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z íróasztalomon hét darab
búzaszem. A zsebemben leltem őket,
nem véletlenül. Ahogyan a gyerekek
előadások szüneté-ben vagy a
tapsrend után megtapogatják a

íszleteket, megszagolgatják a művért
agy tenyerükbe rejtik a kellékpénzt, úgy mar-
oltam fel néhány búzaszemet egy kivételes
lőadás után egy kivételes helyzetben, az Eu-
ópai Színházak Uniójának III. Fesztiválján, Mi-
ánóban: hogy hazavigyek és megőrizzek vala-

it ebből a reménytelenül egyszeri élményből.
ó néhány napja már, hogy az asztalra kerültek
magok, és itt, előttem szemtelenkednek, te-

kintetem sávjába tévednek, füzetem sarkába üt-
köznek folyton, amikor nekiülnék, hogy megírjam
a milánói beszámolót. Nyugtatnak, altatnak a bú-
zaszemek: nem kell igyekezni, kapkodni, gyor-
san felidézni a produkciókat, mielőtt gyatra me-
móriám likas kasából ki nem hullik az egész, hi-
szen a lényeg itt hever az asztalon. Végül is azon
este óta tudhatom, hogy csak ezeket a gabona-
szemeket kell majd megírni. Akkor aztán minden
meg lesz írva Milánóról. Valójában persze ke-

Marie Göranzon a Haláltáncban (Kungliga Dra-
matiska Teatern)

rülgetem a kezdést, hiszen éppen ez, a hazahur-
colt „lényeg" figyelmeztet arra, hogy ami ott ak-
kor megtörtént, az hazahozhatatlan, megőrizhe-
tetlen - tehát holmi beszámoló által átadhatat-
lan. „Hiába forgatsz az ujjaid között, hiába idézed
fel és írod le mégoly szemléletesen az emlékké-
peidet, az a két este, amikor a Malij Tyeatr Fivé-
rek és nővérek című előadását nézted, az már a
múlthoz tartozik" - mondja mindegyik ide-oda
lökdösött szuvenír. Nem beszélve arról, hogy én
egy olyan előadást akarok felfedezni és követen-
dő példaként emlegetni (ha a zsenialitás - pél-
dául a Lev Dogyiné - követhető lenne), ami va-
lóban a múlthoz tartozik: lassan tíz éve már, hogy
Abramov regényének színpadi változatát elő-
ször adta elő a szentpétervári színház.

Lelkesedésem ellenére azt sem tudom tehát
meggyőzően cáfolni, amit - még Milánó előtt -
egy Marina nevezetű szentpétervári kritikusnő
mondott keserűn fanyalogva: „Dogyin nem a ré-
gi, nem érdekli már, mi van velünk, oroszokkal, ő
most mára külföldnek dolgozik." Lehetett ez fáj-
dalmasan igaz kritika, de lehetett az ellenállásba
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Jelenet az Alice kalandjai a föld alatt című elő-
adásból (Royal National Theatre)

nem ütköző sikert, a külföldi diadalt eleve gya-
núsnak bélyegző károgás (tapasztaltunk már
ilyet a Katona József Színház esetében is). Igaz,
láthattam Milánóban a Klausztrofóbiát, ami va-
donatúj produkció, 1994-ben mutatta be a Malij
„főiskolás részlege". A bemutató nem Szentpé-
tervárott, hanem Párizsban, az Odéonban volt,
és e puszta tény mintha az orosz kollegina igazát
bizonyítaná. Ám az a gyanúm, hogy ha nem lát-
tam volna tavaly a megváltó Gaudeamust (és ha
jegyem nem oda szólt volna, ahova - erről ké-
sőbb), most valószínűleg a Klausztrofóbiáért is
lelkesednék (módjával).

Marad tehát egy régi-új előadás, a Fivérek és
nővérek, és marad a Gaudeamustól eredeztet-
hető régi-új lelkesedésem. De ezt későbbre tar-
talékolom, e bevezetővel kimetszettem, mint
dinnyéből a legfinomabb falatot, a „szájam ízét",
hogy ezt félrerakva, majd, vége jó, minden jó ala-
pon, happy enddel zárhassam e beszámolót.
Ami persze korántsem teljes, hiszen ellentétben
a tavalyi, budapesti fesztivállal, az olaszok szép
komótosan rendezték meg az ideit. Azaz ha va-
laki mindent látni akart, több mint egy hónapra
Itáliába költözött. Így aztán lemaradtam többek
között Bob Wilson Orlandójáról (az Isabelle Hup-
pert által megjelenített monodrámáról szuperla-
tívuszokat hallottam), a Bulandra Téli regéjéről
és a Katona Pirandello-előadásáról is (utóbbit
persze láthattam itthon, csakhogy a Ma este im-
provizálunk lényege éppen a spontaneitás - il-

letve dehogy is: a spontaneitás illúzióját az
adott körülményekhez tökéletesen hozzásimul-
va megteremtő finom és érzékeny megrende-
zettség).

Haláltánc

A szentpéterváriak kiemelése azt a látszatot kelt-
heti, hogy egyetlen színház diadalmas vendégjá-
tékáról írok. Pedig háta gyönyörű Palazzo Realé-
ban láthattam az Unió országainak többé-kevés-
bé szép és érdekes színházi kiállítását (a kevésbé
ránk, magyarokra vonatkozik), videón megnéz-
hettem néhány híres előadást, illetve esténként
élőben is láthattam bizonyos hírességek idei pro-
dukcióját. Lars Norénre és Giorgio Strehlerre gon-
dolok elsősorban, mert be kell vallanom, Martha
Clarke nevét eddig nem hallottam, és ha a londoni
Royal National Theatre-nél rendezett munkájára
gondolok, bizony nem is tervezem, hogy e nevet
emlékezetemben megőrizzem.

Lars Norén, a rendező azonos a nálunk in-
kább drámaíróként ismert Lars Norénnel. Ő
Strindberg Haláltáncát állította színpadra a stock-
holmi Kungliga Dramatiska Teatern társulatával.
A mű nyilván skandináv kötelező olvasmány. No-
rén tehát - aki drámaíróként Strindberg egyik
utódjának tekinthető - bizonyára könyv nélkül
fújja a drámát. És így lehet ezzel szinte minden
skandináv. Ilyen helyzetben érzi azt az ember -
egyébként is joggal -, hogy valamit muszáj kita-
lálni. Az a nagy kérdés, hogy ez a kitaláció egy da-
rabegészet működtető, többnyire „koncepció"
névvel felcímkézett elgondolás-e vagy egyes

részleteket kiemelő, más megvilágításba helye-
ző alkalmi ötletek sorozata. Ezeket az ötleteket
aztán akár jelesre is értékelhetjük, ám ezek nem
érintik - ha csak meg nem zavarják - az elő-
adás egészét. Ilyenkor tehát értetlenül bámuljuk
az egyes „megoldásokat", ami vagy a néző vagy
az előadás (vagy mindkettő) korlátait bizonyítja.
Norén számos ilyen megoldással él: a Piccolo
Teatro tágas stúdiójába zárt kicsi tér hideg
színeivel, szögletes formáival, szigorú
kiszámítottságával, inkább temetőt, mint
színházat idéző babérkoszorúival és gyertyáival
valamiféle ravatalozóra vagy még inkább
hatalmas családi kriptára emlékeztet. A
Haláltáncot ismerve máris beír-hatjuk a jelest
(ezzel csak az a gond, mint általában a
gondolatokat a térbe nyersen lefordító
díszleteknél: már felelés előtt megszületik az ér-
demjegy). Idilli keringőre besasszézik a Kapitány
és felesége, előbbi ledobja magáról a mellényt,
ezt egyébként a földről magához veszi a sarok-
ban üldögélő súgó (én pedig e gesztusból jelen-
tést próbálok kisajtolni, pedig mint utóbb kiderül, a
kislámpánál kuksoló drága idős hölgy csak fá-
zik), a keringő után kezdődik a darab, a házaspár
rutinos mechanizmussal kártyázik, és látszik,
várnak valakit (olvasták volna Strindberget?). Ez
a valaki, Kurt természetesen meg is érkezik.
Egymást úgy üdvözlik, mintha mindennapos ta-
lálkozásról lenne szó (mégsem olvasták volna
Strindberget, aki szerint Kurt tizenöt évvel ezelőtt
járt itt legutóbb?). Furcsa. Furcsa az is, hogy a
Kapitány egy negyedóra alatt annyi whiskyt be-
nyakal, ami mást már régen földhöz csapott vol-
na. Furcsa az is, hogy az időnként megmutatott
másik szobában állandóan változik a berende-
zés (ezért a néző automatikusan azzal foglalja el
magát, hogy megpróbálja kitalálni, mi változik a
következő ajtónyitáskor). E kissé ironikusra sike-
redett beszámoló ellenére meg kell jegyeznem:
az előadás nem rossz. A színészek ösztöneikbe
égett strindbergi tudással játsszák azt, amit ját-
szanának kitalációk nélkül is. Marie Göranzon
(Alice) kellően kegyetlen és kétségbeesett, Jan
Malmsjö (Kapitány) szeretetért szűkölő vén ri-
pacs, Allan Svensson (Kurt) szürke és jelenték-
telen. De játékukkal éppen azt bizonyítják, hogy
nem muszáj mindig valamit kitalálni. Legalábbis
akkor nem, ha az ötlet nem szervesül, hanem
megmarad külsődleges pakolásnak, körítésnek,
sőt púpnak az előadás hátán.

A rabszolgák szigete

Szó nincs ilyesfajta púpokról a másik említett hí-
resség, az európai színház mestere, Giorgio
Strehler rendezése kapcsán. A milánói Piccolo
Teatro vendégjátékai során Budapesten is meg-
figyelhettük, hogy az előadás egészét szárnyra
kapó vagy éppen gúzsba kötő totális koncepció-
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val szemben Strehler az utóbbi időben a bölcsek
ráérős kényelmével az apró részletek kidolgo-
zottságára, a finom, cizellált kontúrokra, a moll
hangzás kellemességére, a halvány színek ár-
nyalatainak összhangjaira figyel. Marivaux-ren-
dezése olyan, mint egy pointillista festmény.
Vagy mint egy apró homokszemcsékből kirakott
és egy enyhe szellő leheletével semmibe szálló
mandala. Magát a színpadot is szürkésfehér ho-
mok borítja; hátul, a kifeszített tüllfüggöny vász-
nán, akárha gyermekszínház meséjében, tengeri
vihar kicsinyített árnyképe jelenik meg. A de-
rengő világosságban két mezítelen alakot pillan-
tunk meg, szigetre kivetett, még névtelen,
rangtalan, ruhátlan, ártatlan férfiakat. A
homokból egymás után bukkan elő fodros ingük,
nadrágjuk, parókájuk - ezeket aztán magukra
aggatják -, és előttünk áll a Monsieur és
Arlecchino, majd hasonló folyamat utána
Madame és Silvia, a szolgálólány. Elkezdődhet
a példázat, mely-ben életrevalóságuk folytán a
szolgáké lesz a fő-szerep, és a forradalomnak
nevezett ruhacsere során Arlecchinóból
Monsieur lesz és fordítva. A tanmesét a
közönség soraiból a színpad szigeté-re fellépő
Idegen, nevezhetjük akár Rendezőnek is (a
Magyarországon is jól ismert Philippe Leroy),
vezényli le. Ahogyan a négy főhős is szerepeket
alakít: az eredeti Arlecchino Monsieur próbál
lenni, Silvia pedig Madame-ként viselkedik.
Addigi gazdáik kevésbé örülnek kapott szere-
püknek, de a lényeg az, hogy a sziget lassan
színházzá alakul. Mert hogy Strehlert már csak a
Színház érdekli. Elég ez, vagy kevés? Nem tu-
dom. Azt tudom, hogy a Piccolo Teatro előadása
egy idő után minden szépsége ellenére szá-
momra tökéletesen érdektelenné vált. Tudtam
én, hogy kiváló színészeket látok, tudtam azt is,
hogy ami játékukba sűrűsödik, az évszázadok
örökségének megelevenedése - de hiába.
Kedvem ellenére lett volna az olasz közönséggel
visszatapsolni a nagyszerű Pamela Villoresit
(Silvia), hogy lazziit megismételje, mert ez az
egyébként frenetikus jelenet is azt példázta,
hogy ez tényleg csak színház, produkció, ahol
nekem tapssal kell díjaznom egy-egy jó megol-
dást. Megoldások vannak - természetesen
strehleri szinten -, amelyeket kényelmesen hát-
radőlve, nagyokat csettintve értékelnünk kell.
Színpad és nézőtér között ugyanaz a fennkölt és
számomra hamis konverzáció zajlik, amihez Ma-
rivaux szereplői oly igen értenek. Ez az elegancia
megkönnyíti egyébként a történet befejezését: e
mesés forradalom után helyükre kerülnek a ru-
hák - és vannak még fejek, amelyekre a kalapo-
kat felrakhatják, vannak szájak, amelyek még
bocsánatot kérhetnek/adhatnak. Mindenki bol-
dog, a néző összeüti tenyerét, aztán másnap,
amikor az előadásból még beugrik néhány szép
kép, bizonytalanul kérdezi önmagát: csak nem
színházban voltam?

Alice

Szó nincs bizonytalanságról a londoni Royal Na-
tional Theatre esetében. Tudni lehet, és ezt szá-
mosan igen hamar felismerik, hiszen távoznak a
teremből, hogy a Christopher Hampton színpadi
átiratából Martha Clarke által rendezett Alice ka-
landjai a föld alatt még alig kezdődik el, már ér-
dektelen. Pedig itt most nyelvi akadályok sem
mutatkoznak, az olaszt nem, de az angolt többé-
kevésbé értem. A szöveg persze jó, de ezt már
Hampton átigazítása előtt is tudhattam. Így aztán
a legemlékezetesebb élmény maga a terem, a
Piccolo stúdiója. Most nem zárnak be egy doboz-
ba, mint tették azt a stockholmiak, alaposan
szemügyre vehetem hát ezt a tágas hengert,
amiben a falak mentén körbefutó erkélyeken
négy emelet magasságig felmerészkedhetünk.
Lent, középen egy pofon csapott brit szoba, itt
játszódik az Alice... Minden, széktől az ajtóig,
ablaktól az asztalig kicsit ferde, torz, és ez rend-
ben is van, ha Lewis Carroll történetének irreális
közegére gondolok. A fiatal angol rendezőnő
oly-annyira rendben lévőnek találta ezt, hogy ő
maga alig talált ki valamit. A tükör mögött
megjelenik Alice, ahogy kell. Ott ül a szobában
a bácsi is, semmi akadálya tehát a mesélésnek.
Ülnek, és megy a mese. Furcsa szöveg, furcsa
asztalnál, furcsa térben - ember sehol. Az
emberi jelenléthez az kellene, hogy a
személyekkel történjen is

valami. Nem feltétlenül látványosan (bár az sem
baj), de legalább az illető személyén belül, vagy a
jelenlévők között igenis történnie kellene valami-
nek. Ám itta színészek vagy puszta
szövegmondásra, vagy a játékos-mulatságos-
abszurd mondatok illusztrálására
kényszerülnek. Ennél sokkal többet ér, ha a
polcról leemeljük Lewis Carroll könyvét, és
gyermekünknek (vagy magunknak) felolvassuk
a mesét. És akkor velünk legalább történik
valami.

Klausztrofóbia

Mint történt, nem is kevés, a szentpéterváriak
előadásán. A frisset, a '94-es produkciót, a Kla-
usztrofóbiát láttam előbb. A címet felesleges
magyarázni Kelet-Európában. A Gaudeamus
folytatása, eszközeit, témáját tekintve annak is-
métlése ez a mű, már csak azért is, mert mind-
kettőben ugyanarról van szó, egyszerűen szól-
va: a szabadságról. Láthattuk már '93 őszén:
Dogyin színháza nem kerülgeti, amit mondani
akar, nem vakarja meg, úgymond, jobb kezével a
bal fülét. Mondja, amit gondol és érez - és teheti
ezt, mert gondol és érez. A lényeg mindig egy-
szerű, mert konkrét. E konkrétumok megtalálása
és megfelelő összerakása - nos, ez viszont ke-
vesek képessége. Dogyin így hozza zavarba a
beszámolón kotló kritikust: utóbbi is rákénysze-
rül, hogy egyenesen, idézőjelek, meditáló-utal-
gató kanyarok nélkül fogalmazzon, és leírja pél-
dául a szót: szabadság. Ez azonban nem konk-
rétum. Konkrétum a zárt, fehér szoba, talán egy
zenészekből és táncosokból álló csoport próba-

Klausztrofóbia (Malij Tyeatr)
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terme; konkrétum az, hogy gyönyörű fiatal lá-
nyok ledobják blúzukat, és táncolnak, hogy a
kosztümös kémiatanárnő az ajtóra ír egy képle-
tet, majd ugyanő az egyik tanítvány, egy pompás
hím nadrágjába nyúl; konkrétum, hogy az ajtó
beszakad, amikor a tömeg bezúdul a térbe;
konkrétum a sok-sok hangszer, a felhangzó
blues, dixiland és sanzon, és a zenére felfelé ka-
paszkodó fiú váratlan levegőbe emelkedése a
fehér fal mentén; konkrétummá válik rend és
káosz örök harca, amiben a kiszakadt ajtóra
terítve behoznak egy mozdulatlan, szakállas
alakot, akit a hangszerekkel „operálnak",
miközben fegyelmezett ifjak díszlépésben
menetelik körbe az alkalmi mauzóleumot
(korábban ugyanezek a fiatalok ugyanezen
„hangszerekből" szívták föl a kábítószert) ... és
konkrétum az, hogy egyre-másra réseket ütnek
a falba, hullanak a téglák a földre, egyre
nagyobb sötét lyukak tátonganak minden
oldalon, itt-ott tüzek gyúlnak, és közben
vízsugárral tapasztják falba a lázadókat. Aztán
furcsa, monoton, magas hangfekvésben meg-
szólal egy énekhang, de bármily konkrét, mi nem
tudjuk, sikoly-e ez vagy a szabadság hangütése.

A szakállról, a kábítószerről mások meséltek,
azok, akiknek a földszintre szólt a jegyük. Én az
erkély huszonegyedik sorából ezt nem láthat-
tam. Valójában kívül rekedtem, kiszakadtam az

előadás érvényességi teréből. Ez tanulságnak
jó, de az élmény bizony szegényebb miatta. Rá-
láttam az egészre, így aztán az iménti felsorolás
ellenére számomra kevesebb volt a konkrétum
és több a jelentés. A társulat produkciója olyan
volt, mint amikor valaki már birtokolja az eszkö-
zöket, és ezért hosszabb időre el tud szakadni a
földtől. Olyannyira, hogy néha el is veszíti vele a
kapcsolatot. Beszél, de nem mond.

Fivérek és nővérek

Írom ezt egy kiváló előadásról. Azért merem ezt
tenni, mert a Gaudeamusban láttam a tökéletes
arányokat, és most Milánóban, a szentpétervári-
ak másik előadásában megtapasztalhattam,
hogy az a tökéletesség megismételhető. Ez tör-
tént a Fivérek és nővérek előadásán - mégpe-
dig a valódi Malij Tyeatr előadásában. Az iménti-
ek ugyanis Dogyin diákjai voltak, Abramov regé-
nyének hatórás változatát viszont a Malij társula-
ta - öregek és gyerekek, statiszták és sztárok,
szóval egy „rendes színház" - adta elő. Ha vala-
ki elolvassa a műsorfüzetben található szüzsét, a
következőkkel találkozhat: Ivan és Anfisza, Mi-
hail és Tatjana, háború és partizánok, Új Élet Kol-
hoz és párttaggyűlés, vörös zászló és tangóhar-
monika... Vannak-e ma számunkra viszolyogta-
több főhősök és témák? És sehol nincs ám idé-
zőjel és cikiző irónia, az életet oly jól ismerni vélő,

passzivitását bölcsességnek tudó posztgenerá-
ció hűvös és kényelmes távolságtartása. Itt min-
den az, ami. Nyers színház.

A kezdés sötétjében, filmvetítés (háború, vo-
natok, katonák stb.) közben Sztálin hangját hall-
juk. Szónokol, a hősökről beszél, a fivérekről és
a nővérekről. Lassan felmegy a fény, előttünk
szinte üres tér: oldalt néhány csupasz fa,
tetejükön madáretetők, középen gerendákból
összeácsolt fal (az imént mozivászon, később -
olykor víz-szintbe billentve - padlástető, tutaj,
szántóföld, kerítés vagy a Dogyinnál oly
gyakori, magasba szálló „zongora"), a fal
megemelkedik, mögötte ott állnak az említettek:
egyelőre főleg a nővérek, aztán az asszonyok
előrejönnek, kendőkkel integetnek, az erdőből, a
háborúból érkeznek a fivérek, a férfiak. Dogyin
szokása szerint kiválaszt egy kis közösséget
(laktanya, balettiskola, falu) és zenei
szerkesztéssel, szólókkal, duettekkel, kórussal
órákon át azzal bíbelődik, hogy elmond-hassa, ki
azaz Ivan és ki azaz Anfisza, kik ezek a fivérek
és nővérek. Egyenesen, nyíltan beszél. Tehát
állandó a kockázatveszély. Kevesebb a
kockázata annak, aki az irónia páncéljába bújva
mindent eltart magától. Nem lepleződik le
hamissága - hacsak nem lelke üressége -,
hiszen ő maga is a dolgok lényegének vélt
hamisságot gúnyolja. E szemléletből hiányzik a
közvetlenség. Pedig az ember ösztönös vágya -
legalábbis ezt sugallja Dogyinék előadása - ez
a közvetlenség. Éppen ez a szentpéterváriak
csapdája: nyíltan, egyenesen kellene fogalmazni.
Meg-írni azt, ami ez az előadás. Csakhogy én, a
be-számoló személy vagyok a közvetítő: de
hogyan közvetítsem a színpadon szaunázó,
egymás hátát vesszőkkel csapkodó meztelen
férfiak hátáról a nézőtérre csapódó gőz illatát;
vagy egy másik illatot, azt, ami akkor tölti be a
Teatro Lirico egész légterét, amikor a falu
ünnepén behozzák a forró húslevest, és a
hosszú asztaloknál ülő rengeteg ember enni-
zabálni kezd, és esznek hosszú percekig, más
nem is történik a színpadon, az állakról csorog a
zsír, isszák a vodkát és harapják az uborkát,
aztán kacagás buggyan fel innen-onnan, a
boldogság végighullámzik a termen, a mellettem
ülő olasz hölgy pedig átszellemülten, könnyes
szemmel néz előre, pedig az első kép alatt még
rádiótelefonján ügyintézett... Nincs mit
„közvetíteni", mert minden az, ami. A szó, a te-
kintet, a mozdulat. Bevalljuk vagy sem, ki va-
gyunk erre éhezve. Máskülönben miért dobogna
a lábával, miért ütné a tenyerével a színpad szé-
lét a fennkölt és rafinált konverzációkhoz szokott
olasz közönség?! Miért gyűjtenék én búzasze-
meket, amikor a gyönyörű orosz énekkel egy rit-
musban egyszerre hajítják tarisznyájukból a föld
felé a magvakat az asszonyok?! Pedig szántó-
föld nincs, csak színpad van - hiszen ez csak
színház. Sőt az a gyanúm, hogy az asztalomon is
csak kellékbúzaszemek vannak. Nem kelnek ki
soha.

Fivérek és nővérek (Malij Tyeatr)


