
Hallottunk olyan ellenvetésről, hogy
szabad-e kipróbálatlan előadásokat a
külföldnek bemutatni? Hátha sikertelenek,
hátha nem tetszenének? Mi a kockázat
abban, ha egy-egy mű vagy elő-adás
csakugyan megbukik? Ilyen a szín-házi élet
világszerte! Sikerek és bukások követik
egymást. Ismert sportközmondás, hogy az
olimpián nem a győzelem a fontos, hanem
a részvétel. Ha egy országnak olyan eleven,
lüktető, sokoldalú színházi élete van, mint a
miénk, akkor mutassuk meg, vállalva egy-
egy bukás kockázatát is. Budapestnek
csaknem húsz színháza van: ezek olyan
összképet mutatnak, amely élményt
jelenthet minden szakembernek.

A Drámák Hetének 1969-es előadásai az
illetékes szervek teljes közönye mellett
zajlottak le. Elengedhetetlen feltétele a
Heteknek valamilyen ünnepélyesség, ami-
nek számtalan módjára ezúttal talán fe-
lesleges kitérni. De az írók szövetségének, a
színházi világ képviselőinek jelen-léte
nélkül nem képzelhető el a Drámák Hete. S
ebben részt kell vennie könyv-
kiadásunknak is, amelynek módjában van -
akárcsak a könyvhét alkalmából -
előkészíteni egyes színházi vonatkozású
kiadványok megjelentetését.

Ki lehetne találni valamilyen jutalmazást
is, vagy pályázatot, vagy versengést - persze
nem pusztán fővárosi, hanem országos
méretben -, hogy érdekesebbé,
izgalmasabbá váljék a Drámák Hete. Miért
ne jutalmazhatnánk - a filmszínészet
mintájára - a legjobb színészi munkát,
díszlet- és jelmeztervezőt, a színházi
összmunka számtalan részesét?
Szavazataival be lehetne vonni a közön-
séget is.

A Magyar Drámák Hetéből évente is-
métlődő, nagyszabású szellemi ünnepet
kellene kialakítani, amely megbolygatja
egész színházi világunkat, sőt egész
közvéleményünket. Lépjünk tovább az „ezt
is elintéztük" szemléletnél. Egy alaposan
előkészített Magyar Drámák Hete vagy akár
Színházi Fesztivál - hogy ezt a
nemzetközileg bevált, hírverő szót
használjuk - bizonyára hozzájárulna ah-hoz,
hogy színpadi irodalmunk elfoglalja méltó
helyét a nagyvilág színpadain - de legalább
hazánk színpadain.

világszínház

BÉKÉS ANDRÁS

A 28. Velencei Színházi
Fesztivál

A Velencei Színházi Fesztivál utolsó
előadása után még egy napig Velencében
maradtam. Ezen a napon, a Fesztivál
tizenkilenc programszerű előadása után
kezdte meg vendégjátékát a New York-i
Living Theatre. Programján Szophoklész:
Antigonéja szerepelt, Brecht
átdolgozásában. Vonzott a mű, amelyet
csak olvastam, de vonzott a híres vagy
mondhatjuk hírhedt társulat is, hogy
négyhetes, mindennapos színházba járás
után utolsó estémet újból színházban
töltsem. Az élmény, amivel kijöttem a
színházból, nemcsak az enyém volt, pár
óra alatt közvéleménnyé vált Velencében:
„Végre, a Fesztivál után láthattunk egy
igazán jó színházi előadást is."

Ez a vélemény nagyjában fedte azt a
sajnálatos tényt, hogy a Fesztivál egésze
kifejezetten nem volt sikeres. Volt egy-két
remek kivétel, például Barba szín-háza, a
dán Odin Teatret, de igazi szín-házi
élményt mégis a fesztiválon kívüli Living
Theatre adott.

A Living Theatre közismerten hippi-
színház, tagjai „igazi" hippik, valamilyen
kommunában élnek, igen sajátos életelvek
szerint. Nem akarok most a színház
ismertetésével bővebben foglalkozni, mert
különböző produkcióik más-ként hatottak,
és más visszhangot válthattak ki. De
Brecht-Szophoklész Antigonéjának
előadása igazi művészi esemény. Nekem is
szokatlan és furcsa volt az a provokatív, a
közönséget a lehe-

tő legerőszakosabban ingerlő és sokkoló
magatartás, amelyet az együttes tagjai
tanúsítottak. Szenzációnak hatott a szín-
padon a sok-sok hippijelmez, frizura,
amelyet csak nagyforgalmú nyugat-euró-
pai városok egy-egy főterén lát az ember -
de végül is ebben az előadásban nem ez
volt a lényeg.

A látottak alapján az a véleményem,
hogy mindenféle ideológiától függetlenül,
amellyel az együttes vezetői társaságukat
alapították, munkájuknak alap-ja és
lényege kifejezetten haladó, progresszív és
mindenekelőtt rendkívül mű-vészi. Julian
Beck, az együttes vezetője és egyben az
előadás rendezője, aki már nem is fiatal
ember, minden hippiségen vagy
„álhippiségen" túl, ebben a produkcióban
az igazi művész adottságaival lépett
színpadra. Rendezői munkájának alapja,
kibontása, a részletek és a nagy egészek
megkomponálása a legklasszikusabb
művészi törvényeken alapult. Teljesen az
a meggyőződés alakult ki bennem, hogy
ez a hippiség szinte csak álarc, maszk a
lényeg fölött, szinte csak egy
hipermodern, divatos vagy divatoskodó
külszín, amely mint feltétlen szín-házi
érdekesség lengi körül az együttest, s
amely mögött a maguk műfajában és
érdeklődési területén igazi színházi és
emberi törekvések húzódnak meg. Nyil-
vánvaló, hogy az az eszköztár, amellyel
Julian Beck társulata dolgozik a szín-
padon és a nézőtéren (sőt a nézők között
is), szokatlan, meghökkentő, sőt ijesztő is
a tradicionális színházakhoz szokott
közönségnek. De mindezek az eszközök
egyben olyan színészi megnyilvánulások
is, amelyek rendkívül rokonnak és azo-
nosnak hatnak azokkal az ősi színházi
hatásformákkal, amelyek régebben fel-
tétlenül mindennapi eszközei voltak egy
közösség dinamikus, ünnepi, színházi
megnyilvánulásainak.

Ez a törekvés, a régi idők, az európai
színházat megelőző idők ősi színháza
megszólaltatásának vágya sok előadást
jellemzett a Fesztivál igényesebb rendezői
törekvései között is.

Nem érdemes itt most belebonyolódni a
Fesztivál idei megrendezése mögött hú-
zódó olasz társadalmi és ideológiai küz-
delmekbe, amelyek a múlt évi protestá-
lások idején kirobbantak. Az akkori meg-
mozdulások mindenképpen a Fesztivál
demokratikusabbá tételéért folytak. A
Fesztivál vezetőségének 1969-ben tehát az
volt a szándéka, hogy a program és a
lebonyolítás eleve lehetetlenné tegye a
múlt évi zajos megnyilvánulásokat. Ezek
az intézkedések megmutatkoztak a jegyek
árainak leszállításában, kedvezményes
jegyek kibocsátásában, megmutatkozott
abban is, hogy a Fesztivál előadásait
nemcsak a Fenicében adták elő, hanem
Velence más, populárisabb szín-



házaiban is, sőt Mestre színházában, il-
letve színháztermében.

De természetesen ez a demokratizálódás
már magában a műsorban is jelentkezni
kívánt. Hogy pontosan milyen szempontok
vezették a műsor összeállítását, azt nem
lehet tudni, de az bizonyos, hogy az
előadások hatása külön-külön és együtt a
kívánt eszmei, kulturális és politikai célt
nem szolgálta.

A darabok túlnyomó többsége látszólag
a leghaladóbb politikai színházat
igyekezett bemutatni. Szinte visszatérő
motívum volt a hatalom és az erőszak
elleni küzdelem kérdése, annyira vissza-
térő, hogy egy idő után már szinte ér-
dektelenné vált. A kérdések mögött valódi
és igazi politikai, társadalmi maga-tartás
alig húzódott, inkább divatos
zászlólobogtatás volt, általában valami
„hatalmas és erőszakos" ellen, minden
társadalmi, ideológiai vagy osztályállás-
pont nélkül. És ilyen módon - bár látszólag
állandóan haladó politikai szín-házakat
láthattunk - az előadások politikailag
hatástalanok maradtak, s a legtöbb esetben
sikertelenek is.

Ennek más alapvető oka is volt. A
Fesztivál hivatalos címe: Prózai Színházak
Nemzetközi Összejövetele. Természetesen
adódik, hogy a nemzetközi prózai
színházak összejövetelén még akkor is
valami tradicionálisan klasszikusat értünk,
ha elvárjuk az együttesektől, hogy újszerű
és érdekes vagy akár soha nem látott
kísérletekkel lepjenek meg. Ez a Fesztivál
azonban kísérleteiben és „új-
szerűségeiben" kimondottan avantgarde
összejövetel volt, a szónak időnként rossz
értelmében.

Az előadások többsége (már a szerzők
által is egyszerűsített politikai tételek
egyszerűsített rendezői megoldásban) a
művészi meggyőzés helyett a legtöbb
esetben a formai újításban kereste a sikert.
Ez a siker azonban elmaradt és nemcsak a
művészi élménytől fosztotta meg a
közönséget, hanem sok esetben a politikai
mondanivalót is kompromittálta. Az
előadások utáni vitán sok-sok
felszólalóban olyan álláspont alakult ki,
hogy a politikai színház valami más ügy,
mint az „igazi" színház, amely a művészi
meggyőzés erejével hat a közönségre. A
viták során szinte a Fesztivál végéig nem
sikerült tisztázni, hogy a kettő egy-mástól
elválaszthatatlan, hogy az „igazi színház"

mélységes és igaz politikai meg-győződés
nélkül nincs, és politikai, ideológiai hatású
csak az a színházi előadás lehet, amely a
művészet meggyőző erejével hat a
közönségre.

A minden áron újszerűségnek olyan
szélsőséges esetei is voltak, mint pl. Ro-
berto Lerici Színházi munka című da-
rabjának előadása Carlo Quatrucci ren-
dezésében. Legnagyobb sajnálatomra nem
tudom elmondani, hogy miről szólt, vagy

miről akart szólni a színdarab, mert a
rendezés következtében az előadás nem
jött létre! A negyvenedik percben a szerző
felfüggesztette az előadást (maga is mint
szereplő működött közre a szín-padon), s
ilyen módon az aznap esti közönség soha
nem tudta meg, hogy mit kellett volna
látnia?

Az eset a következő volt: amikor a
nézőtéren gyülekeztünk, már sejtettük,
vagy mondhatnám, reméltük, hogy vala-
mi különleges szenzációban lesz részünk.
A széksorok között a székeket kiemelve
itt-ott néhány négyzetméternyi helyet
hagytak szabadon, valószínűvé téve, hogy
az előadás néhány jelenete majd ott zajlik.
A színpad e pillanatban már látható volt a
közönség számára, minden díszlet nélkül,
a maga teljes pusztaságában. Középen egy
vaskampón egy felibe vágott, véres ökör
lógott, amit a hentesüzletből emeltek át a
színpadra. Az előadás kezdetekor
különböző civil-ruhás személyek jelentek
meg a színpadon, talicskán
szikladarabokat hordtak, dobozokat
cipeltek, zsákokat varrtak. A követ
hurcolók közt volt maga a rendező is. A
szerző törökülésben ült a szín-padon, és
festékes dobozokat tologatott. Hosszú-
hosszú percek teltek el érdektelen,
jellegtelen, semmittevő cselekedetekkel.
Egy idő után bizonyos személyek liszttel
bekenték a képüket, és a nézőtér
előkészített helyein, a széksorok között, a
padlón, egyidőben és külön-külön, egy-
mástól független jeleneteket kezdtek el
játszani. Szegény közönség türelmesen
várta a fejleményeket, és csendben for-
gatta a fejét, hogy a nem látható színészek
mormogásából halljon valamit. A nézők
egy idő után fölkeltek helyükről, és a
játszó színészek köré csoportosultak. A
társulat más tagjai eközben szabadon
járkáltak le-fel a színpadra, ki-be a
nézőtéri bejáratokon, mire a közönség
mintegy felhívást érezve, szintén
mászkálni kezdett a nézőtéren, sőt a
színpadon is. Néhány színész a színpadra
vezető lépcsőre nyitott zsákokat helyezett
el, amelyekben tökmag, napra-forgó, bab
és liszt volt. Más színészek eközben vizes
vödrökkel járkáltak a nézők között, a tetőt
nagy zajjal megnyitották a fejünk fölött,
valami hullni kezdett az égből - a
közönség egy része babbal, borsóval, sőt
liszttel hajigálta egymást. Hozzáteszem,
hogy nagy nevetések közepette. Én
magam is azt gondoltam, hogy az előadás
egyre „sikeresebben" halad. Ekkor
azonban a szerző haragosan
felfüggesztette az elő-adást, és
megnyitották a szokásos vitát. A
mezítlábas rendező, aki az elnöki asztal
tetején törökülésben vezette a vitát, a
szerzővel együtt mélységes rosszallását
fejezte ki a közönség magatartása miatt, és
szemére hányta a nézőknek, hogy miattuk
nem lehetett folytatni az elő-

adást. Az újítás itt már olyan jól sikerült,
hogy a színház is megszűnt tőle létezni.

Ha még egy ilyen zajos botrány nem is
akadt, de hatástalan, sikertelen produkció
annál több. Akkor is, ha a kanadai
társulat Che Guevaráról igyekezett
harcosan agitatív darabot prezentálni,
vagy a francia Serreau-Perinetti Társulat
Shakespeare Viharját akarta Aimé
Césaire átírásában antikolonialista
propagandának felhasználni, vagy a
Brémai Színház Peter Stein rendezésében
kísérelte meg Goethe Torquato
Tassójában a feudalizmus szellemi ki-
zsákmányolását bemutatni.

Hogy a képet igazabbá tegyem, fel-
tétlenül meg kell említenem, hogy szél-
sőséges eseteket kivéve a produkciók sok
jeles eredménnyel is rendelkeztek.
Figyelemre méltó jelenség volt a rende-
zői egyéniség, a rendezői elképzelés in-
venciózus, határozott és pontos arculata
és az a tény, hogy az együttesek általában
igen jó szakmai színvonalon valósították
meg elképzelésüket. Mégis mi lehetett az
oka, hogy ezeknek a kísérleteknek a java
sikertelen maradt?

Azt gondolom, hogy minden ilyen-fajta
avantgardizmusnak az a buktató-ja, hogy
a rendezőt elsősorban valamilyen
színházi különcködésnek a vágya hajtja,
a mindenáron való „különösségnek" a
babérjaira pályázás és az eszmei vagy
politikai cégér, amelynek az elő-adás
csak látszólag áll szolgálatában,
ugyanebből a forrásból fakad.

Befejezésül említem a Fesztivál egyik
legszebb előadását, amelyet a dán Odin
Teatret adott elő. Ez a színház Dániában
Holstebro kisvárosban működik. Vezetője
az olasz származású Eugenio Barba, aki
hosszas világcsavargás után ebben az alig
húszezer lakosú városban kötött ki azzal
a céllal, hogy a skandináv kisvárosokban
fog ezzel a társulattal színielőadásokat
rendezni. Egy kis teremben, ahol két
szemben levő sorban 30-30 néző foglalt
helyet, a csupasz parketten folyt a játék.
Középen egy lepedő nagyságú furcsa
szövetdarab, rá-kötve néhány kő, egy
nagyra méretezett tojásformájú tárgy, egy
kés - ez volt minden, ami díszletet, bútort
és kelléket nyújtott a produkcióhoz. Egy
mai dán írónak Peter Seebergnek újra-
költésében adták elő Euripidész Admé-
tosz és Alkésztisz című darabjának vál-
tozatát. Ezt a történetet Euripidésztől
teljesen függetlenül a dán Saxo Gram-
maticus is újraírta 1200 körül. Barba, aki
bejárta a fél világot, tanulmányozta a
japán, a kínai színjátékot, India kultúráját
és a skandináv ősmítoszt, előadásának
alapjául a régi kultikus játékok
hangulatát és kifejezési formáit vette.



Együttese, amelyet néhány év óta
részben Grotowski módszere szerint
nevel, valóban számunkra eddig soha nem
látott produkcióra volt képes. A jó másfél
órás, szünet nélküli előadás első pillanattól
kezdve az utolsóig lélegzetelállító volt. A
fiatal művészek teljes átlényegülése,
hangoknak és mozdulatoknak eddig szinte
nem látott mérhetetlen g a z d a g s á g ú skálája,
a kifejezési eszközök hihetetlenül pontos
és hallatlanul szuggesztív volta, az élet-
kapcsolatok minden ismert formájának
poétikus újraköltése az előadásban
megnyilvánuló, pilleszárnyakon lebegő líra
és a legősibb indulatokat felkavaró
szenvedély valóban azt éreztette mind-
annyiunkkal, hogy valami régi, elfeledett,
már soha nem ismert ősi világ kelt életre,
amelynek mi szinte arcközelben lehetünk
tanúi. Bár a dán szöveg mindannyiunk
számára érthetetlen volt, és a szokásos
olasz nyelvű tolmácsolás is el-maradt,
mégis, a mélységesen meggyőző és
kifejező, szuggesztív játék következtében
szinte szóról-szóra érteni lehetett az
emberek és a közösség vívódásának
minden fázisát.

Egy rövid beszámoló keretében nehéz
minden hasznos és figyelemre méltó
jelenségre kitérni. Igyekeztem mégis
vázlatos képet adni erről a meghatározott
szempontból szerveződött előadás-
sorozatról.

Aki csak ezeket az előadásokat látta, és
az hiszi, hogy ilyen a haladó politikai
színház, annak el kellett veszítenie a hitét
ebben a törekvésben. Az a szerencse, hogy
az igazi jó politikai színház-nak nem ez az
egyetlen útja.

BRATMANN MIHÁLY

Diákszínház- fesztivál
Wroclawban

Néhány hónappal ezelőtt ezeken a
hasábokon már szó volt a diákszínházakról
és fesztiválokról a zágrábi találkozó
kapcsán, amely majdnem botrányba
fulladt, s amelyen éles politikai né-
zetkülönbségekre derült fény. Mint a cikk
írja: „Szenvedélyes, már-már tett-
legességre fajuló viták robbantak ki a
fesztivált búcsúztató diákok között."

11969 októberében ismét nagyszabású
eseményre, „fesztiválok fesztiváljára"

került sor Wroclawban. Tizenhárom or-
szág huszonhárom együttese kapott meg-
hívást, olyanok, akik már valamelyik előző
fesztiválon sikerrel mutatkoztak be. Talán
főként ez okozta - a nyugati
diákmozgalmakban bekövetkezett lany-
hulás mellett -, hogy ezúttal a fesztiválon
nem annyira politikai nézetek csaptak
össze, mint inkább művészi elgondolások
és eredmények vitatkoztak egy-mással.

Ennek megfelelően a hangulat is ol-
dottabb és barátibb volt, mint Zágrábban.
Igaz, voltak kifogások és javaslatok is. A
dánok például szerették volna, ha több
összejövetelre, vélemény-cserére kerül sor:
a vezetőség dicséretére legyen mondva,
hogy rögtön intezkedtek, s az utolsó
napokban már olyan átfogó jellegű vitára
is sor került, mint a diákszínházak
problémái. A beszélgetés a három nyelven
megtartott jó félórás referátum után
egészen a hajnali órákig tartott.

A frankfurti Neue Bühne a Woyzecket
„állította" színpadra. Valóban „állt" az
előadás: élőképszerű jelenetekben
döcögött előre a cselekmény, s ezen még
az sem segített, hogy időnként
filmrészleteket vetítettek, óriási
transzparenseket cipeltek be, majd egy
lány félmeztelenre vetkőzött, és fel-
szólította a közönséget, hogy előadás után
maradjon a nézőtéren, és vitassa meg
velük a darab felvetette szociális és
politikai problémákat; a tűzbiztonsági
okokból az előcsarnokba kiszoruló nézők
azonban főként csak arról akarták
meggyőzni a még jelmezben levő
színészeket, hogy bár szerintük is van
létjogosultsága az ilyen jellegű agitációs
színháznak, de ez az előadás nagyon
rosszul sikerült . . . Ez persze meddő vita
volt: színésznek ilyet bebizonyítani - aki
már próbálta, tudja - lehetetlen.

Hasznosabbnak bizonyult viszont az

az eszmecsere, amit a koppenhágai Danske
Studenter Scene tagjaival folytatott a
közönség, szintén közvetlenül az előadás
után. Közönségen itt jobbára szintén
fesztiválvendégeket kell érteni, mert bár a
jegyek felét állítólag a wroclawi egyetemek
között osztották szét, a nézőtéren
valahogy mégis mindig túl-súlyba kerültek
a különböző együttesek tagjai. Ez aztán a
színház őstörténetének jótékony levegőjét
árasztotta; képletesen szólva azok
táncoltak, akik elözőleg még a tűz körül
ültek ... Hogy a lengyel közönség mégis
lássa ezeket az előadásokat, szinte
valamennyi együttes tartott előadást
Wroclaw környékén is, majd, a fesztivál
befejeztével Krakkóban, Varsóban,
Gdanskban és más egyetemi városokban
turnéztak.

A koppenhágaiak produkciójának címe
Akció volt, s a nyugat-európai diák-
mozgalmakról, szorosabban a diáktün-
tetésekről és: az ellenük kivezényelt
rendőrség brutalitásáról beszélt, pop-zene,
vetített képek és pantomimelemek
felhasználásával. Nem volt szín-pad: a
közönség körülülte azt a kis par-
kettdarabot, ahol az előadás folyt, és az
első sorban ülők nemegyszer ijedten
kapták félre fejüket, amikor egy-egy
képzeletbeli gumibot feléjük sújtott, vagy
amikor egy félretaszított tüntető már-már
elsodorta őket.

A legmodernebb színházi törekvésekhez
kapcsolódott tehát ez az előadás, a
közönség nem „páholyból" nézte a pro-
dukciót, hanem bekerült az események
sodrába. S valóban, a nézők nem is ma-
radtak szenvtelenek, együtt éreztek, együtt
gondolkodtak, s csak kicsi hiányzott
ahhoz, hogy együtt is cselekedjenek a
színészekkel. A siker természetesen óriási
volt, s amikor - jó öt perc után -
alábbhagyott a taps, a beszélgetés során
szó esett az együttes céljáról,
munkamódszeréről is.

Főként munkásközönség előtt játszanak;
céljuk, hogy minél hatásosabb, mi-nél
erőteljesebb politikai színházat csináljanak.
Ez a produkció a próbák során
csiszolódott, alakult, s éppen ezért az író
és a rendező neve helyett a cím-lapon
egyszerűen csak annyit tüntettek fel: közös
alkotás.

Közös alkotás volt a fesztivál legiz-
galmasabb eseménye, a New York-i Bread
and Puppet Theatre előadása is. Egy nem
túlságosan modern és már nemegyszer
színpadra állított témát dolgoztak fel: a
Bibliát.

A z emberek éhesek - nagyon szabadon
fordítva ezt a címet választották, s mint az
előadás kezdetekor negyed-órás vad pop-
zene, hangulatteremtő zenebona után egy
pufók képű, szemtelen-pisze orr kislány
bejelentette, azért, „mert az emberek
valóban éhesek". Ilyen volt különben a
folytatás is: ha-


