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áplálkozik, hogy a nagy színházi előadások leg-
ava ideális találkozásoknak köszönhetően szüle-
ett, és a „nagy" találkozásban mindenki a lehető
egmagasabb intenzitással vesz részt, beleértve
ermészetesen a nézőt is, aki tevőleges részvéte-
ével teljesíti ki a próbafolyamat elzárt és anonim
rocesszusát.

Napjainkban, miként erre már utaltunk, a szín-
ázi előadások legjavát a rendező jegyzi, ren-
ezői életművek jönnek létre a szemünk láttára,

lletve a rendezők színháztörténeti pillanatokat
itevő életművek megalkotásán fáradoznak.
incs kizárva, hogy ez az egyik oka annak, hogy
z írók eltávolodtak a színháztól; egyre kevesebb
lyan szerzőről tudunk - legalábbis a kortárs
agyar irodalomban, Tarján Tamás helytálló
egfigyelése szerint, ez a helyzet-, aki drámaírói
letművet építene, sőt a fiatal drámaírók eseté-
en a bemutatásra kerülő mű nemegyszer előbb
ovellaként vagy (kis)regényként kér bebocsátást
z irodalom kapuján, és csak azután próbálkozik
evenni a színház állásait.

A rendezői színház a klasszikus, szövegközeli
ramaturgi feladatkört is átformálta valamikép-
en: a színház making meaning (Colin Counsell)
olyamatában a jelentések mérlegelője, külön-
öző, egymástól gyakran távol eső tereket és
imenziókat bejáró Hermész. Nem csupán arra
ondolunk, hogy ami a drámaírás bátorítását, a
rámák születése körüli bábáskodást illeti, a
ramaturgnak megnőtt a szerepe - mert ez
yilván-való! -, hanem arra, hogy szerepet kell
állalnia az előadás létrejöttében is, amennyiben a
róbák ideje alatt folyamatosan megőrzi nézői
ozíció-ját, s úgy vesz részt a próbákon, mint aki
kívül levő, a színházat, ha úgy tetszik, nem is

smerő embert képviseli. A rendező önmagának
ngedelmeskedik, amikor színpadi művét
egalkotja, így nemegyszer elveszíti vagy
szrevétlenül fel-adja a kívülálló szemlélő
hideg", „elfogulatlan", „tárgyilagos", „romlatlan"
agatartását, illetve akarata ellenére is vét a

zínházművészet első és nagy parancsolata
llen, hogy tudniillik ez közösségi művészet,
melyben a puszta biológiai létre redukált
mondjuk: színészi) részvétel a kifogástalan
endezői elgondolást ássa alá és akadályozza
eg abban, hogy érvényre jusson. Nem véletlen,
ogy a színháztörténet híres dramaturg-rendező
árosokat tart számon; kettőjük együtt-működése
lválaszthatatlan egymástól. Amikor azt állítjuk,
ogy elválaszthatatlan, ezzel azt is jeleztük, hogy
létrejött előadáson belül szétválaszthatatlan is.
agy rendező-dramaturg párosok
zínháztörténeti korszakokat jelentettek egy-
zersmind: Reinhardt-Kahane, Jouvet-Anouilh,
rotowski-Kumiega. Jelentős együttműködés-nek

átszik a kortárs magyar színházi életben Jeles
ndrás-Forgách András, illetve Székely Gábor-
uró Győző kettőse, mindazonáltal érdekes
egfigyelni, hogy a magyarországi színházi

gyakorlatra nem a rendező-dramaturg kettős,
hanem sokkal inkább az író-dramaturg együtt-
működés a jellemző; jó példa erre Dobák Lívia
dramaturgi ténykedése az új magyar dráma szín-
házi karrierjének megalapozása terén. Az ő nevé-
hez fűződik többek között Garaczi László, Dar-
vasi László, Parti Nagy Lajos műveinek bemuta-
tása. Es ha már a felsorolásnál tartunk, akkor
tegyünk említést egy jelentős kolozsvári rende-
ző-dramaturg párosról is, amelynek köszönhe-
tően a kolozsvári színház átlépte a modernitás
küszöbét, polgári színházzá lett, tudatosan fölvál-
lalva a provincializmus visszatartó erői eIleni
küzdelmet: Janovics Jenőről, a legendás színész-
rendező-színigazgatóról és Imre Sándor dramaturgról
van szó.

E sorok írója a dramaturg azon
meghatárazását tette magáévá, amelyet a
magyarországi szín-játszás minden kétséget
kizáróan legtekintélyesebb dramaturgjától hallott.
Radnóti Zsuzsáról van szó, akinek nevéhez
fűződik a kortárs magyar drámairodalom
legjobbjainak a színház felé orientálása (Nádas
Pétertől Márton Lászlóig), de jórészt az Örkény
István-i drámai életmű is. Radnóti Zsuzsa minden
bizonnyal az élő színházi tradíció bölcsességét
közvetítette felém, amikor a következőképpen
fogalmazott: „A dramaturg a rendező barátja."
Ebből a meghatározásból az is kitűnik, hogy a
rendező-dramaturg páros gyü-

„Már gyerekkoromban észrevett m, hogy az
igazi remekművek unalmasak. Persze:
ahogy a tenger vagy Bach zenéje. Valójában
arról van szó, hogy az igazi műnek
nem mérhető órával az ideje. ,z igazi műveknek
még a földi idővel mérhető ideje is egy másik
dimenzióba tartozik. Az igazi űnek egyedül a
minőség a tempója. (...) A dilettáns rendezők
számára persze a pergő sz nház (lesz és marad az
ideál. Az időn áttetsző mi őség újfajta
jelentkezésére, az »unalom varázsfa ára« ők sü-
ketek." Pilinszky János sorait idéze , aki 1971-
ben az Élet és Irodalomban számot be Robert
Wilson társulatának - ennek az „iawai amatőr
színjátszó társulatnak" - A süket pi1 antása című
előadásáról. A költő olyan lángoló I. Ikesedéssel
ír a nancyi amatőr színjátszó fesztiv.lon látottak-
ról, hogy zavart elhatárolódásra ké.ztette az ES
szerkesztőségét. Pedig csak a nag művész té-
vedhetetlen értékfelismeréséről volt szó:'Pilinsz

mölcsöző drámai viszonyban van egymással, a
dramaturg a rendező színházból kifelé tekintő
arca, egy vele, de más irányba néz, mindazonáltal
a létrejövő előadás együvé tereli őket. A drama-
turg útitárs, amiképpen az Hermész is, a jelenté-
sek védőistene. Sohasem az első vonalban talál-
ható, nem hős, hanem utazó: különböző világok
- irodalom, színház - összekötője. Hermészről
azt olvassuk, hogy „álmok terelője" ő, ám
Odüsszeuszhoz hasonlóan „nagy ravasz"
(polütróposz!) , hiszen tudja, amit nem tud, sőt
gyakran azt is, amit a rendező sem, de ezt a
rendező is tudja róla, ezért láthatók egymás
mellett a nézőtér homályában, a próba alatt, ám
a rivalda fényében sohasem, mert az nem a
dramaturg helye, aki az „álmok vezetője, /
éjszaka is figyelő, kapukon beleső"".

A Színikritiusok Nemzetközi Egyesülete (A. I. C. T.)
égisze alatt, a Román Színházművészeti Szövetség
(UNITER) szervezésében Bukarestben megtartott kon-
ferencián elhangzott előadás magyar nyelvű változata.
A tanácskozás ideje alatt az évi UNITER-díjakra jelölt

legjobb színházi előadásokat is (Prokrusztész ágya,
rendezte Catalina Buzoianu; Caligula, rendezte Mihai

Maniutiu; Danaidák, rendezte Silviu Purcarete; Operett,
rendezte Tompa Gábor) bemutatták a bukaresti, illetve
az erre az alkalomra odasereglett nemzetközi szakmai
közönségnek.

ky minden idegszálával érzékelte a világban
végbemenő jelenlétvesztést- azt a hiányt, ame-
lyet Rilke így fogalmaz meg: rettenetes, hogy a
tények miatt sose tudhajtuk meg a valóságot -, s
éppen ezért örül annyira, amikor igaz művészetet
lát. „Wilsonék színháza unalmas és jelen van.
Unalmas: csöndes, mint az égbolt, mint az álom.
Jelen van. Tiszta költészet. Csak a költészet ké-
pes ugyanis ritka pillanatban integrálni az örökös
széthullásban levő világot, egyetlen forró és test-
véri egységben fölmutatni meghasonlottságun-
kat."

Európa 1970-ben fedezte fel Robert Wilsont,
a texasi kisvárosban született, New York-i logo-
pédus-festő-építészmérnök-amatőrszínész-ren-
dezőt, a Pilinszkyt is megihlető előadása révén
(Pilinszkynél többek között a Sheryl Sutton-mű-
vekben tűnik majd fel az örök élménnyé neme-
sedett előadás és annak létrehozója). Aragon,
Ionesco rajonganak az előadásért, amely egy

KARSAI GYÖRGY

LÁTVÁNYKÖLTÉSZET
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fekete bőrű, süketnéma kisfiú világát, álmait,
gondolatait mutatja meg. Egyetlen szó sem
hangzik el a színen, a képzelet látvánnyá fogal-
mazásának ünnepe a négyórás előadás.

Új, olykor arrogánsnak hatóan más Wilson
színháza, csakúgy, mint minden megnyilvánulása
(1974-ben, a belgrádi Színházi Fesztiválon egy
sötét helyiségben, egyetlen szál gyertya fénye
mellett, csuklyával a fején, tettetett dadogással
válaszolgatott az őt faggató kritikusok kérdé-
seire). Később, világhíres, ünnepelt sztárren-
dezőként így ír a művészetéről érdeklődő kriti-
kusnak: „...három meghatározó erő hatott eddig
rám: a modern tánc két képviselője (George Ba-
lanchine és Merce Cunningham); Raymond
Andrews fekete, süketnéma fiú, aki sohasem járt
iskolába; végül Christopher Knowles, tizenkét
éves, szellemileg sérültnek nyilvánított, hallássé-
rült kisfiú."

Michel Piccoli, az öreg színész mozdulatlanul
áll a színpadon, és én elhiszem, hogy vonzó,
fiatal férfi, aki titokzatosan félresiklott élete rom-
jain, mint egyetlen reménysugarat szereti a Ti-
tokzatos Nőt (Lucinda Childs), akiről csak annyit
tudunk, hogy estéről estére eljön a Férfihoz, hogy
feloldja magányát, s ő maga is kapjon vala-
mennyit a szerelemből, az érzésből, ami emberré
teszi az embert.

Pilinszky 1971-ben színpadi költészetként ha-
tározta meg Wilson színházát, s ez a költészet

ma, amikor elárasztják a világ színpadait a mon-
danivaló hiányát extravagáns ötletekkel elfedő,
hivalkodó előadások, mindennél szebben szólal
meg. Wilson erénye, hogy látvánnyá tudja vará-
zsolni a szöveget. Minden tiszteletem Marguerite
Duras-é, mégis meggyőződésem, hogy Wilson
elemzése, értő és továbbgondoló olvasata nélkül
a La Maladie de la mort (A halál betegsége)
semmiképpen sem tartozna jelentős művei közé.
A történet már-már közhelyesnek tűnik -
Bernardo Bertolucci Az utolsó tangó Párizsbanja
tagadhatatlanul ott kísért a háttérben!; a szöveg-
könyvhöz (inkább kisregényhez) fűzött szerzői
megjegyésekről, az esetleges előadásra vonat-
kozó utasításokról pedig mindennél többet árul
el, hogy közülük Wilson egyet sem vesz figye-
lembe.

De hát miért is érdekelné Wilsont mások, akár a
szerző elképzelése? Ő azt tudja, amit Grotowski
óta csak nagyon kevesen: látja, ami a szövegből a
színpadon, a látványköltészet terében kibont-
ható. Egységben tudja kezelni a megírt szöveget,
a színész testét-mozgását, az ezekhez kapcsoló-
dó zenét és a tér valamennyi színét. Az így meg-
álmodott látvány egységes képként ég a néző
lelkébe, s valahol mélyen, nagyon sokáig - talán
örökké, mint Pilinszky esetében - marad övé az
élmény.

A látvány. Wilson színpada egyszerre puritán
és gazdagon díszített. Tárgy csak kettő látható:

jobboldalt egy ágy - fekete lepelbe burkolózó
matrac, a végtelen térből kiszakított, lakatlan szi-
get -, ez nyújt ideig-óráig menedéket a két ma-
gányos élet-hajótöröttnek; mellette szikár ülőal-
kalmatosság; nem, nem jó szó rá a szék, hiszen
oly szögletes, csúnya és elutasító, hogy szinte fáj
megérinteni. Nem lehet véletlen, hogy azok a
ritka pillanatok, amikor a színen fizikai érintke-
zésre kerül sor, azok mindig ehhez a hidegséget,
elutasítást sugárzó tárgyhoz s nem az ágyhoz
kötődnek. A szexualitás minden részletét egyéb-
iránt aggályos pontossággal rögzítő szöveg eb-
ben a rideg-hideg térben teljesen elveszíti eroti-
kus jellegét.

A tárgyaknál fontosabb a háttér, pontosabban
a színpadi tér összekapcsolása a háttér jelezte
külvilággal. Alapvetően színekből építkező, egy-
mástól szigorúan, egyenes vonalakkal élesen el-
határolódó tereket látunk: a komor tenger szür-
késkékjét, az égbolt szélkavarta fenyegető-szo-
morú sápadtságát, az éjszaka mindent elnyelő-
bevégző feketeségét. Mágnesként vonzza tekin-
tetünket ez a színvarázslat: nem illusztrálja, de
minden szónál pontosabban írja le a tengerparti

Lucinda Childs és Michel Piccoli
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szoba falain kívüli világ azonosságát a Férfi és a
Nő egymásra találásának reménytelenségével.

Wilson néha játszik velünk: egyszer csak tel-
jesen egyszínűre (szürkésfehérre) vált a háttér, s e
piszkosfehér pusztaság mértani közepén kigyúl
egy bántóan éles, függőleges, mintegy másfél
méteres fehér fénycsík, és döbbenetes lassúság-
gal elkezd kúszni lefelé. Legalább öt percig tart,
míg eljut a padló síkjáig, s ezalatt minden és
mindenki e némán mozgó fénymágnesnek ren-
delődik alá. Varázslat, hiszen sem szöveg, sem
mozdulat nem vesz tudomást e fénycsík jelen-
létéről, mégis mindent betölt, beépül az előadás
torokszorító hangulatába. (Wilson munkatársa a
színpadkép kialakításában: Ann-Christin Rommen.)

A zene. Külön elemzést lehetne írni Robert
Wilson és a zene címmel. A kezdet némaszínhá-
zától (A süket pillantása mellett a Sztálin József
élete és kora című tizenkét órás előadás [1969]
tartozik ide). A halál betegsége zeneszerzője
Hans-Peter Kuhn, aki 1978 óta dolgozik Wil-
sonnal (zeneszerzője többek között Peter Stein-
nek, Luc Bondynak, Peter Zadeknek és Dieter
Dornnak is). Kevés lenne egyszerűen „csak" ze-
nének nevezni azt, amit hozzátesz az előadáshoz;
talán hangzás- és zeneanyag lenne a megfelelő
műfaji meghatározás. A dallamfutamok az operák
világát idézik - nyilván nem függetlenül Wilson
közismert vonzódásától a klasszikus operák-hoz -
, ugyanakkor az időnként váratlanul meg-szólaló
hangok (messzire kongó dob, éles hangú fagott
vagy bánatosan elérzékenyülő hegedű) csak és
kizárólag az adott pillanat hangulatát emelik ki, e
megszólalásoknak nincsen önálló zenei életük.

Mintha Kuhn és Wilson a két szereplő emberi
hangokba nem önthető megszólalásait emelte
volna a színpadi térbe. Piccoli néma jajkiáltása
komor dobkondulás, Lucinda Childs kinyújtott
keze véget nem érő, egyetlen hangon megszólaló
hegedűfutam. „Számomra a színház: építészet.
Ha egy elemét kivesszük, az egész összeomlik. A
mozdulatok nem díszítik vagy illusztrálják a szö-
veget. Amit hallunk, az éppannyira fontos, mint
amit látunk. Nem azt jelenti ez, hogy a szöveg
jelentőségét csökkenteni kellene, de hát fülünk és
szemünk összekapcsolódik, ostobaság lenne
tehát egyik érzékünket kiemelni a másik rovásá-
ra" - vallja Wilson 1993-ban Lausanne-ban Vir-
ginia Woolf Orlandójának rendezésekor, s ez a
szemlélet érhető tetten az A halál betegségében
is. Amiként a színpadi látvánnyal, ugyanúgy a
színpadi zenével is kísérletezik Wilson: az Ein-
stein a tengerparton műfaji meghatározása opera
volt (zene: Phil Glass), majd rendezett Pillan-
gókisasszonyt és Varázsfuvolát, a néhány évvel
ezelőtt New Yorkban, Párizsban és Ludwig-
shafenban bemutatott, háromrészes operaren-
dezéséhez pedig (Black Rider, Alice Csoda-
országban, Time Rocker) zeneszerzőül Tom

Waitset és Lou Reedet, két világsztár rockzenészt
kért fel. A halál betegsége pedig zen:, mozgás és
szöveg elválaszthatatlan egysége.

A színészi játék. Természetesen egyedül Mi-
chel Piccoli neve elegendő lenne a sikerhez, már-
mint ahhoz, hogy akár éveken keresztűl mint
vándorcirkusz, végigszáguldjon az együttes Eu-
rópán (vagy akár az egész világon) mindenütt,
mondjuk, három-négy előadást tartva. Biztos a
telt ház. Néhány évvel ezelőtt Párizsban, a
Champs-Elysées-n játszották a Cyranót, Bel-
mondóval a címszerepben. A kritikus időt és
pénzt nem kímélve bejutott az ötvenvalahányadik
előadásra (heti egy nap kihagyással folyamato-
san játszották ekkor már több mint két hónapja!),
hogy néhány órával később élete egyik legna-
gyobb színházi csalódásával gazdogodjék: egy
öreg, se társaira, se a szövegre nem figyelő,
önmagába szerelmesedett ripacs ágált a színen,
aki - esküszöm! - nem tudott végigmenni nor-
málisan a színpadon, ujjait idegese ropogtatta,
folyamatosan bakizott, ezenkívül a rendezői el-
képzelés abban nyilvánult meg, hogy Belmondo
minél többször legyen a színpad elő erében, sze-
retett közönségéhez minél közelebb. E majd' tíz-
éves emléket csak azért elevenítem fel, hogy
jelezzem: erős gyanakvással tekintettem a szín-
lapon szereplő Nagy Névre. Wilson híresen szi-
gorúan bánik színészeivel. Ahol minden a lát-
ványról szól, ott csak a legfegyelmezettebb szí-
nészi játék fogadható el. „Az alapokhoz kell
visszatérni, például hogy hogyan kell tartani egy
poharat. Ugyanis a technika elsajátítása adja a
színész szabadságát. A legnehezebb teljesítmény
marad: végigmenni a színpadon" nyilatkozta
egyszer. Wilsonnak a színészekkel kapcsolatban
sincsenek előítéletei, számára a teljesítmény az
egyedüli értékmérő. Amikor 1994-ben Budapes-
ten járt, a berlini Ernst Busch Főiskola hallgatói-
ból alakult társulattal, a Hebbel Színház kereté-
ben adta elő a Doktor Faustus felkapcsolja a
villanyt című előadást. De volt New Yorkban
olyan rendezése is, ahol a hivatásos társulatból
mindössze két színészt tartott me!, a tucatnyi
egyéb szerepet pedig hirdetése re jelentke-
zőkből, illetve az utcán leszólítottakból szedte
össze. A Pilinszky leírta jelenlétet ugyanis nem
elsajátítani, de megélni kell, vallja, : professzio-
nális színészképzés viszont a legtöbb helyen ép-
pen hogy a manírokat, a természetes viselkedés
elfelejtését neveli a leendő művészekbe.

Lucinda Childs és Michel Piccoli tud jelen lenni.
Az ő alakításukban a mozdulat: térben elindított
vonal, amely a test segítségével látvánnyá
változtatja a szavakat, összekapcsol látványt és
szövegtartalmat. Ugyanakkor minden „wilsonian"
lassú a színen - bár a nem egészen kétórás
előadás pörgő ritmusát hasonlítani sem lehet
olyan klasszikus előadásaihoz, mint a há-
romrészes, nyolcórás Arany ablakokhoz (Mün

chen, 1982), a több száz, különböző nemzetisé-
gű szereplőt mozgató, napokon át tartó Polgár-
háborúkhoz (1983) vagy az említett, tizenkét
órás Sztálin József élete és kora című produk-
cióhoz -, a mozdulatok itt is hihetetlenül elnyúj-
tottak, szinte érezzük a mozdulattá vált időt, min-
den gesztus ott marad a levegőben.

Azt is érezzük, ahogy Lucinda Childs kinyújtott
keze a vállunkon pihen meg, vagy Piccoli lépésre
emelt lába valahol a hátunk mögött ér földet.
Ebben az időben és térben elnyújtott mozgásban
a leghétköznapibb gesztusok jelentősége is mér-
téktelenül megnő. Nekünk fáj, ahogy a Férfi nem
tudja megérinteni a Nőt, mert egészen egyszerűen
elhal a térben a mozdulata. A Nő ölébe hajtaná
fejét? Majdnem sikerül: a Nő is készül az érintés-
pillanat befogadására, de csak fájdalmas-torz
kiáltás tör elő torkából, sikolyra nyitott szája
pedig sokáig mint végtelen szakadék mered a
semmibe - ránk. Fentiek után természetes, hogy A
halál betegségében nincs felesleges mozdulat. De
nincs mozdulatlanság sem, hiszen ahogy nincs
tökéletes csönd, úgy nincs teljes mozdulatlanság
sem. Lucinda Childs New York-i táncos és
koreográfus 1963 óta van színpadon, 1973 óta
saját társulata van. 1976, a mára már mitikussá
híresült Einstein a tengerparton óta dolgozik
rendszeresen Wilsonnal. Újabban a kortárs zene
színpadra állítása a legfőbb érdeklődési területe,
de Wilson hívására elvállalta ezt az iszonyúan
nehéz szerepet. Külsejében nem is emlékeztet a
Duras megálmodta fiatal, csupa erotikus-tűz-
Nőre. Játéka - ha ugyan jó ez a szó ide! - érteti
meg, mit jelent a zenévé olvadó mozgás, s mi a
mozgássá olvadó szó.

Méltó partnere Michel Piccoli, aki egyszerűen
Nagy Színész. Nem játszik rá a világsztárnak
kijáró csodálatra, előttünk építi fel a Férfi alakját.
Mozdulataiban a kimondhatatlan múlt súlya.
Együtt lélegzik a háttérben felsejlő tengerrel. Fé-
lünk önpusztító magányától, mintha minden el-
rontott élet ott tükröződne kortalan szemében.

Robert Wilson Duras-rendezése - csakúgy,
mint az utóbbi években készült legtöbb előadása -
nemzetközi produkció, s a március eleje óta tartó
franciaországi turné után az előadás európai
körútra indul: többek között Lausanne-ban,
Brüsszelben, Amszterdamban, Münchenben is
bemutatják az elkövetkező hónapokban. Ha min-
den a terveik szerint alakul - s ha még bírják
erővel a színészek-, valamikor a nyár végén, ősz
elején Bécsbe érnek, ahová ma már nem nagy
vállalkozás elugrani, különösen, ha igazi színhá-
zat lehet látni...

Marguerite Duras: La Maladie de la mort (A halál
betegsége) (Théátre Vidy-Lausanne E. T. E.)
Jelmez: Frida Parmeggiani. Fény: Heinrich Brunke,
Robert Wilson. Zene: Hans-Peter Kuhn.
Díszlet, rendezte: Robert Wilson.
Szereplők: Lucinda Childs, Michel Piccoli.


