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Németek, angolok, svédek, jugoszlávok

4. Nemzetközi Színházi Fesztiválon

A színházi fesztiválok értékcsökkenésé-nek
idejét éljük. Kifáradt ötletek, ellaposodott
koncepciók mindenfelé. Nancy, Avignon,
Chichester, Verona - megannyi devalvált
valuta. De az értékcsök-kenést nemcsak a
régi fények megsápadása okozza. Ha
kezünkbe vesszük mondjuk a Theater
Heute vaskos fesztiválkalauzát, már-már
azt hihetnénk, hogy egy nyár végi kiárusítás
katalógusát lapozgatjuk.

Ebben az áttekinthetetlen sokaságban a
belgrádi BITEF elég kivételes eset: ez a
nemzetközi találkozó éppen az elmúlt évek
fesztiváláradatában küzdötte magát a
felszínre.

Hogyan csinálták?
Kezdetben volt az Atelje 212, ez az 196-

ban alakult színház, amely célul tűzte ki,
hogy rövid idő alatt leküzdi a jugoszláv
színház viszonylagos elmaradását, és
bemutatja közönségének a világszínházi
repertoár újabb, főleg avantgarde
alkotásait, függetlenül attól, hogy a darabok
milyen filozófiát fejeznek ki. Első
bemutatójuk Beckett Godot-ja volt, mely
azóta is szerepel a színház műsorán. Az
Atelje megkülönböztetés nélküli
érdeklődéssel fordult a színházi avantgarde
minden új irányzata felé, és az elmúlt
másfél évtized során színpadot adott
Mrožek, Róžewicz, Peter Weiss, Adamov,
jarry, Sartre, Genet, Ionesco, Eliot, Pinter,
Schisgal, Kopit és mások műveinek. A
színház saját avantgarde drámaíró gárdát is
nevelt. Vaško Ivanovič, Aleksandar
Popovič és Brana Crčevič műveit azóta
Jugoszlávia más színházai is játszották. Az
Atelje úgy szerzett polgárjogot a kísérleti
színháznak, hogy maga mellé állította a
jugoszláv színjátszás nagy egyéniségeit.
Kevés állandó színésszel és sok vendég-
művésszel dolgoztak, és elérték, hogy a
rendezők és színészek náluk váltsák valóra
dédelgetett terveiket, legféltettebb
ambícióikat.

1964 óta már nem a szűk, korszerűtlen
212 személyes helyiségben játszanak, ha-
nem egy új, négyszáz személyes kis szín-
házban, melyet a társulat első igazgatója,
Bojan Stupica tervezett. Noha a szín-

ház a színpad változtathatóságát és a
közönség-színpad viszony új formáinak
kialakítását illetően hagy bizonyos hiány-
érzetet, a művészek leleményesen keresik
az adott lehetőségek között a legeredetibb
színpadi megoldásokat. A barátságos,
fesztelen hangulatot árasztó színház
pincéjében kialakítottak még egy
hetvenszemélyes stúdiót is, és így meg-
született a kísérleti színház külön kísérleti
laboratóriuma.

Megalakulása után tíz évvel a társulat
elég erősnek érezte magát, hogy
rendszeres, évenkénti nemzetközi feszti-
vált kezdeményezzen. Noha a fesztivál
nevében erre nincs utalás, a belgrádi
fesztivál, a BITEF úgy került be a köz-
tudatba, mint az avantgarde, a kísérleti
színházak találkozója. Valójában a fesztivál
kezdettől fogva sokszínű, de jellegében
heterogén műsort kínált. 1967-ben például
a nézők láthatták Grotowskit és a Living
Theatre-t, egy francia elő-adásban
Weingarten Nyárát, a híres Troilus és
Cressidát a román David Esrig és a

Három nővért a cseh Otomar Krejča
rendezésében. 1968-ban és 69-ben még
több hatás és irányzat jelent meg, A
kegyetlenség és szex színházát a pá-rizsi
Victor Garcia társulata képviselte Arrabal
Autótemetőjével, valamint a New York-i
Dionysos 69, melyet Euripidész nyomán
Richard Schechner állított színpadra. A
szovjet színjátszást ki-magasló színvonalon
Tovsztonogov Kis-polgárok rendezése
képviselte. A politikai és
dokumentumszínház jelenlétét az NDK-
beli Perten A luzitán szörny rendezése
biztosította. De ismét helyet kaptak a
klasszikusok modern rendezésben (egy
nyugatnémet Szeget szeggel, az angol D.
H. Lawrence A meny című darabját a
Royal Court hozta, Majakovszkij
Gőzfürdőjét, mely úgy klasszikus, hogy
még ma is avantgarde-nak számít, a
krakkói Stary Teatr mutatta be).

A fesztivál vezetői, Mira Trailovič és
Javan Čirillov mindent elkövettek, hogy
évről évre szélesítsék a fesztivál ható-
sugarát.

Minden fesztiválon részt vett néhány
hazai társulat. Meghívtak Európán kívüli
együtteseket (elsősorban az Egye-sült
Államokból, de Indiából, Argentínából és
Iránból is), és a prózai előadások mellett
rendszeresen törekedtek arra, hogy a
modern tánc- és balettművészet képviselői
is eljussanak Belgrádba. (Cullberg balett -
Stockholm, „Alvin Nicolais" Dance
Theatre - New York, Kathakali Dance
Theatre - ln-

dia, Contemporary Dance Theatre -
London stb.)

A BITEF vezetői év közben sokat
utaznak. A sajtójelentések alapján és ki-
terjedt levelező hálózatuk segítségével
válogatják k i a megtekintendő előadá-
sokat. Európában majdnem mindent
megnéznek, aminek jó híre kelt.

A BITEF jelentős anyagi támogatásban
részesül. Segíti a Szerb Szocialista
Köztársaság kormánya és Belgrád városi
tanácsa. Az eladott színházjegyek fedezik
a kiadások mintegy harmadát. A
szocialista országokból érkező társulatokat
az adott ország utaztatja ki államköltségen.
Hasonló a helyzet a nagy, államilag
szubvencionált nyugati színházak esetében
is. A kicsi és szegény, de ugyanakkor nagy
művészi erőt mutató kísérleti színházakat
és csoportokat ők utaztatják. Ezek a
társulatok Belgrádban nem lapnak nagy
gázsit, de azt minden részvevő eleve tudja,
hogy ezen a fesztiválon ott lenni művészi
rangot jelent.

Mint láttuk, a fesztivál meglehetősen
általános és átfogó cél szolgálatában áll.
Az új színlázi tendenciákat kívánja be
mutatni, é9 ebbe a programba belefér a
klasszikusok újszerű értelmezése épp-úgy,
mint a politikai színház vagy az avantgarde
kísérletezése.

Pufajkás Philoktétész

Az újságokban már láttam a hamburgi
Deutsche Schauspielhaus Philoktétész
bemutatójának előző napi kritikáját, most
az előadás Vitájára csöppenek be.

A fesztiválon az a szokás, hogy az
előadás másnapján a vendégtársulat ta-
lálkozik a színházbarátokkal, és elbeszél-
getnek, vitatkoznak a produkcióról.

Éppen Hans Lietzau, a rendező fejti ki
elgondolásait. Úgy látta, hogy mon-
danivalóját nem tudja kifejezni Szophok-
lész eredetijével, ezért az NDK-beli
Heiner Müller változatát rendezte meg.
Állásfoglalása világos, elkötelezett: azért
állította ezt a változatot színpadra, hogy
tüntessen a háború, méghozzá általában a
háború ellen. Azért nyúlt inkább Müller
klasszikus veretű, de sziklakemény és
kegyetlen átdolgozásához, mert
gondolatainak valóban nem felelt meg a
szophoklészi értelmezés. A görög
eredetiben igazságos háborúról van szó,
melynek során történt bizonyos
embertelenség a győzelem érdekében. A
beteg Philoktétészt kitették Lemnosz szi-
getére, hogy jajkiáltásaival ne rontsa a
katonák harci szellemét. Ez az ember-



lás szögletes, ettől a merev álarc ravasz és
kegyetlen kifejezésű lesz. Ő Odüsszeusz. A
másik szereplő álarcának kerek
szemnyílása csodálkozó, sőt bamba
arckifejezést ad a szereplőnek. A háttér
fehér körfüggöny, teljesen elvont térben
vagyunk, a színpadon az egyetlen rea-
lisztikus kellék a szereplők lándzsája.
Neoptolemosz - mert ő a csodálkozó arcú
fiatalember - azt a feladatot kapja, hogy
keresse fel Philoktétészt és vegye rá a
visszatérésre. Mindez nem úgy zajlik, mint
ahogy klasszikus daraboknál megszoktuk.
A két ember sokat mozog, kerülgeti
egymást, beszédük, gesztusaik olyan
nyersek, mint az ősembereké lehetett
egykor. Önkéntelen mozdulataik, hirtelen
felcsattanásaik többet árulnak el, mint a
szavaik. Neoptolemosz vonakodó állatka,
szűköl, nyüszít, bármit megtenne, csak ne
kellene a félelmetes Philoktétésszel
találkoznia. Odüsszeusz végül fegyverrel
kényszeríti engedelmességre.

Philoktétész megjelenése csakugyan
ijesztő. Arcán fekete maszk, szakadt
gúnyát visel, a világosabb színű rongyok
alatt a fekete mez a testét borító sebeket
jelzi. Féllábon biceg elő, a másik lába már
teljesen elfeketedett. A tekintete ádáz,
már tíz éve nem látott embert. Mióta
kitették a szigetre, számára „az emberfaj
sárkányfog-vetemény." Az ártatlan,
reszkető Neoptolemoszt rászegzett
nyilával úgy kerülgeti, mint egy csapdába
ejtett vadat.

Az előadás végig ebben a felfogásban
zajlik. Minden indulatot, minden csaló-
dást heves, sokszor önveszélyes mozdu-
latokkal, esésekkel, ugrásokkal, csúszás-
mászással, egész testükkel élnek át.

A hét jelenetből álló darabot egyvég-
tében játsszák el, a jelenetek között csak
percnyi szünetet tartanak. Ilyenkor kilép-
nek szerepükből, lazítanak, isznak egy
korty vizet, kifújják az orrukat.

A német Philoktétész befejezése teljesen
eltér a görög eredetitől. Az utolsó jelenet
előtt közjátékot látunk. Odüsszeusz és
Neoptolemosz álarcot vált és római
atellána maszkban különös gla-
diátorviadalba kezd. A nyíltól a gép-
puskán át az aknavetőig a különböző
korok fegyvereinek képzeletbeli beveté-
sével próbálják ölni egymást, majd fa-
kardot ragadva addig viaskodnak, amíg
mindketten holtan maradnak a porondon.

A befejező jelenet ugyancsak a közjáték
szellemét sugározza. Az ismét aljas-nak
bizonyult Odüsszeuszra Philoktétész
fegyvert emel s a jámbor Neoptolemosz
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telenséget az istenek szüntetik meg azzal,
hogy addig hátráltatják a görögök győ-
zelmét, amíg Philoktétész nem csatlakozik
a sereghez.

Müller világában nincsenek istenek.
Philoktétészre azért van szükség, mert
katonái nem hajlandók nélküle harcolni.
Égeti őket a lelkifurdalás, hogy milyen
könnyen kitették a lakatlan szigetre.
Odüsszeusz azért vesz részt a békéltető
misszióban, mert győzni akar, és látja,
hogy ez nem megy Philoktétész nélkül.

Este a hamburgiak megismételték az
előadást, és így láthattam a sajátos kon-
cepció megvalósulását is.

A színpad vakító fehér fényben úszik.
Egy lejtős deszkaácsolatot látunk, ez
Lemnosz szigete. Lomha mozdulattal két
fehér pufajkába öltözött és fehér, orr alá
érő gipszálarcot viselő alak lép fel a
deszkákra. Egyikük maszkján a szemnyí-



- hogy megmentse társát - ijedtében
megöli. Így hát hiába vetették latba
minden leleményességüket, hiába volt a
sok fenyegetés, a mézes-mázos rábeszélés:
Philoktétész halott. A fáradt, kimerült
Neoptolemosz vállára veszi Philoktétész
tetemét és Odüsszeusszal együtt lassan
vánszorogva elindulnak hosszú, végtelen
útjukra. Helyben járnak. Egy-helyben
menetelnek, hátukon az átkos teher. Csak
mennek, mennek, nem érik el a görögöket
sohasem. A győzelem feltétele halott. A
háborúnak nem lehet győztese - ismétli
Heiner Müller konokan, makacsul.

Hangos pantomim

Ami nem ugyanaz, mint a fából vaskarika.
Bizonyítja ezt a londoni Freehold Theatre
Antigoné előadása. Peter Hulton
szétszabdalásában az egykori görög
tragédia a következőképpen fest: az egyik
színész emelt, kicsit izgatott hangon
nagyon röviden elmeséli a darab tartalmát.
Közben a többiek pantomimikus
jelzésekkel, nyögésekkel, kiáltásokkal
kísérik a történetet.

Mi az ember ? - ezzel a kérdéssel kez-
dődik a következő jelenet. Minden idők
csodája, az állatok ura, törvényalkotó,
városépítő, betegséget gyógyító - hangzik
percenként egy-egy válasz. Kicsit mu-
latságosan hat, hogy minden elhangzó
megállapítást eljátszanak. Például, ami-kor
a narrátor azt mondja, hogy „az ál-latok
ura", a társulat négykézlábra ereszkedik,
ugat, vicsorog, majd az ember szavára
megszelídül. Egyáltalán minden jelenetet
agyonmozognak, agyonrohangálnak. Kár,
mert így a szép, költői szövegre alig van
fülünk. Az utolsó megállapítás: „Az ember
évszázadokon át törekedett arra, hogy
megteremtse a békét és a rendet." Ez már
Antigoné és Iszméné páros jelenetének
hangulatába vezet. Itt Antigoné temetésre
rábeszélő szavait a kórus általános
értelművé teszi: „Hány és hány ember
jutott holtában Polüneikész sorsára ? Volt,
akit máglyán égettek el, volt akit
agyonlőttek, volt akit szögesdrótról,
áramütötten kapartak jeltelen sírba, volt,
aki tiltakozásul önmagát égette el... "

A győztes katonák véres bohóctréfát
rögtönöztek Polüneikész holttestével.
Egymásnak lökik, labdáznak vele, obszcén
célzásokat tesznek a merev hulla ne-mi
potenciájára. Közben egy nem létező
blablanyelven hadarásznak és olyan az
arcjátékuk mint fékeveszett elmebetegeké.
Rövid időre eltűnnek s ekkor Anti-
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fiát, Haimónt játssza, Antigonéból pedig
rövid időre királyné lesz. A színészek
egyforma stilizált jelmezt hordanak. Ez is, a
szerepcserék is mutatják, hogy az
előadásban a hangsúly nem az egyé-ni
teljesítményen, hanem a „csapatmunkán"

van. A szerepcseréket némi külső jelzés
teszt először nyilvánvalóvá. Ami-kor
Antigonéból királyné lesz, a színész-nő
fátylat' húz és úgy értesül a hírnöktől a
fiatalok haláláról. Vagy amikor az egyik
katona (aki legelőször a narrátor volt)
Kreonná változik, vastag hullám-papírból
készült maszkot tesz föl.

Amikor a tragédia befejeződik, az elő-
adásnak még nincs vége. A színészek kis
egymondatos kommentárokban eljátsszák,
hogyan fogadná ma az utca embere
Antigoné halálát:
„Éppen elég gond nekem a családom."
„Nem tudok hozzászólni, nálunk a férjem

dönt a politikáról."

„Minek fölfújni az ügyet?"

„Ez csak egy eset. Az egész rendszer ro-
hadt."
„Ki az a nő?"

„Biztos, hogy igaz, amit mondanak?"

goné tér vissza. Behinti bátyja testét apró
papírszeletekkel, áldozatot mutat be,
imádkozik, jelképesen eltemeti, majd
eloson.

A visszatérő katonák elmeháborodott
bohóckodása hisztérikus félelembe csap át,
amikor észreveszik, hogy valaki meg-adta a
halottnak a végtisztességet. Először
habogva egymást vádolják, majd - hogy
elkerüljék a felelősségre vonást -
kihantolják Polüneikészt. (Háztartási
tollseprűvel söprik le róla a papírszele-
teket.)

Gyáva megrettenésüket éppúgy túlbo-
hóckodják, mint a hullagyalázást s a néző
mindig abban a pillanatban ébred rá a
jelenetek tragikus borzalmára, amikor
elneveti magát.

Antigoné szembesítése Kreonnal eléggé
hasonlít a hagyományos felfogáshoz.
Tisztán érvényesül a kifejezett gondolat: az
emberiség íratlan erkölcsi törvényeit még a
zsarnoki hatalom sem hághatja át
büntetlenül. (Kreon drámáját az előadás
szándékosan háttérbe szorítja.)

Gyakran látunk szerepcserét a szín-
padon. Az előbbi katonák egyike Kreon



A befejezés hosszú felsorolás az em-
bernek ember ellen elkövetett bűneiről.
Minden szörnyűség után ugyanazt a ref-
rént mormolja a kórus: In the name of
love - A szeretet nevében...

Egy Álomjáték, mely majdnem alvással

végződött

Az Álomjáték (Ett drömspel) megérdemli,
hogy megkapja a neki kijáró tiszteletet,
ugyanúgy mint Zola művei, melyeknek
tudományos megállapításai fölött eljárt az
idő, de művészi értékük maradandó. Amit
e darabból megtudunk az álomról, az ma
már a szürrealizmus és Freud jóvoltából
közhely. Ennek ellenére a darabnak
vannak olyan költői részletei, melyek az
egészet a muzeális jelentőség fölé emelik.

Az Álomjátékot Strindberg 1902-ben
írta, ez az első tisztán expresszionista
technikájú darabja. A prológusban el-
mondja, hogy célja az álmok világának
szabad asszociációit, laza logikai
összefüggésű történéseit újrateremteni.
Az egymást követő jelenetek háttere nyil-
ván a valóság: emlékek, élmények, szabad
fantáziálás, abszurditások és imp-
rovizációk laza szövedéke a darab. Híven
az expresszionizmus akkor még csak
kialakulóban levő szabályrendszeréhez, a
darab egyik meghatározó jellemvonása a
szereplők mérsékelt egyénítése. Az
expresszionista színpad szívesebben moz-
gat egyfunkciós figurákat, mint valóságos
embereket. Itt is a negyven szereplő közül
nagyon sokan a foglalkozásuk, a
hivatásuk nevén jelennek meg. Író, Ka-
tonatiszt, Apa, Rendőr, Ügyvéd, Kokott,
Nyugdíjas, Dékán stb. Ezek nem olyan
komplex egyéniségek, mint amilyenekhez
a realista daraboknál hozzászokhattunk.
Nem élnek, csak mozognak s illusztrálnak
valamit. Mindenesetre nagyon érdekes,
hogy amit Strindberg leír, arra Freud
később adja meg a lélektani, tudományos
magyarázatot. Néhány jellegzetes
álommotívum az Álomjátékban: a
szereplők időnként összesúgnak a fősze-
replő háta mögött, aki biztos benne, hogy
róla beszélnek (üldözési mánia); egy nagy
ünnepség közepén, amikor minden-ki a
főszereplőre néz, hirtelen leesik róla a
ruha és ott áll meztelenül, megszé-
gyenülten; egy másik főszereplő
visszakerül az iskolapadba, mert kiderül,
hogy nem érvényes a bizonyítványa, újra
kell vizsgáznia számtanból, és éppen ez a
gyengéje, még azt sem tudja, hogy meny-
nyi kétszer kettő (kényszerképzetek).

Történetről alig beszélhetünk. A da-

rab elejét a rendező, Ingmar Bergman
némileg megváltoztatta. Elvett valamit a
keretjáték buddhista misztikumából és az
egész előadást arra koncentrálta, hogy
hogyan fojtja meg az emberben a
költészetet a közönséges valóság. Az
előadás úgy indul, mintha egy panoptikum
kelne életre. Mindenféle emberek --
hivatalnokok, csavargók, fiatal lányok,
tengerészek, öregasszonyok népe-sítik be
a színpadot s közben lassú verklizene
nyekereg. Háttal a közönségnek,
asztalánál ül a költő, akinek álmában az
események és a szereplők megjelennek.
Indra, egy hindu isten leánya lejön a
földre, hogy tanulmányozza az emberek
életét. Rövid és kedves jeleneteket látunk,
meghitt családi együtteseket s köz-ben
nagyon halkan távolról orosz balett-zene
szól. Aztán elhangzik valami durva,
valami közönséges és a zene elhallgat. Az
egyik szereplő, a Katonatiszt mindvégig
Viktóriát, az örök szerelem jelképét
keresi. Sok szereplőről nem derül ki, hogy
van-e szimbolikus jelentésük, csak a
jelenlétükkel hatnak, mint a kövér, fiatal
táncosnő, aki futólag kacérkodik a tiszttel.

Egy másik főszereplő Ágnes, aki előtt
felvonul a női sors sok lehetősége. Ő
szeretné a gazdag, könnyű életet válasz-
tani, de amikor egy jelenetben meglátja,
hogy a tiszta, hófehér gondtalanság mö-
gött mennyi nyomornak kell állnia, meg-
marad rossz természetű férje mellett a
szegénységben.

Egy tárgynak is fontos szerepe van. Áll
baloldalt egy ajtó, amelynek másik oldalát
senki sem látta, és amelyre mindenki
kíváncsi. Az egyetem dékánjai előtt a
szereplők végül megfordítják az ajtót,
mely az élet értelmét, titkát nyit-ja. A
túloldalán nem találnak semmit.

A zárókép csalódott, szomorú tabló, a
szereplők Indra búcsúszavait hallgatják.
Lassú, de látványos előadásra hull rá a
függöny.

Korbács és szeretkezés

Arrabal: A gyönyörök kertjét (Le Jardin
des délices) jugoszláv társulat, a spliti
Kripta 70 (zord nevű, de pajzán kedvű)
színház adta elő. Az előadás egy magyar
novinár (újságíró) vagy kriticsár (kritikus)
szemének elég szokatlan látvány.

Miről szól a darab ? Ezzel kellene
kezdeni. Csakhogy ez sokáig nem derül ki.
Egy nagyon csinos fiatal, szőke nőt látunk
teljesen abszurd helyzetben: bosszú fehér
hálóingszerű ruhát visel. A

szobában (?) ahol fel-alá sétál, áll három
oszlop és fekszik egy nagy átmérőjű
betoncső. Az egyik oszlop phallus szo-
bornak látszik, a másiknak a tetejére
áramvonalas kiképzésű ketrecet építettek.
Ebben egy derékig meztelen férfi
tartózkodik, aki azonban sokáig nem
ember, hanem madár, vagy majom -
mindenesetre a csinos nő állatkája. Áll
még a színen egy óriási kőváza, melyet
nagy, színes, szalagos lámpaernyővel
fedtek be. A vázában két gúzsba kötött
birka. Hogy ki ne ugorjanak, azért a
kötelék. Mert ezek valódiak. Állandóan
skandalumot okoznak, mert zavarja őket a
fejüket fedő lámpaernyő. A közönség
sokszor csak az ernyőt ingató birkákat
figyeli és nevet, amikor fontos, komoly
dolgokról beszélnek a szereplők. A zavart
még fokozza, hogy időnként elektronikus
és emberi hang-kompozíciókat hallunk,
amelyeket eleinte nem tudunk hová tenni.
De még ez sem minden. Időnként
filmrészleteket vetítenek az oszlopokra. A
filmek néha híradósnittek, néha csak
képek valami rejtett jelentéssel. Némi
minimális információhoz azért
hozzájutunk. Gyakran keresik telefonon a
hősnőt a tele-vízióból. Kiderül róla, hogy
Laisnak hívják és színésznő, de most nem
akar szerepelni, mert jól érzi magát az
általa teremtett fantáziavilágban. Eljön
hozzá (vagy csak képzeli, hogy eljön ?)
egy nála idősebb gyermekkori barátnője,
akivel együtt nevelkedett egy zárdában. A
barátnő apácafőkötőt és hosszú, há-
lóingszerű ruhát visel, amely azonban
egészen a csípőjéig fel van hasítva. A
barátnő félreérthetetlen ajánlatot tesz, a
színésznő azonban egyelőre nem fogadja
közeledését. Távozása után a szín-padon
fekvő nagyátmérőjű betoncsőből előbújik
egy cselgáncsozónak öltözött férfi. Fején
csíkos bukósisakot visel és megtudjuk,
hogy ő volt a színésznő első nagy
szerelme. Még most is nagy hatással van
rá. A férfi első felszólítására látható
lelkesedéssel tisztítja ki a cipőjét. A
deréktól lefelé állatnak öltözött és most a
ketrecéből kiengedett férfi mindenkire
féltékeny: a bukósisakosra éppúgy, mint a
kacér apácára, vagy a birkákra. Ő szeretné
szeretni a színész-nőt, de csak tagolatlan
kiáltásokkal tud udvarolni. Ráadásul a
színésznő egyre nyíltabban kelleti magát a
bukósisakos-nak. Derékig fölemeli a
ruháját „válts meg, szabadíts meg" -
zihálja, de a férfit ez hidegen hagyja. Az
ugyancsak féltékeny apáca jelképesen
kasztrálja a szí-



nésznőt, hogy ne lehessen boldog senki-
vel. Az egyre sűrűsödő erotikus légkör az
első felvonás végén akkor „tetőz", amikor
a féltékeny madár- vagy majom-ember a
ketrecéből levizeli a színésznőt.

A szünet után a birkák a vázával együtt
eltűntek. A bukósisakos megvádolja a
színésznőt, hogy ledér és őt nem is szereti
igazán. Ez aztán olaj a tűzre. Most már a
közben főkötőjét levetett apáca is
izgalomba jön. Ketten simogatják a férfit,
majd az apáca korbácsot ránt elő, azzal
üti-veri a még érzéketlen bukósisakost.
Tehetetlenségében az apáca önmagát
kezdi korbácsolni és egyre
kíméletlenebbül veri magát. A férfit ez a
látvány végre felvillanyozza. Átveszi a
korbácsot és ő veri a két nőt. Kényszeríti
őket, hogy nyihogjanak, mint a kancák és
négykézláb mászkáljanak. A cipőjét
csókoltatja velük és mindenféle módon
megalázza őket. Egy idő múlva
megelégeli a játékot s miközben tompított
fénynél újabb filmvetítés kezdődik,
közösülést hajt végre a színésznővel. A
férfi ezután fáradtan leül a színpad szélére
és üres tekintettel mered a semmibe. A két
nő jobb híján egymással folytatná a
szerelmeskedést. Ez azonban a férfit sérti
és ezért ingerülten szétkorbácsolja őket. A
hangulat most más gyorsan hanyatlik. A
megnyugodott apáca kenyér-galacsinokkal
eteti a madárembert, aki a darab végére -
talán a kiállott izgalmak hatása alatt -
megtanul beszélni és az utolsó percekben
úgy viselkedik, mint egy normális ember.

Amikor kigyulladnak a lámpák, a kö-
zönség zavartan, szinte lesütött szemmel
igyekszik kifelé.

Négy előadást láttam, ez az idei fesz-
tivál műsorának egynegyede. Évről évre
hosszabb lesz a találkozó. Idén a
bemutatók szeptember 6-án kezdődtek a
londoni Modern Táncszínház fellépésével
és a hónap utolsó napján fejeződtek be
Racine Berenice-ével, melyet Roger
Planchon társulata, a Théátre de la Cité
adott elő. Majdnem egy hónapon át
Belgrád igazi színházi világvárossá vál-
tozott. A tarka öltözetű, egzotikus meg-
jelenésű, időnként utcai happeningeket
rögtönző amerikai, argentin, vagy francia
színészek nemcsak a járókelők köré-ben
keltettek nagy feltűnést, a belgrádi
eseménysorozatra felfigyelt a világsajtó
is. Az Atelje 212 helyiségeiben rendezett
oldott hangulatú délutáni beszélgetéseken
gyakran szót kértek a párizsi Le Monde, a
londoni Plays and Players és
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más jól ismert lapok munkatársai, vala-
mint a jugoszláv újságok kritikusai. A
jugoszláv napilapok egyébként minden
egyes vendégjáték után képes beszámolót,
valamint elemző vitacikkeket is közöltek.

A találkozót a jugoszlávok gyakorlottan
és hatásos külsőségek bevetésével
rendezték. Hangosság, színesség, feltű-
néskeltés jócskán adódott ezekben a he-
tekben, de hiányoztak azok a „külsőségek",
amelyek nélkül egy olasz, francia, vagy
spanyol fesztivál aligha zajlik le. Nem
voltak botrányok, nem voltak betiltások. A
közönség érezhetően fel volt készülve arra,
hogy provokáló elő-adásokban lesz része.
Szerencsére, ami magukat a színházi
produkciókat illeti, nem a külsőségek
uralkodtak. Nem volt erőszakos
„nézőbevonás", tüsszentő- és viszketőpor,
arcbakiabálós agresszivitás, volt viszont
bőségesen igazi, gondolat-provokáló
előadás.

Az idei vendégek többsége a klasszikusok
modern, néha szándékosan tiszteletlen
értelmezését tekintette céljának. A New
York-i La Mama társulat az Erzsébet-kori
realista rémdrámát az Arden of Feversham-
et játszotta, Krejčaék Divadlo za Branou-ja
a nevezetes Csehov-

előadással, az Ivanovval jött el, mely
korábban már a párizsi Nemzetek Szín-
házában is szerepelt. A román Teatrul
Bulandra két előadásáról (Diderot:
Rameau unokaöccse, David Esrig rende-
zésében és Büchner: Leonce és Léna Liviu
Ciulei rendezésében) következő
számunkban Koltai Tamás ír bukaresti
beszámolójában.

A sajtóbeszámolók és saját tapaszta-
lataim szerint a modern darabok mérsé-
keltebb visszhangot keltettek, mint a
klasszikus előadások. Copi Eva Peron-ját
a párizsi Théátre de l 'Epée, Handke
Kasparját a belgrádi Drámai Színház
mutatta be. Szerepelt még egy perzsa és
egy argentin avantgarde darab. Ezek
inkább egzotikumukkal, mint szellemi iz-
galmukkal hatottak.

Az Atelje 212, vagyis minden szep-
temberben a BITEF utcájában, a Lole
Ribarán sok zászlót láttam. Piros-fehér-
zöldet nem. De azért ne adjuk fel a re-
ményt. Argentína és Irán felfedezése után
előbb-utóbb a magyar színházra is sor
kerül. Talán nem is vagyunk olyan messze
ettől?


