
K O L T A I T A M Á S

REALITÁSOK ÉS ABSZTRAKCIÓK
em hiszek abban, hogy egy nemzetközi
színházi fesztivál a világszínház aktuális
állását tükrözi. A „világszínházban" mint
elhatárolható, föltérképezhető, kategori-
zálható irányzatok összességében sem
hiszek. Kétlem, hogy bizonyos számú

előadás megtekintése után következtetni lehet,
„merre

Jörg Gudzuhn (Adam) Az eltört korsóban
(Deutsches Theater)

tart a színház". A hagyományos és avantgárd
színháztípusok számtalan variációban élnek
egymás mellett, olykor egymással összefonód-
va, barokk épületekben, tenyérnyi szobákban,
hatalmas csarnokokban és más alternatív terek-
ben, a szöveget, a látványt, a mozgást, a rende-
zőt, a színészt vagy ezek rafinált kombinációját
állítva a középpontba. Nincsenek utak, elméle-
tek, sodrások - csak az eszközök, formák, stílu-
sok végtelen gazdagsága van.

Az Európai Színházak Uniója jelenleg tizen-
négy „élvonalbeli", hivatásos társulatot - elit-
színházat - tömörít. Közülük tizenhárom volt ott
a harmadik, milánói Uniófesztiválon. Tíz elő-
adást láttam Milánóban, a tizenegyediket, a Ka-
tona József Színház Pirandellóját (Ma este imp-
rovizálunk) itthon. A találkozónak három hely-
színe volt, a több mint ezres befogadóképessé-
gű Teatro Lirico, a parányi Piccolo Teatro és
studiója, a térszínpaddá tágítható és szoba-
színházzá szűkíthető Teatro Studió. A fesztivál
több mint egy hónapig tartott, mert a házigazda
és Unió-elnök, Giorgio Strehler kerülni akarta,
hogy egy nap több előadás is legyen. Félt, hogy
nem lesz elég néző. Volt. Legtöbbször a Teatro
Lirico hodálya telt meg. Ott játszott Isabelle
Huppert (egymaga), valamint a szentpétervári
Malij Tyeatr és a Düsseldorfer Schauspielhaus.
A kisebb termek időnként foghíjasak voltak, és a
szünetekben sokan elmentek. Az előadások
végén a közönség mindig lelkesen ünnepelt, az
oroszokat hasonló ujjongó ováció fogadta, mint
egy évvel korábban Budapesten. A kritikák
nagy része hízelgő volt. Az előadások vegyes
színvonalát tekintve mindez meglepő, és arra
int, hogy a „fesztiválsiker" nem fogadható el
hiteles esztétikai mércének. Milánó sokak sze-
rint bizonyos értelemben kulturálatlan város. A
körülrajongott maestro, Strehler Marivaux-
bemutatójának első előadásain nem telt meg a
Piccolo nézőtere, annak ellenére, hogy az egyik
színész balesete miatt az újságok nem
fukarkodtak a beharangozással.

A milánóiak, úgy tetszett, nem vesznek tudo-
mást arról, hogy van egy Strehlerük. Ugyanúgy
fogadták a költői remeket, minta Stary Teatr va-
lószínűleg tévedésből meghívott Jan Potocki-
adaptációját, A zaragozai kéziratot. A nagy
múltú krakkói színház, az Unió új tagja, ha adna
magára, nem engedné meg, hogy hírnevét koc-
káztassa ezzel a dekomponált, menthetetlenül
unalmas, illusztratív előadással, amelyet az
igazgató, Tadeusz Bradecki rendezett, s amely
százkét szerepet játszó ötvennyolc szereplőjé-
vel bezsúfolva a picike Piccolo színpadára
(azért nagyobb színházba nem merték vinni)
úgy hatott, mint egyetlen, végtelenített jelenet
örökös ismétlése. A londoni Nemzeti Színház-
hoz is méltatlan volt az a földolgozás, amelyet
Christopher Hampton készített Lewis Carroll
Alice-meséiből, s a korábban balettelőadásokat
rendező Martha Clarke állított színpadra,
szegényes fantáziával, érdektelenül. Mivel tu-
dom, hogy e két hírneves színház jó előadáso-
kat is produkál, annál kevésbé értem, miért nem
rejti el legalább a külföld elől a gyöngén sikerül-
teket. Otthon biztosan nem rajongtak értük a
hozzáértők. Milánóba azért mentek el, mert úgy
gondolták, hogy ott elmennek?
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Németek

Anélkül, hogy ebből általános következtetésre
jutnék, meg kell állapítanom, hogy a német
színházat három együttes képviseli az Unióban,
s mind a három meg is jelent a fesztiválon.
Közülük a Deutsches Theater keltette a
legkedvezőbb benyomást. Kleist vígjátékát, Az
el-tört korsót - ezt a nagyon német színdarabot,
ahogy a rendező, Thomas Langhoff emlegette -
a legkevésbé sem „németesen" adták elő, ha
ezen a korántsem pontos megjelölésen az
ideologikus értelmezést, a száraz, „fád" stílust
és a szándékosan unesztétikus látványt értjük.
Langhoff mindamellett a színpadon is olyan la-
konikusan fogalmaz, mint amikor interjút ad. A
játék a lélektani realizmus szabályai szerint
építkezik, de a hosszadalmas, szikár dialógu-
sokat könnyed, koreografikus, balettszerű
mozgáskompozícióban oldja föl, ami szinte la-
tinos bájt kölcsönöz a darabnak. Az előadás
úgy indul, mint egy francia bohózat. A bíró há-
zanépe a reggeli sürgés-forgás közepette so-
rozatosan összeütközik egymással, amiben a
fenékfalon nyíló két ajtó pontos ritmusban
megkomponált használatba vétele is szerepet
játszik. Maga Adam - hórihorgas figura, lebegő
fehér hálóruhákban, tar koponyáján az éj-szaka
emlékével, a korsó ütötte sebbel - egy
bakugrásos cirkuszi bohócra emlékeztet. Rafi-
nériája, szerepjátszó szökdécselése egy buf-
fóé, akiben ravasz és alamuszi hivatalnok-
mentalitás rejlik. Politclown, mondja róla Jörg
Gudzuhn, a szerep alakítója. Az a minden hájjal
megkent „középkáder" a hatalmi gépezet-ben,
aki fölfelé is, lefelé is megtalálja a megfelelő
módszereket a pozíciójából következő tör-
vénytelen előnyök kihasználására.

Az előadásban érezhető a volt NDK-ból (is)
ismerős politikai hangulat utórezgése, amiről
Langhoffnak épp elég személyes tapasztalata
van. A „felső vezető" - Wilhelm tanácsos -
látogatása köré szervezett villásreggeli és „az
egyszerű emberek" hierarchikus kapcsolata az
elöljárókkal tipikus élmény az egykori kom-
munizmusból. Langhoff a realizmus és szim-
bolizmus arányos ötvözetét alkalmazza. Az ár-
tatlan vádlottak észrevétlenül elfoglalják a bírói
asztalt, a meghurcolt áldozat bátor kiállásakor
lehelletnyit kivilágosodik a színpad. A rendezői
eszközök láthatatlanok, az előadás óraműves
szerkezetén, a képek finom stilizáltságán, a
világítás esztétikumán mégis átüt a személyi-
ség. A végén az összes szereplő fölkapaszko-
dik a bútorokra, hogy a nagy oldalablakon utá-
nanézzen a menekülő bírónak. Rézsut fény
ömlik be, a jókora szoba szinte fölbillen - a
statikus zárókép békét, de egyszersmind meg-
magyarázhatatlan nyugtalanságot is áraszt.

A Berliner Ensemble, paradox módon, ideolo-
gikus tálalásban hozta az ideológia kritikáját. A
Párbaj Traktor Fatzer című kompiláció első két
darabját Heiner Müller írta, a harmadik egy
Brecht-töredék; a rendező is Müller. A díszlet
egy óriás „terepasztal", amit fölállítottak a Teatro
Stúdió padlójára. Mindössze egy vörös
futószőnyeg keresztezi. A Müller-
dialógusokban az el-múlt évtizedek politikai
fordulatairól -1953 Ber

lin, '56 Budapest, '68 Prága - vitatkoznak a
szereplők. A fiúk az apákon, a náci és a
kommunista fordulatokat közösen átélt
munkatársak egymáson kérik számon a
miérteket. Az Anna Seghers nyomán készült
Traktor az önfeláldozó kommunista hős, az első
világháborúban dezertáló négy német katonáról
szóló Fatzer-töredék a nacionalizmus
mítoszával próbál leszámolni. Didaktikusan
kopogó, hideg-rideg színház. A korszak jel-
képes figurája, a nyolcvanhárom éves DEFA-
filmsztár, pozitív hősök sorának alakítója, Erwin
Geschonneck önigazoló fenséggel ül egy kis-

Jelenet a Fatzerból (Berliner Ensemble)
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Peter Drebs (Romeo) és Caroline Ebner (Júlia)
a dűsseldorfiak előadásában

asztalnál, szerepét olvasva. A másik karizmati-

kus színész, Ekkehard Schall, Brecht veje, akit a

hatvanas években mint gumilabdaként pattogó

Arturo Uit csodáltunk meg Budapesten, éppen

elhagyni készül a Brecht-örökség letéteménye-

sét, a schiffbauerdammi színházat.

A düsseldorfiak Romeó és Júliája a kallódó ifjú

nemzedékről szól. Júlia elkényeztetett csitri, Ro-

meó vad, nyegle bandában cselleng, és homo-

erotikus viszony fűzi Mercutióhoz. Itália kék ege

eltűnt, a színpadkép fekvő hengerekből áll, a

szereplők csillogó, színes diszkóruhákban jár-

nak, és a szöveget a popzene különféle hangos

válfajai kísérik. Karin Beier, az ifjú rendező diva-

tos színpadi közhelyeket használ, hogy közölje

lesújtó véleményét a jóléti társadalom élveteg

felnőtteiről és elveszett gyermekeiről. A szülők

primitívek és infantilisak, a gyerekek kemény

botpárbajokban vezetik le fölös energiájukat. A

Herceg papírcsákós, gyerektrombitás bohóc. A

szerelmesek erkélyjelenete két lengő trapézon

zajlik. A modernista sémákból a fantasztikus Ca-

roline Ebner lendíti ki az előadást. Júlia szerepét

másodéves esseni főiskolásként kapta, miután a

rendező három hónapig kereste a megfelelő

kezdő színésznőt otthoni és külföldi tanintéze-

tekben. Ebner robusztus, nyers, motorikus és

antiromantikus. A mama kedvence teljes

energiakészletével belerobban a szerelembe. A

szenvedélytől a rémületig rövid az út. Ebner Júli-

ája lidércnyomásos extázisban veszi be a

veszélyes altatót, és fölébredve a mérget

percekig sikertelenül visszaöklendező Romeó

mellett, ki-dülledt szemmel próbálja elszánni

magát, hogy fölvágja az ereit, miközben a

hebehurgya Lőrinc barát utókornak szóló

szónoklatát elnyomja a nyúlós popzene.

Újabb elveszett fiatalok

Egy másik Shakespeare és Katie Mitchell, egy

másik huszonéves rendező: a Vl. Henrik első ré-

sze a Royal Shakespeare Companyben. Stúdió-

előadás: három oldalról nyitott, avarral fedett do-

bogó, hátul fából épült fal, rajta archaikus Szent

György-ábrázolás. A darabban harminchétszer

emlegetik Szent György nevét, mielőtt harcba

indulnának. A Lancaster-York-féle mészárszék a

rendezőt Boszniára és Ruandára emlékezteti. A

két uralkodóház mint két suhanc-gang áll egy-

mással szemben. Iskolai kosárlabdacsapat le-

hetnének, de helyette ölnek. Az apák alig pár év-

vel idősebbek a fiaiknál. Az előadás két shakes-

peare-i kulcsjelenete, amelyben egy fiú az apját,

egy apa a fiát öli meg az ellentáborban. Mindez

dermesztő hidegvérrel, sotto voce. Egy-egy szí-

nész több szerepet játszik, a halottak fölkelnek,

és a jelenetek végén gregorián kórusokat, latin

vallási himnuszokat énekelve vonulnak ki, gyer-

tyával a kezükben. A középkori moralitások rí-

tusjellege egyezkedik a naturális hangeffektu-

sokkal - dobok, harangok, kutyaugatás, madár-

csicsergés - és az időnként nekilóduló hóesés-

sel. Henrik, a tehetetlen király szelíden lamentáló

outsider, ellentéte, a púpos kamasz yorki Ri-

chárd (aki később a trónon majd ama bizonyos

harmadik lesz e néven) itt még „csak" ujját ha-

rapdáló, yorkshíre-i akcentussal beszélő sunyi

szkinhed. A gomblyukakban fonnyadt vörös és

fehér rózsák, a dobogó mellett szaporodó kis fa
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sírkeresztek. Az előadás elutasítja az RSC ha-
gyományos vörös vérfürdőjét (ha vér nincs is,
naturális sár azért van), de a dikció elsőbbségét
nem tudja s talán nemis akarja elutasítani. Keve-
redik a retorika és a filmhíradóstílus (például
Warwick háborús halála, ahogy lecsusszan a fal
mentén). A huszonéves csapatot és a másság if-
jonti akarását tekintve, ez azért érdekes előadás.

Ha fiatal csapatról van szó, ide kívánkozik a
szentpétervári kopasz fiúk és zsenge lányok
Gaudeamusból ismert „főiskolaközeli" társulata.
A Malij mosta „folytatást" hozta Klausztrofóbia
címmel. A cím, akárcsak a színpadkép, a színi-
és balettiskolai osztályból összerótt tan-terem -
valóságos helyszín, itt tanult többek között
Nabokov és Mandelstam - metaforikus. Erről a
zárt helyről szárnyal föl, legyőzendő a
klausztrofobikus orosz létet a Dogyin-féle álom-
balett. A hatás nem annyira elementáris, mint a
Gaudeamusé volt, talán mert elvesztette a föl-
fedezés varázsát, persze csak azoknál, akik
másodszor látják a dramaturgiai mintát. Az
alapanyag is kissé elvontabb. Pubertásos em-
lék: erotikus fantáziálás a kémiatanárnőről.
Álom a szerelemről: kinyíló lánytestek és pén-
zért vásárolt ölelés. A sorbanállás klausztrofó-
biája: az orosz nyomor tömeglélektana. Sor az
üzletek és a Lenin-mauzóleum előtt. Egy kato-
nafiú idillikus családi kimenője, és a bőr alá ol-
tott terror, ami szétrobbantja. A zárókép: fehér
trikós zenekar, némán és instrumentumok nél-
kül, hangtalan szopránszólóval imitál egy kép-
zeletbeli b-moll szvitet. Csak a fölerősített zihá-
lást hallani: küszködés egy dallamért, a vágyott
összhangért. Kérdés, hogy a világutazó ifjú
sztártársulat, amely a turnék között csak rövid
időkre tér haza, milyen viszonyban van az elő-
adást ihlető, szorongató klausztrofóbiával.

További balettek

Nem vagyok Bob Wilson rajongója; csodálatra
méltóan hideg látványkompozícióiban a színész
csak jel, a világításhoz, a mozgáshoz, a szöveg-
hez hasonlóan. Az Orlandóban megjelent a sze-
mélyiség. Gondolom, már akkor is, amikor Wil-
son egyszemélyes előadásában Jutta Lampe
játszotta az androgün figurát. A második verzió-
ban Isabelle Huppert szerepel. A koreográfia a
hírek szerint ugyanaz, a produkció föltehetően
mégsem ismétlés. Huppert varázslatos egyéni-
ségével tölti föl a komputerizáltnak ható artikulá-
ciós és mozgásrendszert. A játék csupa orna-
mentika: a szöveg pereg, surrog, rikolt, énekel,
trillázik a színésznő ajkán, miközben ő maga vá-
lasztékosan karcsú mozdulatokkal, hajladozva,
forogva, csúszva, térdelve, lassan lépegetve vo-

nul a színen. A háttérben Wilson szokásos clair-
obscurjei, fénycsíkok, sikló falfelületek, változó
színű és alakú térformák. Huppert figurája
tökéletes: lányos fiú és fiús lány. (Miért nem
játszotta még Shakespeare Rosalindáját?) A
szöveg Virginia Woolf regényének adaptációja?
Bizonyára

az. Nyilván kihüvelyezhető a mese. De a tőrté-
nés, ami lenyűgöz, az maga az absztrakció: egy
karizmatikus egyéniség „jelentés nélküli" kallig-
ráfiái a színpadön.

És ugyancsak „balett" a néha már saját eszté-
tikai dicsfényébe merült mester, Giorgio Strehler
Marivaux-ja, A rabszolgák szigete. Csupa
kellem, csupa szépség, csupa líra - és semmi
esz-tétizmus. A klasszicista francia színház
kerete,

VI. Henrik: Jonathan Firth (RSC)
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Isabelle Huppert az Orlandóban (Odéon)

csekély színpadi mélység, az egykori frontális
beállítások gyöngéd érzékeltetése. Pasztellszínek,
a halványan festett díszletek, áttetsző vásznak,
ellenfények, kifinomult mozgáskoreográfiák
enyhén művi, mégis természetes teatralitása. A
háttérben, persze, a bámulatos tervező, Ezio Fri-
gerio. Az előtérben pedig a metaforikus mese a
„senki szigetéről", a földgolyó egy utópikus sze-
letéről, ahol az urak szolgák, s a szolgák urak
lesznek, de csak addig, amíg le nem meztele-
nednek, meg nem szabadulnak rossz szokásaiktól,
türelmetlenségüktől, előítéleteiktől, hogy aztán
ruháikkal együtt a tiszta érzelem és értelem
nemességét is magukra öltsék. A szociális
parabolának ez a tüneményes artisztikumba
csomagolt változata engem - nem tagadom -
lenyűgöz és meghat. Milánói otthonában a fesz-
tivál és a színház doyenje - s ez így van rendjén -
Giorgio Strehler volt.

Jelenet A rabszolgák szigetéből (Piccolo Teatro)


