőit képviselték volna. A névtelen hősöket,
akiket - sorsukról is döntve - senki sem
kérdez meg. A keletivé stilizált,
expresszionista játékmód - a lázítóan igaz
történeten túlmenően - a hatalomért zajló
véres-vértelen manőverezések keserűen
huszadik századi, tragikus persziflázsát
sugallta.

*

Alkalmasint Kelet nagy múltú mozgás-
művészetéből is merítik ihletforrásukat a
gombamód szaporodó nyugati tánc-
színházak. Legalábbis a rítus, a pantomim,
a hindu és japán színház kifejező-eszközeit
ötvözik az expresszionista
hagyományokkal. A maguk táncművé-
szetének „anyanyelvén". Ma már senkit
sem lep meg az egyre gyakoribb jelenség :
a modern balett mesterei nemegyszer
gondolatgazdag táncszínházat művelnek.
Az igazán „nagyok" meg önálló
jelrendszert dolgoztak ki saját világ-képük
megfogalmazására. Az idei Holland
Fesztiválon a közismert Pina Bausch neve
mellett legtöbbször a belga Anne Theresa
De Keersmaeker és a francia Maguy
Marin neve hangzott el. A brüsszeli
művésznő Bartók jegyzetek című
kompozíciójában korunk fölold-hatatlan
„disszonanciái" szólaltak meg. A
Negyedik Vonósnégyes ihlette ko-

reográfia a hatalom gépezetében őrlődő
tucatemberkék védekező gesztusait, napi
hajszáját stilizálta dinamikus kompozí-
cióvá. A sima fekete kosztümös táncos-
nők „kvartettje", úgyszólván, a görcs-be
rándulás drasztikus mozdulataival vá-
laszolt a külvilág elviselhetetlenül sokkoló
ingereire. Ám annál poétikusabban íveltek
mozdulatai, mikor a múltba merült
harmóniát áhította vissza. Fájdalmasan,
bartóki szellemben.

*

Magány a szerelemben, magány a
közösségben, magány a nagyvilágban. A
játékszemlén, rémlik, a végtelenségig
variálták ezt a „kortárs" közérzetet. A
téma persze hosszú évek óta „tartja
magát". Nem véletlenül: hiszen kor-
jelenség. Akárcsak a tartalmatlan, be-
szűkült érzelmi élet. Nem véletlenül került
hát terítékre a kisember küzdelmének
donquijotizmusa, szárnyaszegett
cselekvőkészsége, az egyén kiszolgál-
tatottsága az ipari hatalmak óriásgépe-
zetében. Vegetáló lények népesítették be a
színpadot, mintegy a túlcivilizált pokol
árnyaiként keringtek a Technika s a
Közöny világában. Ihletett és kevéssé
ihletett tánckompozíciók sugallták - a
peremvárosi lakótömbök „zajártalmainak"
konkrét zenéjére - a lélekölő
monotóniában rejlő tragédiát. Némelyik
együttes már-már „művészietlen", sivár

gépiességgel, a robot merevségével mí-
melte a mechanikussá vált, céltalan lét-
formát. (A Párizsi Opera Kísérleti Kore-
ográfiai Csoportja, Dominique Bagouet
Társulata és a többi.)

Annál megrendítőbb vízió fogant a fiatal
Béjart-tanítvány, Maguy Marin színpadán.
May B című Beckett-látomása középkori
freskók és Hieronymus Bosch képeinek
hangulatából sarjadt. Hitvány,
személytelen kórházi köntös-be bugyolált
táncosai - elmegyógyászati ápoltak - a
becketti hősök meddő sorsát parafrazálták.
Alapélményük a teljes kilátástalanság s a
közvetlen agressziótól való rémület. A
rációtól meg-fosztott, primitív lényekké
redukált, groteszk figurák, mondhatni, az
állat riadt mozdulataival szuggerálták szo-
rongásaikat a csupasz falú purgatórium-
ban. Pantomimmal vegyes, nagy kifejező-
erejű mozgásművészetük az ösztönből
fakadó rítus és a pszichológiai realizmus
mezsgyéjén született. Vigasztalan kör-
menetük a kórház zárt udvarán, toporgá-
suk, szánalmas várakozásuk (kis motyóval
hátukon) egy képzeletbeli peronon, ahol a
vonatok csak átszáguldanak - egy zárt
intézet véglethelyzetben veszteglő
mikrotársadalmának riasztó ki-
szolgáltatottságát példázta.

A kozmikus magány fuvallata söpört
végig az előadás zárójelenetében: el-árvult
öregasszony tántorog az elme-gyógyintézet
fenyegető, zárt kapuja előtt. A színpad
üres, sötét, vigasztalan; díszlet pusztán az
áthatolhatatlan, masszív fal s középen az
óriási kapu. Az asszony riadt és
tanácstalan, mint akit a paradicsomból
zártak ki. Szárnya-szegetten kering a
színpadi homályban, majd kimerülten rogy
kopott batyujára . . . Kontraszt gyanánt,
édes vágy-álmokat szító Schubert-
melódiák töltik be a dermedt nézőteret.

*

A Beckett-finálé a fesztivál jelképe
lehetne: főtémája a magára maradt in-
dividuum groteszk szélmalomharca volt. A
szeretetért esdeklő egyéné, aki-nek a
századvég közönypáncélján kell elbuknia.
A modern színjátszás és a moz-
gásművészet érzékeny művelői fölemelték
érte aggódó szavukat. Mindazok, akiknek
metaforákon átizzó, égető mondanivalójuk
támadt napjaink világáról.

Maguy Marin May B című Backett-látomása


