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iszakítani a színházat a naturalizmus-
realizmus földhözragadtságából és
visszatalálni a színjáték ősi, spirituális,
rituális gyökereihez - úgy tűnik, a modern
színművészet egyre-másra ebben az
irányban keresi az utat, elutasítva

századunk kétségbeejtő racionalizmusát,
materializmusát, lélektelenségét. Tette ezt más neves
és nagyszerű kísérletezők sorában a Szegény Színház
lengyel főpap-ja, Grotowski is, a maga vallási
izzású, eksztatikus szertartásszínházával, s
nyomában újra és újra visszakanyarodik erre az
útra talán egyetlen magyar követője, Ruszt József.

Ruszt az intézményes és az alternatív színház
határán egyensúlyozva próbál újra és újra maga
köré gyűjteni egy kis csapatot, türelmes munká-
val lehántani színészeiről azt a bizonyos közna-
pi, külső personát, eljuttatni őket a konvencioná-
lis lelki tartalmaktól a „tiszta" érzelmi állapotok
képességéig. Eme kitartó, meg-megújuló törek-
vése miatt mindenesetre volt idő, amikor a kő-
színházi rendezők közül őt tartották a legjobb
szí-

Rena Mirecka és Ryszard Cieślak Grotowski
előadásában

nészpedagógusnak; számos átszellemült, szép,
spirituális előadás szegélyezte ténykedésének
útját.

Alkotó életmóddá, valódi, gyümölcsöző szín-
házi „folyamattá" a mára, sajnos, szétszéledt
Független Színpad munkájában értek a lengyel
mestertől átvett elvek, a Golgota utcai szakadt
kis játszóhelyen, mely pár évig zarándokhellyé
vált jó színházra vágyó belvárosi ínyencek és
kültelki középiskolások körében egyaránt. Ruszt
József most ismét Grotowskit szólította, ezúttal a
Budapesti Kamaraszínházból, a Károly körútról.

S nem is nagyon leplezi, hogy Grotowski a
minta: ugyanannak a Calderónnak ugyanazt, Az
állhatatos herceg című művét játszatja Ruszt,
amelyet a lengyel társulat 1968-ban mutatott be.
Az eredeti előadás szövegváltozatát csiszolták
át a Kamara számára. Amint a leírásokból kitű-
nik, a játéktér is ugyanaz: deszkapalánkokkal
körülvett négyszögletű, puszta tér, középen do-
bogó, semmi környezetfestő díszletelem. A né-
zők a magasban körbefutó karzatról bámulnak
lefelé, s a cél, mint Grotowskinál általában, s
Rusztnál sem először: játék a nézők bevonásá-
val és kibillentésével. A klausztrofóbiát keltő, te-
nyérnyi térben, karnyújtásnyira a színészektől és

szinte testközelben a főszereplővel be kell, hogy
szippantson a játék, részesévé, sőt, vallásos ér-
telemben is tanújává leszek a mór fogságban
sínylődő herceg mártíromságának - egyfelől.
Zavartan feszengek ebben a térben másfelől, a
szemben ülő sok civil ruhás, illetéktelen bámész-
kodóval együtt, hiszen felülről mintegy a kegyet-
len kínzókkal egyetemben lesem tétlenül a her-
ceg „élveboncolását" (az elemzések szerint a
Grotowski-előadás térelrendezésének egyik
modellje a Tulp doktor anatómiaóráját ábrázoló
Rembrandt-festmény volt: felhasított emberi test,
a tudományos szenvtelenséggel szemlélők
gyűrűjében).

Nincsen illúziókeltő világítás, egyszerűek, jel-
zésértékűek a jelmezek, natúr leplek a mórokon,
korona a királyon, kard, sisak a keresztényeken,
krisztusi ágyékkötő a hercegen. Minden készen
áll hát a külsőségektől mentes, lecsupaszított,
belső vonzású „szegény színházhoz".

Csak hát a tartalom. Rusztnak realista iskolán,
kőszínházban nevelkedett színészei van-nak.
Igaz, legtöbbjük tagja annak a csapatnak, mely
együtt játszik ugyanitt, Marlowe II. Edwardjában,
mégsem azon nevelődött, hogy díszlettől,
jelmeztől megfosztva, sőt, a történet és a hagyo-
mányos értelemben vett jellem fogódzói nélkül
hevítsen fehérizzásig elvont, sűrített, „tiszta" ér-
zéseket. A felhasznált szövegváltozat ugyanis
nem a történetre és nem jellemfejlődésre épül,
hanem spirituális tartalmak ritmusára, s ha ezek
nem elég intenzívek és egyértelműek, az elő-
adás szétpereg, céltalan.

A történések menete ugyanis a tömörítések,
lecsupaszítások miatt eleve homályos. A moz-
gás sem segít: van olyan, hogy pár férfi stilizált
kardváltásából sejthető, hogy itt most csatát vív-
nak (ha valaki nem ismeri a drámát, nem érti, kik,
mikor s miért). A túlhajtott, gondosan komponált
gesztusok azonban elsősorban a színpadi rituá-
lét szolgálják: a palánkhoz csapódó öklök, tes-
tek, a palánk mellett ütemesen föl-alá járkáló fér-
fiak gondolatok és belső állapotok ritmusát köz-
vetítik. Felbukkannak egyéb elvont kellékek,
kesztyűre dolgozott, vérvörös, karomszerű kör-
mök, férfiágyékra dobott vérvörös kendő a vad
szenvedély stilizálására. Egy kisfiú, az örökké-
valóság követe. Feltűnnek elidegenítő effektu-
sok is, komikus, groteszk reflexiók.

Azt írják Grotowski főszereplőjéről, Ryszard
Cieślakról, hogy az előadás csúcspontján a fizi-
kai tűréshatárig ment el, amikor a lélek már átra-
gyog a húson, amikor az állatias, immáron kont-
rollját vesztett test és az egzaltált psziché viasko-
dásában szinte szétpattan az ember. Gálffi
László átszellemülten, törékenyen és esendőn
egy szinte testetlen, nem is evilági Krisztus-figu-
rát formáz. Csupa csendes alázat és spirituali-
zált szenvedés, szép, mívesszövegmondás-jó
ismerős a már emlegetett II. Edwardból. Itt stati-
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Jelenet a Budapesti Kamaraszínház előadásából
(Koncz Zsuzsa felvétele)

kus, lírai és erőtlen. Nem csoda, hogy a Kamara-
színház előadásának csúcspontja merőben in-
tellektuális, ámbár merőben kibontatlan a herceg
nagymonológját követően a király kérdése.
Szenved a herceg a várért - ha valaki ennyire nem
tiszteli saját magát s önmagában az embert,
mivégre e tengernyi áldozat?

Tudom, a Grotowski-színházzal való össze-
hasonlítás mélyen igazságtalan. Valójában túl-
méretezett a színészekre háruló feladat. Ők
helytállnak, s ami tűz, indulat a lélektani realizmus
eszközeivel előcsiholható a rájuk terhelt izolált,
metaforikus, de inkább elvont helyzetekben, azt ők
hozzák. Hámori Ildikó igyekszik felszítani magában
a kétségbeesett nőstény szenvedélyét. Kránitz
Lajos megpróbál szobrot formálni magából, a
robusztus hatalomét. Egri Márta ki-élesíti,
felhangosítja a bolond szavait, Ujvári Zoltán a mai
hangvételű kajánságot. Dózsa Zoltán és Kamarás
Iván is példás odaadással adagol-nak érzelmi
gyúanyagot.

Az átlagos polgári színjátszás sokszor felszí-
nes, így igaz, de hát a szertartásszínház is lehet
külsőséges. Az állhatatos herceg mostani for-
májában inkább folyamat, mint végtermék: kissé
elnehezedő kaján rítus, stíluskísérlet és labora-
tóriumi hatáselemző tanulmány - lírai sodrású
színiköltemény egy és negyedórában.

Calderón: Az állhatatos herceg (Budapesti
Kamaraszínház a Károly kőrúton)
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Talán még el lehetne menekülni, talán volna
hol újrakezdeni. Alfred III (Kulka János)
mindenesetre nekivág az útnak. Nincs mit
veszítenie: már jó ideje tudja, hogy az éle-
tével játszik, ha marad. Mégsem jut tovább
az állomásnál. És nem azért, mintha a gül-
leniek útját állnák; ők éppen csak feltűnően
jelen

vannak, mint mindig. De az elgyötört, rettegő
embernek ez pontosan elég ahhoz, hogy
rájöjjön - inkább megérezze, semmint
megértse -: nincs menekvés, nem létezik másik
világ. A bőröndjére roskadt III már beletörődött
kiszolgáltatottságába.

Kevés időszerűbb darabot lehetne ma Ma-

gyarországon bemutatni, mint Dürrenmatt pél-
dázatát a pénz mindenhatóságáról. Színpadra
állítása egyszerre hálás és hálátlan feladat: tan-
mesejellegéből fakadóan az előadások nem
sokban különböznek egymástól; úgy tűnik, ne-
héz (lenne) beavatkozni a drámába, amely egy-
szerre annyira egyértelmű és annyira jó, és ame-
lyet a szerző ráadásul utasítások és magyaráza-
tok garmadával is ellátott. (Talán ezért van, hogy
a mű előadásairól szóló kritikák zöme szívesen
boncolgatja magát a darabot.) Az öreg hölgy lá-
togatása a ma Kelet-Európájában mégis nyil-
vánvalóan máshogy szól - ha az előadás jó, és a
kaposvári az, ennyit megelőlegezhetünk-, mint
korábban; a tragikus komédia magyarországi
előadástörténetéből kiolvasható, hogyan érte
utol a lefékezett kelet-európai idő a dürrenmatti
víziót. Kezdetben a bemutatók (a kritikai vissz-


