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Az Európai Színházak Uniójának sorrend-ben
negyedik fesztiválját 1995 októberé-ben és
novemberében Bukarestben rendezték meg. A
Katona József Színház Pi randellóján (Ma este
improvizálunk) kívül a házigazda Bulandra Színház
előadásait és
négy külföldi produkciót sikerült látnom.

Bulandra - Woyzeck

A Bulandra Színház stúdiója három oldalról lelá-
tószerűen körülvett üres tér. A negyedik oldal:
megemelt, keskeny „szkéné", ahová lépcsőn le-
het följutni. A játék nézőközelben zajlik. A szín-
pad nagyméretű, csupasz deszka. A tér kizárja a
naturális díszletezést. Minden előadásnak ki kell
alakítania saját világát, önálló metaforikus jel-
rendszerét.

Tompa Gábor Woyzeckje az előcsarnokban
kezdődik. A Tamburmajor, a katonák, Marie el-
vegyülnek a közönség között. Woyzeck közé-
pen, egy üvegfalú vitrinben áll, kitéve a bámész-
kodók otromba tekintetének. Az ember mint kiál-
lított kísérleti tárgy. Mihai Constantin Woyzeckje
nem lázas elme, csupán egy turcsi katona. Nem
őrült, legföljebb azzá válhat. Mint az a néma
szereplő, a fehér kényszerzubbonyt viselő
Bolond, aki egy korábbi „kísérlet" tárgyaként
valószínűleg már végigjárta a Woyzeckre is váró
utat. Ezt az utat a katonai drill jelképezte
mihaszna, sztereotip cselekvések kényszere
jelzi. Tompa Büchner-értelmezésének ugyanaz
a központi gondolata, mint Ionesco-
rendezésének, A kopasz énekesnőnek. Az
előadás azokról a kiürült, kegyetlen rítusokról
szól, amelyek felőrlik az embert. A masírozások,
ritmikus körbevonulások, danászások és
kiáltozások mintegy rituális keretet adnak a
játéknak. Woyzeck és Andres három percig
katonásan járkálva töltögeti egymás vödrébe
ugyanazt a vizet. A Doktor beszéde közben
tornagyakorlatokat végezve folyamatosan ke-
resztbe szeli a teret. A Kapitány négykézlábra
állított bakát használ vacsorázóasztalnak,
miközben egy másik katonával laposkúszást
végeztet. A háttérbe állított rácsokba kezek
kapaszkodnak: valójában be vagyunk
börtönözve.

Az ekképpen idomított ember - egy alkalom-
mal a cirkuszmotívum is fölsejlik - kiszolgálta-
tottsága végtelen. Woyzeck, a szabadságától,
normális életterétől megfosztott ember megha-
sonlása törvényszerű. Erre a világra nem lehet
gyereket szülni: az eredeti darabtól eltérően Ma-
rie itt mindvégig állapotos, nem szüli meg a gyer-
mekét, sőt, egy forróvizes lavorban abortálni is
megpróbál. (A jelenetet a kivételes egyéniségű,
hatalmas szemű, markáns arcú Oana Pellea
ijesztő erővel játssza.) Jellemző módon az elő-
adás vége felé kerül sora többnyire az elején el-
mondott mesére a Holdon is, a Napban is csak a

puszta semmit, az ürességet találó kisfiúról. Itt
két kisgyereknek mondja a mesét a Nagymama -
a kép lírai szimbolizmusa kontrasztot teremt az
előadás kemény atmoszférájához.

Woyzeck mintegy öntudatlan, önkívületi álla-
potban döfi hasba az állapotos Marie-t: megöli a
jövőt. A késelés paroxizmusa ölelésbe torkollik: a
földön fekve átkarolja a halott nőt. A világ ítéletét
a katonabajtársak hajtják végre: rituális trap-
polással agyontapossák a gyilkost. A szabad-
ságszimbólumként beállított Bolond, aki kény-
szerzubbonyának kiterjesztett szárnyaival ko-
rábban repülni próbált, holtan lóg egy kötélről.
Fölakasztották? Vagy fölrepült? Recsegve szól
a gramofon, amíg le nem jár, utána csak a hideg
ellenfények vakítanak a sötétbe, és némán pör-
gő, hatalmas ventilátorok jelzik, hogy „a gép fo-
rog", a mechanizmus végtelen.

Bulandra - Három nővér

Alexandru Darie üres térként használja a nagy-
méretű színpadot. A padlót deszkák fedik, az át-
világítható réseken, a tűzvészjelenetben, alulról
fehér fény tör föl, füst gomolyog elő, az öreg
Dada mint valami sámán vagy varázsló a
pusztulás zilált boszorkányaként szalad körbe.
Egyébként az előadás sodrása lassú és nyugodt.
A szereplők bejátsszák a teljes teret, időnként
leülnek a kétoldalt elhelyezett bútorok mellé,
középre hoz-nak egy-egy karosszéket, vagy
fölmennek a „szkénén" álló zongorához. Nincs
lehetőségük naturális atmoszferikusságra,
annál inkább az állandó, intenzív jelenlétből
fakadó belső igazság megteremtésére.
Legtöbbször hosszú percekig vannak jelen a
színpad különböző pontjain, a nézői tekintetek
kereszttüzében, olykor hang-súlytalanul, hiszen
adott esetben kívül esnek a jelenet fókuszán,
de hitelességük, kapcsolódásuk az előadás
áramköréhez ilyenkor is csalhatatlan. A föltűnés
vagy önmutogatás nélküli présence, amelynek
nincs szüksége rikító eszközökre, hogy
„észrevegyék", tanítható lenne ebből a Három
nővérből - ha egyáltalán lehetne tanítani.

A bensőségesség és természetesség ma-
gasiskolája az előadás. Rajtakaphatatlan a „já-
ték", nincs „alakítás". A szavak, a gesztusok a
szemünk láttára születnek meg. Kitartott csön-
dekből és a kapcsolatok finom pókhálójából szö-
vődik az atmoszféra. Versinyin és Mása a máso-
dik felvonásban az első sor közepén ülő néző ar-
cától húsz centire beszélget. Gyertyát tesznek a
páholy párkányára - a jelenet alatt nincs is más
fény -, és hét-nyolc percig közvetlen közelről
egymás szemébe temetkezve az intimitás olyan
varázsát teremtik meg, ami számomra színház-
ban mindeddig elképzelhetetlen volt. Mását Oa-
na Pellea, a Woyzeck Marie-ja játssza, haja alig

pár centiméteresre vágva, a szeme nevet, és az
arcán megállíthatatlanul folynak a könnyek. Ver-
sinyin (Marcel lures) a vonzó férfiasság és a tár-
sasági charme elemeiből bontja ki azt a „figurát",
akiről úgy hittem, hogy csak az „elvont" csehovi
régióban él.

Először láttam olyan Három nővér-előadást,
amelyben az idill és a túlcsorduló szeretet teszi
tűrhetetlenné az életet. Ebben a Prozorov-ház-
ban Natasán kívül nincsenek kiközösítettek.
Mihai Constantin mint Szoljonij (ő játszotta
Woyzecket) bumfordi kiskutyaként szalad Irina
után, pajtáskodva évődnek, a többiek pedig
mulatnak a fiú szelíd viccein. Kuligin (Cornel
Scripcaru) bohó tréfálkozó, a társaság lelke,
elsőként csatlakozik a daloló Versinyinhez, és
Mása még Versinyin iránti szerelme
csúcspontján, a tűzvészjelenetben is szelíd,
bánatos csókkal illeti két kezébe

Dan Astilean (Caesar) és Serban Cellea (Anto-
nius) a Bulandra Shakespeare-előadásában
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A Stary Teatr Misima-előadása
(középen Beata Fudalej)

fogott arcát. Egyedül Natasa (Emilia Popescu) ki-
állhatatlan, már első pillanattól, ahogy „elmarja"
egy csókra Andrej száját. (Irina a negyedik
felvonásban, föltűnően és dacosan, ellene viseli a
zöld övet, szinte kihívja a házisárkány
rosszallását.)

Az előadása túlélésről szól. Az élet megválto-
zásának esélyét, egyáltalán a lehetőséget vala-
mi másra, kizárólag Mása érzékeli. Egyedül az ő
érzelmei kavarodnak föl a Versinyin-szerelem-
ben. Az osztag áthelyezésekor nem búcsúzni jön

Versinyin elé, hanem utazóruhában, bőrönddel,
mint akinek természetes, hogy együtt utazik a
férfival. A könnyes-mosolyos, átszellemült arc
egy pillanatra megdermed, amikor ráébred a
valóságra - utána hisztérikusan nekiugrik Versi-
nyinnek. A jelenet a Prozorov-ház teljes nyilvá-
nossága előtt zajlik. Miután lefejtik a férfiról, Má-
sa apátiába zuhan. Közben lezajlik a párbaj,
Szoljonij beszalad, kiissza a teáját, majd
könnyedén kifut. A többiek, a három lány
kivételével lassan eloldalognak. Hirtelen
iszonyatos hangerővel lecsap a katonainduló.
A lányok összerezzennek és egymáshoz
ugranak. Ahogy az induló halkul,
összefogódzva, körbejárva, nevetve

mondják befejező monológjukat. Tulajdonkép-
pen „nem történt semmi".

Bulandra - Julius Caesar

Darie másik rendezése, a Julius Caesar
balkánian keleties, sárba süppedt
seholsincsországban játszódik. A színpadot
süppedékeny fa-háncs borítja, gyűrt takarók
között vizesárkok, pocsolyák, ragacsos talaj,
időnként megered az eső, füst gomolyog, a
háttérben sejtelmes szí-nek villódznak, vészjósló
zenei akkordok kíséretében. A szereplőkön
színes, keleties ruhák, többségük mezítláb, a
játék kezdetén sártól mocskos női alakok
vánszorognak elő, mintha már háború dúlna, s
valahol a front mögött, a hátországban,
nyomortól elsilányodott, tengődő vidéken
volnánk. Mindenesetre nem a büszke Rómában.

A háttér előtt plasztikusan rajzolódnak ki a fő-
szereplők. Legalábbis Caesar, Brutus és Cassi-
us, de főként az előbbiek - Antonius itt csak
mellékszereplő. A Caesart játszó Dan Astilean
(a Három nővérben Andrej volt) tohonya fiatal
férfi, hasa meztelenül domborodik a nadrágjá-
ból, mint valami hízásra fogott sertés terpeszke-
dik a fotelban, háta mögött a szavaira, neveté-
sére manipulált szavalókórussal, úgy is ölik
meg, akár egy disznóölésen, belenyomják a sár-
ba, Brutus ráül és a hasába vágja a böllérbics-
kát. Brutus, Cornel Scripcaru (Kuligin volta Há-
rom nővérben) kifinomultabb, értelmiségi alkat,
de ő is lustán terül el szőnyegei között, Luci-
usszal, a szolgájával enyeleg, furcsa, megítélhe-
tetlen, aberrációt sejtető viszony van közöttük. A
szerepet a korábban Marie-ként és Másaként
megcsodált, fantasztikus Oana Pellea játssza,
főszerepet csinál a számára kreált szerepből, fi-
úsan rövid hajú nőiessége tovább bonyolítja a
szerep amúgy is bonyolult ambivalenciáját. Rá-
adásul a figura a játék bizonyos pontjain szimbo-
likussá nő, a háború, a pusztítás jelképévé - egy
kicsit Delacroix festményéhez hasonlóan -,
kardot suhint a harc előtt, az ő kardjába dől
Brutus, az ő száján fröccsen ki a vére, és az ő
szenvedő arca néz vissza ránk az előadás utol-
só, éles fénysugarában.

Nyilvánvalóan a hatalmi harc, a balkanizáló-
dás, a mocskos háborúskodás allegóriájáról van
szó. Egy emblematikus jelenetben a „tömegren-
dezvény" fonákját látjuk. A Caesart temető nép a
színpadon kívül őrjöng, csak a szabadságot
skandáló hangja hallatszik, a szónokok is kifelé
beszélnek, természetesen demokráciáról. „Ide-
bent", a ravatal mögötti takarásban Antonius vir-
raszt, és a két feleség, a Caesaré és a Brutusé
beszélget a legnagyobb barátságban, mint akik
tudják, hogy a politikai gyilkosságnak semmi kö-
ze a magánélethez. Brutus és Cassius néha
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visszakacsintanak Antoniusra, érzékeltetve,
hogy csak egy közösen megbeszélt rituálét ját-
szanak le. Közben süteményt szolgálnak föl a
„kamarillának", a tálat időnként a halott Caesar
hasára teszik. Brutus beszéde közben néha kivi-
szi megmutatni a népnek Antoniust, és szónok-
lata elején Antonius is így tesz: bratyizik az új
hatalommal. A jelenet alcíme ez lehetne:
„Betekintés a balkáni hatalomátvételek kulisszái
mögé." Aztán, persze, ahogy Brutus és csapata
Antonius beszéde közben megnyugodva
távozik, az utóbbi nekilát a demagógiának.
Közben egy alkalommal hátra jön, és miután
figyelmeztetik erre, kezet csókol Calpurniának.

Az allegória nem rendezői koncepció gyanánt
működik, hanem itt is a színészi játék erejétől,
fizikai jelenvalóságától, „testiségétől" nyer életet.
Az előadás anyagszerűsége abból a mély és in-
tenzív kapcsolatból fakad, amely összeköti a kü-
lönböző játékelemeket: a folyamatosan és ele-
venen lélegző, gőzölgő, pulzáló teret a rítussal és
a színészből áradó „fluidummal".

A Bulandra stílusokra érzékeny, bámulatos
színészgárdája hajlékony eszköznek mutatkozik
a rendezők kezében. Pirandello Hat szereplő
szerzőt keres című színművének csak az egyik
próbáját láthattam egy héttel a bemutató előtt, de
föltűnt, hogy a nagy hírű, legutóbbi Sirály-rende-
zésével nemzetközi díjakat besöprő Catalina
Buzoianu lírai realizmusát milyen odaadó szen-
vedéllyel követi a társulat. A készülő előadás kör-
vonalai erős, poétikus kompozíciót ígértek,
amelyben a színház klasszicizáló „csináltsága"
és a pirandellói „valóság" életszerűsége állandó
kölcsönhatásban, egymást kiegészítve lélegzett
együtt. A gesztusok és a ruhadarabok észrevét-
len kicserélődése, a két csoport érzékeny kap-
csolata, a körülöttük lévő világ festőisége és at-
moszferikussága a gondolkodás és a formamű-
vészet olyan különleges minőségét sejtette,
amely bizonyítja a Bulandra irigylésre méltó ren-
dezői és társulati színvonalát.

Stary - Misima

Andrzej Wajda a krakkói Stary Teatrban rende-
zői ujjgyakorlatként állította színpadra Jukio Mi-
sima Négy nó-darabját. (A nálunk is játszott vál-
tozathoz képest csak két történet azonos, a má-
sik kettő különböző.) Az előadás sztárja a rende-
ző régi munkatársa és felesége: a díszlet- és jel-
meztervező Krystyna Zachwatowicz. A játék stí-
lusát, az európai hagyomány és a klasszikus ja-
pán színjátszás ötvözetét finom stilizációval, a
realizmus és a jelzések harmóniájával teremti
meg. A helyszínek - lakás, kórházi szoba, árve-
rési terem, divatszalon - valószerűek és egy-
szersmind enyhén sterilek. Egyenes vonalakkal
fölszabdalt tér, ahol bármely pillanatban megje-

lenhet valamilyen misztikus elem. Matt színek
„szürke" tónusából kiviláglik egy-egy élénk folt.
Modern, „nyugatias" öltözékek közül kiharsog a
központi szereplő színes, japán viselete. Néha
egyetlen figurán belül is éles a kontraszt:
klasszikus kimonóhoz tűsarkú cipő társul.
Máskor az európai szabású ruha, a hajviselet
vagy az arc-festés különössége ad az
összbenyomástól el-térő, japános „stichet". S
mindez hibátlan művészi ízléssel,
viselettörténeti precizitással és szellemi
önállósággal elővezetve.

Wajdának „csupán" bele kell illesztenie sze-
replőit a vizualitás meghatározta stílusba. A kü-
lönösség, a misztika iránti érdeklődését a ren-
dező patikamérlegen kiporciózva, érzékeny
empátiával érvényesíti. A kabuki-, illetve hó-jel-
zések nem durva illusztrációk, amelyeket a
puszta színészi technika állít elő, hanem a ha-
gyományos európai eszköztár igénybevételével
végrehajtott közeledési kísérletek. Ehhez a
Stary kifinomult „színészanyagára" van szük-
ség, Anna Polony, Beata Fudalej és a többiek
szakmai tudására. A történetek banalitása má-
sodlagossá válik az ábrázolás keresetlen artisz-
tikumához képest. Vannak persze, akik nem ér-
tik, „mire való" az egész, Wajdától valami „nagy-
szabásút", valami szavakba foglalható „üzene-
tet" várnak. A magamfajta színházi ínyencre
azonban hat a színházi kultúra eme „önmagáért
való" megnyilvánulása.

Malij - Csillagok a hajnali égen

A Csillagok a hajnali égen című Alekszandr Ga-
lin-színművet Lev Dogyin rendezésében még
1987-ben mutatta be az akkori leningrádi Malij

Tyeatr. A szentpéterváriak azóta a világ ünnepelt
utazó társulatai közé tartoznak. Legtöbb turné-
jukra a Gaudeamust viszik magukkal, Bukarest-
ben is eljátszották, de habnak a tortára elhozták
a Galin-előadást is. Papírforma szerint ez a pro-
dukció nem működhet, már csak azért sem, mert
valószínűtlen, hogy ilyen hosszú ideig életben le-
hessen tartani. „Másodlagos frissességű" pro-
dukciót a színház nem ismer. Galin nálunk is
játszott, jelentéktelen darabjával azonban
Dogyinék érintésétől csoda történik.

A maga idejében az íróasztalfióknak írt szín-
mű az 1980-as moszkvai olimpia idején játszó-
dik, amikor is a hatóságok úgy döntöttek, hogy a
szocializmus máskülönben hibátlan összképét
zavaró prostituáltakat néhány hétre melegebb
égtájakra transzportálják a fővárosból. A cselek-
mény a kitelepítettek egyik barakkjában játszó-
dik. Négy, különböző életkorú és mentalitású nő
sorsába nyerhetünk közelebbi betekintést: az
egyik fiatalka és a gyerekét kell eltartania, a
másik kiöregedőben van a mesterségből, a
harmadik talpraesetten prakticista, a negyedik
cinikus-nak látszik, de lelke van. Szerepel még
egy rend-őr, aki beleszeret a fiatal lányba, a
rendőr anyja, aki egyben gondnok, tűzoltófelelős
és kápó, valamint a szomszédos
elmegyógyintézetből át-szökő férfi, akinek
romantikus idillje szövődik az érző lelkű nővel
Mondhatni, csupa banalitás. Ami kifényesíti az
írói pakfont, az mindenesetre a színészi játék
érzelemmel telített, az életigazságok milliárdnyi
részletét hordozó őszintesége, ami az orosz
színészet büszke kiváltságai közé tartozik.

És ehhez jön még Dogyin, a maga valójában
„szemenszedett érzelmi és érzéki sokkjával,
amelyben melodráma, szentimentalizmus, hor-
ror, erotika, nyerseség, humor, vulgaritás keve-
redik tökéletesen igaz, de mégiscsak „hatásva-
dász" eleggyé. Alrendőr és a tündérbájú perdita
idillje olyan, hogy meg kell a szívnek hasadni;

A Malij Tyeatr Dogyin-rendezése
(Csillagok a hajnali égen)
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szerelmük nem nélkülözi az erotikus részleteket,
majd drámai kontrasztként az előadás vége felé a
„kuncsaftjai" által brutalizált lány véresen,
meztelen testtel támolyog be a színre. Az idősö-
dő prostituált szcénáját a vallási áhítat és az al-
kohol kettős hatása teszi drámaivá. Az érzelmes
éjszakai pikniket rendező másik páros könnyez-
tető kettősének csúcspontján a dúsan nőies
hölgy költőien elfújja az egy szál villanykörtét, és
pietá-tartásban az ölébe vonja az elmegyógyin-
tézeti férfi meztelen testét.

Az előadás legvégén, amikor a kilátástalan
sorsok felett érzett reménytelenség hisztériába
csap, Dogyin újra a szereplőkre zárja a lepusztult
barakkot, amelyet korábban poétikusan rányitott
az égre, mintegy az univerzum szélére ültetve
hőseit. Ekkor valaki berohan a hírrel: jön az olim-
piai láng! A megalázott, megnyomorított nők, a
véres ájulatából ébredő, keserűen átkozódó Ma-
rija kivételével, félresöpörve az útjukat eltorla-
szoló gondnoknőt, az ajtón, az ablakon kimászva
fölrohannak a tetőre, üdvözölni a Jelképet. Szvi-
ridov olimpiára komponált diadalmas zenekari
fantáziája fülrepesztő crescendóval harsog, a
rendszer páriái önfeledten azonosulnak az ideo-
lógiai borzalommal, amely tönkretette őket. A né-
zők a könnyeiket törölgetik, Dogyin zseniális
giccsének hatása alól nincs szabadulás.

Cheek by Jowl - Amalfi hercegnő

A Cheek by Jowl társulat nem tagja az Uniónak,
de a vezetője, Declan Donnellan, aki a londoni
Nemzeti Színházhoz is kötődik, az egyéni tagok

Anastasia Hille (Hercegnő) és Matthew
Macfadyen (Antonio) az Amalfi hercegnőben
(Cheek by Jowl)

között szerepel. A Nemzeti nem jött el a fesztivál-
ra, Donnellan pedig a saját társulatát hozta. A
Cheek by Jowl kétszemélyes társulat, másik ala-
pítója és vezetője Donnellan állandó munkatár-
sa, a díszlettervező Nick Ormerod. (Az elneve-
zés forrása Shakespeare: a Szentivánéji álom-
ban indul megverekedni egymással Demetrius
és Lysander „cheek by jowl", azaz testet a test-
nek vetve, vagyis fej fej mellett.) Donnellanéknak
nincs állandó társulatuk, legföljebb gyakran visz-
szahívott színészeik; alkalmanként szerződtetik a
csapatot, és mivel épületük sincs, a produkciót
általában tíz-tizenkét hónapig utaztatják.

Webster tragédiája, az 1614-ben keletkezett
Amalfi hercegnő a Shakespeare-t közvetlenül
követő időszak paradox alkotása. Balsejtelmű
reneszánsz rémdráma és modern lélektani szín-
mű, nyelve stilizáltan retorikus és köznapian
életszerű egyszerre. Talán néhányan emlékez-
nek a glasgow-i Citizens' Theatre budapesti ven-
dégjátékán látott manierista, barokkos stílusjá-
tékra. Donnellan egészen másképp fogja föl a
darabot. Őt az Erzsébet-kori dráma - Shakes-
peare színműveit is beleértve - legnagyobb tra-
gikus heroinájának társadalmi konfliktusa érde-
kelte, abból is az, ami modern szemmel érvé-
nyes. A konvenciók ellen lázadó nő, aki a norma-
tívává tett hipokrízissel szemben veszi a bátor-
ságot, hogy szabadon intézze szexuális életét. A
titkos mezalianszban élő, gyermekeketszülő
aszszony makacs, önsorsrontó kitartása,
fenyegetések, megaláztatások, atrocitások árán
való da-cos szembeszegülése a világgal. A
szuverén, magányos személyiség, a másság
hősnőjének önmegvalósítása és tragédiája.

Donnellan a rá jellemző virtuóz montázstech-
nikával, hibátlan ízléssel és stílusérzékenység-
gel dolgozik. Sakkfigurákként fölálló és mozgó,
semleges csapatból választja ki a főszereplőket,
az időtlenül modern rekvizitumokkal jelzett Her

cegnőt, Bíborost, Katonát, Titkárt. A lassú áttűné-
sekből néhány kiegészítő ruhadarab segítségével
lassan kibontakozik az előadás világa, amely -
ha ragaszkodunk a pontos megjelöléshez - szá-
zadunk első harmadát, az eredeti olasz környe-
zetnek megfelelően a Duce Itáliáját idézi. A kellé-
kek, bútorok és függönyök csak jelzik a kort a lé-
nyegében üres dobozszínpadon. Mondhatnám
úgyis, nem a babakocsi és az utazóbőrönd, a Her-
cegnő koronás nagyestélyije, majd polgári pon-
gyolája vagy a fél szemén fekete kötést viselő int-
rikus Bosola fekete katonai egyenruhája lényeges
- a derékszíjjal, csizmával és vállpánt alá szorí-
tott sapkával -, hanem az általuk előírt kódrend-
szer, az anakronizmusok feszültsége, amely
meghatározza a játék stílusát.

Donnellan dísztelen, kopár, de a tárgyilagos-
ság leple alatt hideg szenvedéllyel izzó, a gesz-
tusok letisztult, célirányos pontosságával brillíro-
zó színházi nyelvet teremt. Semmi retorikus pá-
tosz, annál több jeges indulat, szarkazmus és
gúny. A Hercegnő hipokrita testvérei, a Bíboros
és Ferdinánd herceg, a Katona pengeéles figu-
rák, petárdaként pattogtatják az artikulált verset. A
kisebb szerepeket ugyanazok játsszák, proto-
kollvendégekként, fekete inges katonákként, hó-
hérokként, bolondokként, gyászhuszárokként,
papi gyülekezetként mintegy rituális hátteret ad-
va az eseményeknek.

A címszereplő, a vékony, ideges alkatú, éle-
sen metszett arcú, nagyszerű színésznő, Anas-
tasia Hille. Energikus magabiztossága, kemény-
sége, majd egyre hidegebb, ironikusabb, malici-
ózusabb hisztériája, ahogy a klasszicitás és a
melodráma kiküszöbölésével, önsajnálat és líra
nélkül, vad elszántsággal járja az útját - ritka
színházi élmény. Halála utána Hercegnő vissza-
tér mint a végkifejlet hosszú jeleneteinek s a
darabot záró stilizált, koreografikus vérfürdő
néma tanúja. A rituális Agnus Dei az egyetlen
életben maradt, ártatlan kisgyermeknek szól.

Düsseldorfer Schauspielhaus -
Szentivánéji álom

A düsseldorfi színház Karin Beier rendezésében a
Szentivánéji álom soknyelvű, „nemzetközi"
előadásával rukkolt ki. A kísérletet óvatos vára-
kozás előzte meg. A fiatal rendezőnő korábban a
Romeo és Júliát állította színpadra, „németes",
derb stílusban és egy főiskoláról harmadévben
„elorzott" zseniális Júliával, Caroline Ebnerrel.
Ebner a Szentivánéjiben Tündért alakít, aki sze-
relmes Puckba, viszi utána a trombitáját, és időn-
ként áhítatosan azt mondja, magyarul, hogy
„trombita". Puckot és Philostratot ugyanis Mucsi
Zoltán játssza.

A szereplők nemcsak anyanyelvüket hozzák
magukkal, hanem nemzeti, etnikai, vallási karak-
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terüket is. Hippolyta kifeszített íjjal jelenik meg:
meztelen, vad amazonkirálynő. Fekete angol
színésznő, Josette Bushell-Mingo játssza, a
civilizált „olasz" Theseus (Paolo Calabresi)
kényszeríti európai ruhákba és az ismeretlen,
„felsőbbrendű" nyelv kalodájába. Ők ketten
adják, a Brook-féle konvenció szerint, Titániát
és Oberont is, az érzelmi és érzéki kötődés
bonyolultabb, kifinomultabb, civilizáltabb
variációjaként. Az „athéni" szerelmesek
különböző nációk gyermekei: Hermia (Penny
Needler) angol, Helena (Giorgia Senesi) olasz,
Lysander (Michael Teplitsky) izraeli, Demetrius
(Kaszás Gergő) magyar. Az érzelmi zűrzavart,
ami Shakespeare vígjátékának alaptónusa,
nyelvi zűrzavar fokozza. A másik ember
lelkéhez vezető úton a másság élményét kell
földolgozni. Hermia és Lysander kézzel-lábbal
igyekeznek megértetni egy-mással szökésük
részleteit; Lysander az átélt izgalmak hatására
szapora hajlongásokkal kísért zsidó imába fog.
A Helenáért folytatott vetélkedés hevében
Demetrius lezsidózza Lysandert, mire az
lemagyarcigányozza vetélytársát. Az ezt követő
késelésben mindketten elvéreznek, akár-csak a
példájukat követő lányok. A tragédiával
fenyegető helyzetet Oberon bűvös virágnedve
menti meg, amelynek ezúttal halottakat föltá-
masztó ereje van.

A kézművesek csapata is nemzetközi. „Kül-
földiek", ahogy műkedvelő együttesüket Philost-
rat később, kissé megvetően, bemutatja az es-
küvői társaságnak. Napközben Theseusnál dol-
goznak kézifúrógéppel, miegymással, de a laza
felügyeletet kihasználva buzgón készülnek az
előadásra. Alternatív színjátszók lévén nemcsak
a fal vagy a Hold szcenikai problémája érdekli
őket, hanem az is, hogyan érvényesítsék a leen-
dő előadásban nemzeti színjátszásuk karakte-
rét. Felvetődik Brecht, Moliére, Puskin, Sztanyi-
szlavszkij és - „Moszkva! Moszkva!" kiáltás kí-
séretében - Csehov neve, sőt az érdekeltek el is
játsszák, hogyan képzelik a dolgot. Néhányan
átmentik elképzeléseiket a végeredménybe, a
„német" Thisbe (Jost Grix) például expresszio-
nista jelenésként vezeti elő magát, a „lengyel"
Pyramus (Jacek Poniedzialek) pedig csakugyan
úgy hal meg, ahogyan korábban grotowskisan
bemutatta.

Ez a groteszk „nemzetköziség", némi megle-
petésre, nem erőszakolt vagy didaktikus. Ellen-
kezőleg, a szituációk lenge bájjal, ugyanakkor
rendkívül pontosan jönnek létre, szó sincs bábeli
zűrzavarról, széteső szerkezetről, elkent helyze-
tekről - holmi általános színjátszásról. Minden
éles és karakteres, a németes pedantériát
egyensúlyban tartja a latinos könnyedség. A
kézművesek például a Beiernél megszokott,
dobszóval, hangszerekkel kísért zenés menet-
ben alakulnak át tündérekké, a jelenet a zenebo-
hócok parádéját idézi, anélkül, hogy a cirkuszi

Mucsi Zoltán (Puck) és Paolo Calabresi (Obe-
ron) a Szentivánéji álomban (Düsseldorfer
Schauspielhaus)

metafora, amely egyébként átszövi az előadást,
uralkodóvá válna. Bohóctréfa a keménykalapos,
aktatáskás „Egeusok" csapata is, amelynek
tagjai saját nyelvükön ismételgetik az általános,
a világon mindenütt konvencionálisan
egyforma atyai intelmeket. Bohóctréfa, ahogyan
a Puckba szerelmes Tündér mindannyiszor
elvágódik, ahányszor Oberon tettleg
bántalmazza magas-sarkú cipőt, középen varrott
harisnyát és punkos frizurát viselő,
„transzvesztita" szolgáját. Bohóc-tréfa-sorozat a
szereplők nyelvi kavalkádja, ahogy egymás
megértésére törekszenek vagy egymás
nyelvén szólalnak meg, Shakespeare
eredetijét váltogatva önkényes fordításaikkal,
esetleg saját rögtönzéseikkel.

Mindez elképzelhetetlen volna a színészek
magas színvonalú technikai tudása és
személyi-

ségük kisugárzó ereje nélkül. Úgy látszik, Karin
Beiernek különös tehetsége van ahhoz, hogy mi-
után „ránézésre" megállapítja a tehetséget -
több országban nézett előadásokat, amíg sze-
replőit kiválasztotta -, néhány hónapos intenzív
munkával egységes csapattá gyúrja a különféle
színházi iskolákat képviselő fiatal művészeket.
Állítólag a próbák kezdetén nem döntötte el,
hogy melyik szerepet ki fogja játszani. Az elő-
adáson mindenesetre érződik a spontán kreati-
vitás játszi szelleme. Még a nem éppen eredeti,
de pompásan működő ötleteken is. Amikor pél-
dául Demetrius „túl korán" ébred fel, és a játék
szerint „beleszeret" a szemébe virágnedvet csö-
pögtető Oberonba, a darab folytathatatlanná vá-
lik, hiszen „nem ez van megírva". A két színész
kilép a szerepéből, az Oberont játszó Calabresi
szerint „már megint a magyarokkal van baj", mire
Kaszás Gergő megsértődik, úgy dönt, hogy ha-
zamegy, az előadás leáll, Mucsi Zoltánnak kell
Kaszást visszacipelnie, miközben egymás kö-
zött magyarul szidják a „más iskolán" nevelke-
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ett partnert. Hasonlóképpen, váratlan, előre nem
átható attrakció a bolgár Maia P. Novosselska-

oskova csaknem néma klasszikus clown-pará-
éja a mesteremberek első jelenetében.
Még egy példa a mély és eredeti ötletek közül.
uboly szamárfeje egy dionüszoszi áldozatként

eölt állat testének része. Puck, aki hozza, véres
őle, ahogy később Zuboly is bevéreződik. Rituá-
is dobok kísérik a dülledt szemű, tátott pofájú,
jesztő szamárfejű Zuboly táncát. A fej Titániára

A Szovjetunió kapcsán kizárólag az
roszokra
sszociáló közhiedelemtől eltérően,

belaruszok nemcsak hogy nem oroszok,
e még csak nem is „fehérek". A
ép nevének etimológiája szerint „szabad"
zlávokról van szó. (A „bela" a nagyon távoli
últban ugyanis nem színt jelentett, hanem
llapotot, ahogy hajdanán a Vörös tér sem
vörös" volt, csak „szép".) A névadó szabadság
z-után a történelem ködébe veszett; viszont
990. július 27-e óta - mint annyi más nép a
zovjetunió felbomlása után - a belaruszok is a
X. század végi nemzetté válás anakroniszti-
us helyzetébe kerültek. A teljes szuverenitást
átolja, hogy Belaruszia (Észtországtól, Lettor-
zágtól és Litvániától eltérően) a Független Ál-
amok Szövetségének a tagja. Így a belarusz
arlament által megszavazott, s egy ideig újra
asznált eredeti fehér-piros-fehér nemzeti lo-
ogó színeit a korábban lelkes komszomolista-
ént ismert új államfő ismét megváltoztatta, ez-
ttal nagyon vörös, szélen fehér, foltnyi zöldre.
z ország fővárosában két Lenin-szobor is fi-
yelmeztet a lelassult átalakulásra. A lakosság

öbbsége oroszul beszél, nem tudja vagy nem
karja használni anyanyelvét. Ez a szomorú
elyzet azonban nemcsak a bolsevisták szám-

ájára írandó, hiszen 1795-től kezdve a cári biro-
alom szintén minden eszközt latba vetett a

eljes eloroszosítás érdekében. Az új nemzeti
n-tudatra ébredés időszakában viszont
egnőtt a belarusz művészetek szerepe. A

akosságot immár büszkeséggel töltheti el,
ogy ezen a földön született Adam Mickiewicz
s Marc Chagall.
Belarussziában - az Operaházat és a balett-

ársulatot is beleértve - huszonnégy hivatásos
zínház működik. A Minszki Balett világhírű,
zért nemrég, amikor Clinton amerikai elnök

is rákerül, majd Zuboly falloszként tartja maga
előtt a nászban, végül eldobják, eltűnik a sza-
márfej, a tündérkirálynő és a primitív kézműves,
csak egy férfi és egy nő vad, rituális párzása ma-
rad.

A hatalmas színpadra helyezett, kivehető ele-
mek révén alulról áttörhető, meztelen dobogó
képzeletünk Shakespeare-színpadává válik. Az
előadás nyár elején remélhetően ellátogat Buda-
pestre.

Moszkvába látogatott, felesége és a tánccal ak-
tívan foglalkozó leánya egy balettelőadásért át-
ruccant a belarusz fővárosba.

Minszktől körülbelül húsz kilométerre, erdő
közepén, gyönyörű környezetben, egy tó szom-
szédságában működik az a Színházi Központ,
ahová a művészek elvonulhatnak alkotni. Eb-
ben a sok vendégszobát, konferenciatermet, s
egy kis színházat is magába foglaló, kerámia-
szobrokkal ékesített épületben rendezte meg
az ITI viszonylag fiatal Belarusz Nemzeti Köz-
pontja és az itteni Soros Alapítvány azt a nem-
zetközi konferenciát, amelyet Színház a XX.
század végén: új távlatok keresése címmel hir-
dettek meg, s amelynek anyagát hamarosan
könyv alakban ugyancsak megjelentetik. A há-
zigazdákon kívül jelen lévő bolgár, grúz, orosz,
lett, lengyel, szlovák, román, (személyemben)
magyar, svéd és amerikai színházkutatók, kriti-
kusok és rendezők számára az időnként igen
hosszúra nyúlt dolgozatok felolvasásánál - a
helyiek rendkívüli kedvessége, vendégszerete-
te, teázás és vodkázás közepette zajló kitűnő
beszélgetések, tapasztalatcserék, új barátsá-
gok mellett - jóval érdekesebb volt az „élő
szín-ház", azaz egyes minszki előadások
megtekintése. (Egyébként a meghívott előadók
köre még több országra kiterjedt, ám az albán,
makedón, ukrán érdekeltek el sem indultak, a
horvátokat pedig az éber belarusz határőrök a
minszki repülőtérről küldték vissza „számukra
nem kívánatos" hazájukba.)

A monodráma kitüntetett helyet foglal el a be-
larusz színházművészetben: nem véletlen te-
hát, hogy 1993 óta Minszkben rendezik meg a
Nemzetközi Monodráma Fesztivált az ITI égi-
sze alatt. Ugyanakkor itta monodráma nem azt
jelenti, hogy egy színész egyedül áll a színpa-
don, és több órán keresztül monologizál. Az

ilyen típusú belarusz előadásokra a látványos-
ság, a teatralitás, a színházi eszközök széles
körű felhasználása, a közreműködő színészek
aktív színpadi jelenléte jellemző.

Az egyik általunk látott előadás Dali álmai
címmel ment az Állami Ifjúsági Színházban. A
fiatal, tehetséges Vitalij Katavickij adaptálta és
rendezte meg a Salvador Dali sajátkezűleg rög-
zített titkos élete című alapanyagot. A tűzzel-
vassal „szocialista realizmusra" kényszerített
belaruszok számára még a nyolcvanas évek
elején is tiltott gyümölcs volt mindenféle nyugati
művészeti irányzat. (Annak idején például Dali-
albumokat is elkoboztak a határon.) Ez a
hosszan tartó izoláltság a konferencia egyes
elő-adóinak szereplésén is érzékelhető volt. A
produkció ékesen bizonyítja, hogy milyen
eredményeket hozott a belarusz színházi
életben a peresztrojkát közvetlenül megelőző
művészeti „nyitás". A színházba érkező
közönséget egy koncertzongora és Salvador
Dali portréja fogadja. E hangszer azután a
díszlet egyik funkcionális részévé válik, ugyanis
az előadás meg-kezdésekor a színpadot az
előcsarnoktól elválasztó fal felemelkedik.
(Egyébként is minden ajtó és a háttér is játszik.)
A színpad előterében egy fehér fotel és a
jellegzetesen „dalis", a szét-folyó időre
emlékeztető formájú, nagy fehér zongora
képezi az igazi játékteret. A Prágai
Quadriennálén az idén ezüstérmet nyert dísz-
lettervező, Zinovjev Margolin „Salvador Dali"
márkájú zongorája nemcsak hangsúlyoz és le-
képezi az előadást, hanem több funkciót is be-
tölt. Aljában, mint egy kályhában, „elégethetők"
a múlt feleslegessé vált kellékei; peremén a
gyermek Dali bábfigurája lépegethet. A zongo-
rahúrok közül elő lehet bújni, és ugyanott el le-
het tűnni. Onnan bukkannak elő Párizs jellegze-
tes épületeinek makettjei és a kánkánt „járó" női
cipellők; s ugyanezek a lábbelik, ugyanitt képe-
sek egy pillanat alatt kacagó kokottokká átvál-
tozni. Innen jönnek elő a szürrealista figurák: a
pitypangfejű táncosnő, a maszkos, majd - Pi-
cassót felidézve - vörös bikafejű alak. A húro-
zatra felkúszhat a szereplő, de ugyanúgy vetí-
tővászonként is használható: helyet ad
Nietzsche portréjának, szürrealista háttérnek
vagy Dali képeinek egyaránt. A századelő jel-
legzetes bohémvilágát, annak tréfás-komoly,
teátrális pózait játssza el az ügyesen szerkesz-
tett szöveg segítségével Szergej Zsivavel, bár a
színészi alakítás nem ér fel a szürrealista álom
látványvilágára épülő sziporkázóan ötletes,
nagyszerű rendezéssel és színpadképpel.

A táncot, élő zenét, világítási és más techni-
kai effektusokat bőven alkalmazó előadásnál
valamivel egyszerűbb, más szempontból vi-
szont jóval nehezebb volt az a monodráma,
amelyet utolsó este láthattunk a Belarusz Állami
Bábszínház előadásában. Gogol Pétervári tör-
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