gyökerező mondatok valójában minden
elbukott forradalomról, minden bujdosó
emigránsról és minden túlélő reményéről
szólnak. Ezt igazolta, a nyelvi nehézségek
ellenére, a lengyel nézők együttérzése,
szeretete, amellyel a három magyar
színész eszköztelen, hiteles játékát fogadták (Dobák Lajos, Szoboszlai Sándor,
Környei Oszkár). A másik előadásra,
Gyurkó László A z egész élet című darabjára, éjszakai programként került sor. Az
eseménytelen, verbális dráma egyet-len
motívumra épül: a szerelemre. Péter-vári
István rendezésében a két kitűnő főszereplő volt a siker elsődleges részese:
Dobos Ildikó (aki visszatérő vendége a
fesztiválnak) és Joós László.
Örökszépek, bestiák

„A színházból kilépve az embernek az az
érzése legyen, mintha valamiféle álomból
ébredne föl." Ilyen rossz, szorongásos
álom a XX. század legvitatottabb lengyel
egyéniségének,
Stanisław
Ignacy
Witkiewicznek valamennyi darabja. Kevés író okozott annyi fejtörést az irodalomtörténészeknek, mint a művész-bohém nevén ismert Witkacy. Az elfelejtett,
majd a hatvanas években világszerte felfedezett drámaíró „még a kutatók jó
néhány nemzedékét el fogja tartani", lengyel kortársai szerint.
Művészetének alapélménye a kafkai
méretű szorongás, a világ abszurditására
épülő katasztrófaélmény.
A polgári világ válságát megélő író
monomániás figyelmeztetése mind a harminc - viszonylag rövid periódusban
keletkezett - drámája. Witkacy, mint
minden századeleji avantgarde művész,
elméletet is kovácsolt: a Tiszta Forma
tézisét. A formizmus irányzatának drámára vonatkozó lényege: „A színházban
is megközelíthető a Tiszta Forma a lélektani ábrázolás és a cselekmény deformálása révén." A deformálás kulcsszó Witkacy életművének megértésében. Látszólag összefüggéstelen, szabad asszociációkban burjánzó, grafomániás bőbeszédűséggel terjengő mondatai e sajátos logika
törvényszerűségei. „Egy őrült agya színpadon megjelenítve", mondja róh
találóan egyik kutatója. Valamennyi darabja, így a fesztiválon látott Nadobnisie
koczkodany (Örökszépek és bestiák) is;
ilyen őrült agy leleménye.
A Jelenia Góra-i színház tehetséges
fiatal rendezője, Krystian Lupa (aki az
előadás díszlettervezője is) aláhúzta ezt
azzal, hogy valódi bolondokházát tervezett a színpadra. Emeletes acélháló-

ketreccel borította be a játék színhelyét, s
e ketrecek mindegyikébe katatóniás, hörgő, nyáladzó emberi roncsokat állított. Az
irracionális történet szerint ezek a férfiak
egy kegyetlen nő áldozatai. A jelképekben
gazdag dráma minden emberi érzelem,
így a szerelem eltorzulását ábrázolja a
tudatos elállatiasodás szintjére. A sokkoló
hatású befejezés jelképes: a fellázadt
rabok
(bolondok?)
felfalják
zsarnoknőjüket, és kitörnek az acélháló
mögül.
Kegyetlen színház Krystian Lupa
színháza, ahol félmeztelen embereket
rugdosnak, korbácsolnak és gyilkolnak.
Mindezt tömjénfüstben, látványos tömegjelenetekkel, szokatlan fényhatásokkal. (Az előadás színei - Witkacy elő-írása
szerint - fekete, fehér és vörös.) Sokkoló,
látványos, avantgarde színház. Vízióiban
olyan, mint Dante Pokla vagy mint
Pasolini Salo című filmjének döbbenetes
képsorai.
Színészi alakításokat nehéz rangsorolni, mert mint a legtöbb estén, ezen is a
hajszálpontosan összehangolt kollektív
munka az előadás legfőbb értéke. A főszereplő Maria Maj játékát kell kiemelni,
aki kemény, szuggesztív, izgalmas egyéniség.
Nyomasztó világ Witkiewicz színpadi
világa, valóban olyan, mint egy rossz
álom, amelyből kívánjuk a felébredést. De
logikátlan logikájával, zseniális őrültségével a XX. századi abszurd, szorongó
életérzés kifejezője, Beckett és Ionesco
lengyel
kortársa.
Életműve
híd
Wyspiański, Przybyszewski és Mrożek,
Różewicz munkássága között, de szinte
vala-mennyi ma élő lengyel alkotóra
hatott.

HÁMORI ANDRÁS

„Színészek jöttek...""
A XII. Belgrádi Nemzetközi Színházi
Fesztivál

Költséges mulatsággá vált a színház az
utóbbi időben. Bonyolult színházi gépezetekkel építették tele a színpadokat. A
díszlettervezők a barokk misztériumszínház csodagépeit, csodamechanizmusait
tanulmányozták, évszázados csodakeltő
eszközöket álmodtak újra a világ
színpadaira. A világítás egyre rafináltabbá
vált. A szcenikusok valóságos kastélyokat
állítottak a színpadra, mint Patrice Chereau
tette emlékezetes Marivaux-előadásában.
Borovszkij Hamlet-függönye a produkció
költségvetésének
jelentős
részét
felemésztette. De a magyar szín-házból is
hozhatunk példát. Szikora János A z
óriáscsecsemő pécsi előadásán tenyérnyi
helyet sem hagyott a színpadon, minden
funkcionálisan működött és mozgott.
Az idei belgrádi színházi világfesztivál
után úgy tűnik, megváltozott a látványszínház megkövetelte színházi nagyipar. Mintha visszaszorítanák a rendezők
tervezőiket, sőt sok esetben maguk tervezik az éppen csak jelzésnek használt
díszleteket. Figyelmüket pedig ismét a
színház legősibb eleme, a színész felé
fordítják. A ripacskodó clownériától, a
színpadot és a színházi estét végigmozgó,
végigtáncoló színészekig és a mélyen
intellektuális „színművészekig" minden-re
akadt példa a fesztiválon.
Mennyire tiszteljük a klasszikusokat?

Következő számaink tartalmából:
Bécsy Tamás:

Danton halála a Nemzeti Színházban
Kerényi Grácia:
„Operett” a Vígszínházban
Tarján Tamás:
Teret kérünk
Szekrényesy Júlia:
Odüsszeuszi szalmakalap
Saád Katalin :

„Téli utazás" az Olimpiai stadionban

Tuttival kezdődik a grúz Sota Rusztaveli
Színház Kaukázusi krétakör-előadása.
Színpadon az egész társulat, teljes a kavalkád. A táncoló-tomboló tömegből
egyetlen ember válik ki, a mesélő-énekesből magyarázó, vitatkozó narrátor-konferansziévá előléptetett Arkagyij Csheidze.
A franciás szemtelenséggel elzümmögött
nyitószám után úgy érezzük magunkat,
mintha egy revüszínházban vagy egy
music hall-előadáson lennénk. Csak éppen
a csillogó-villogó díszlet és a szikrázó
lampionok helyett koszlott rongydarabok
lógnak le a zsinórpadlásról. Időnként
lenyúlnak egészen a színpadig, időnként
piszkosan lebbennek felfelé. Mintha csak
Borovszkij Hamlet-függönyének lepusztult,
vi-

déki, fővárostól távoli változatával állnánk
szemben. A koszos drapériák szinte a
játék egyetlen díszletei, ezenkívül csak
egy-egy nélkülözhetetlen tárgyat vonszolnak be a jelenetekhez a színpadra.
Groteszk persziflázsa ez a darab Brecht
drámájának. Robert Sturua rendezésében a
darab kaukázusi környezete inkább
hasonlít
Piroszmani
gúnyos-naiv
táblaképeihez, mint egy színes-képes
grúziai fotóalbumhoz. Magát Piroszmanit
is megidézi a rendező. Amikor Gruse
megérkezik, bátyja és felesége éppen
föstményt készíttet egy mesterrel. Pingáltatják magukat, miközben a főúri gyermeket cipelő rokon telelésért alázkodik előttük. A naiv grúz festő életképei elevenednek meg jelenetről jelenetre, a mai
grúz élet tűnik elő, de akképpen, hogy
Brecht tanmeséje sem veszít eredeti érvényéből.
Nem férnek el a színpadon a grúz
együttes színészei. Szó sincs arról azonban, hogy a mostanában egyre divatosabb
módon becsörtetnének a nézőtérre, és
megjelenésükkel riogatnák, zavarba ejtenék a közönséget. A színészek közvetítette gondolatok hatolnak le csupán a publikum közé, a színészi élettapasztalatok
lépik csak át a rivalda vonalát. Sturua
színészei celebrálják a jeleneteket. Ünnepélyesen kezdik a képeket. Gyertyák
füstölnek a színpadon, szentképeket talál
el a reflektor fénye. A Halleluja azonban a
jazz
hangján szólal meg. A madonnapillantásokat kacér kacsintások
váltják fel. Az égnek emelt kezek vadul
kezdenek forogni a zene ritmusára. A grúz
színház színészei szemtelenül kérdőjeleznek meg mindent, ami Brecht
darabjában csábítóan szentimentálisnak,
untatóan kioktatónak tűnik.
Kevésbé mozgalmas a brüsszeli Nemzeti Színház Rómeó és Júlia-előadása, amelyet - immár másodszor - Otomar Krejča
rendezett. Első rendezése, tizenöt évvel
ezelőtt, 1963-ban, sokkal komorabb, sötétebb keretet adott a szerelmi történetnek. Mostani előadásához fehér mobilokat
tervezett Krejča. Hófehér emelvényeket,
amelyen könnyen mozognak a színészek.
Vázlatszerű díszletrácsokat épített, melyek
között elfér a veronai szerelmesek
története, melyek könnyen alakíthatók
erkéllyé vagy kriptává, fő-térré vagy
bálteremmé.
Hangsúlyozottan
hangsúlytalan ez a díszlet. Kiemeli a
színészeket, lehetőséget ad a szabad
játékra, a súlytalan történésekre. Pedig
csupán első pillanatban tűnik lepkesúlyúnak Krejča rendezése. Csupán első

Jełenet a grúz Sota Rusztaveli Színház Kaukázusi krétakör-ełőadásából

látásra idézi azokat a vasárnap délelőtti
matinékat, ahova kézen fogva vittek el
minket gyermekkorunkban. Csupán rövid
ideig hisszük azt, hogy ez az a gyerekkori
színház, ahol még minden érthető és
szép, őszinte és meleg volt.
Krejča rendezésének mélyén sűrű politikai szövevények futnak, szinte azt
mondhatnánk, osztálykülönbségek feszítik a veronai love storyt. Franco Zeffirelli emlékezetes színpadi Rómeójában a
főtéren kakaskodó fiatal arisztokraták
között makacsul mázolja a kerítést egy
festőlegény. Abbahagyva munkáját, a
vödörrel és az ecsettel a kezében keresztülvág a színen. És csodálkozik. Képtelen
megérteni, mit csinálhatnak itt ezek a
ficsúrok, mi ez a gyilkos hancúr a főtéren, dologidőben. Hasonló jelenetet
illesztett be Krejča is előadásába. Júliát
öltöztetik az esküvőre. Vagyis öltöztetnék, mert Júlia eltűnt. Az emeleti palotaszárnyon tanít táncolni egy szolgafiút. A
parasztkamasznak azonban sehogy sem
áll a lába a tánclépésekre, csetlő-bot-ló
figurája mellett felerősödik Júlia arisztokrata gyermekbája. De felerősödik
egyúttal az a különbség is, amely kettejüket elválasztja. Júlia táncolni tanítja
fülig szerelmes szolgáját és ez a hollywoodi tudatossággal beépített patron új
érzelmi szálakat csempész be az unalomig ismert történetbe. Ez a pár másodperces álomgyári jelenet alkalmas arra,
hogy megmozdítsa a nézőket, még akkor
is, ha azok pontosan tudják: bármennyire drukkolnak is a bájos lánykának, happy end semmiképpen nem következhet be, legföljebb egy szépen, közösen együtt sírt sad endre számíthatnak.
Krejča több elődjéhez hasonlóan politikai modellt lát a történetben. Nyilatkozata szerint Tybalt fasiszta suhanc,

aki hetyke nyegleséggel kötözködik a
Capuletekkel. A herceg szerinte megalkuvó szociáldemokrata, aki semmit
nem akar a városban, csupán látszólagos
nyugalmat, felszíni békességet. A
rendező
saját
véleményénél
is
fontosabbak azonban azok az emberi
viszonyok, azok az érzelmi és
érdekszövetségek, melyek valóban sűrűn
behálózzák az előadást. Júlia és a szolga
szerelmi pillanatán kívül jellemző
példája ennek Lőrinc barát és Rómeó
viszonya,
amely
Krejčánál
egy
életképtelen apával megáldott fiú és egy
bölcs, világi pap férfibarátsága.
Úgy tűnik, az írott dráma ismét visszanyeri tekintélyét a világ színházaiban. Az
utóbbi évek drámafoszlányai, szürreális
darabmontázsai helyett a nagy nemzeti
klasszikusok is előkerültek a dramaturgiákból. A norvégok, a stavengeri
Rogaland Teater, Ibsen Peer Cyntjének
újraolvasott változatával érkeztek Belgrádba. Furcsa Peer Gynt ez, ahol a címszereplő nem öregszik az előadás alatt.
Érthető a változtatás, hiszen csekély
érdeklődésre számíthat az a történet,
amelyben a tizennyolc éves Peer elindul a
világba, majd nyolcvanévesen visszatér a
hetvennyolc esztendős Solvejghez.
Az amúgy is komoly dramaturgiai
váltást jelentő harmadik felvonás után tehát amikor Aase halála után Peer
elindul szerencsét próbálni - megváltozik
az, addig romantikus nemzeti hőskölteményként kezelt, hagyományos
díszletben játszott, előadás szcenikai
képe. A színpadra fehér tüll borul,
mintha make up fedné, akárcsak a főszereplő arcát. Peer színésszé és az élet
színházzá változik ebben a második
részben. A főhős képzeletének színháza
ez, melyben természetesen önmaga a főszereplő. Igy, gondolatának pódiumán

keresztül életben tartanák. Hiszen lényegében az első percben lejár Besson rendezése, amikor Francisco már két és fél
perce áll őrhelyén. Idegesen váltogatja
lábát, keze már-már odafagy a fegyver
vasához. Nem a Hamlet-előadások megszokott díszes-lándzsás őre ő, hanem egy
egyszerű közkatona, helyesebben: baka,
akit talán már órák óta ottfelej tettek az őrhelyén. Az igazság azonban az, hogy ezek
a valóban szellemes drámaértelmezési
gegek is közhellyé váltak mára. Bessontól
is várnánk a folytatást, ehelyett azonban
ezzel egyenértékű, erre rímelő meglepetésekkel szolgál csupán az előadás. A
darab végén például a tizenkét éves Pierre
Besson jelenik meg Fortinbras-ként, vagy
az udvartartás szeme láttára meleg
lábfürdőt vesz a gyilkos-király. Ezek a
„poénok" azonban nem bizonyultak elég
erősnek az előadás drámai ívét aládúcolni.
Ki a szabadba!

Libgart Schwarz (Susanna) és Peter Fitz (Moritz) a Theater am Halleschen Űfer ełőadásában

már könnyűszerrel elférnek a marokkói
urak, a beduinok, a koboldok, a Föld
szellemei, valamint a norvég mítoszok és
erdők kedvenc őslakó manói, a trollok.
Igy válik érthetővé az is, miért nincs
szüksége mesterséges színészöregbítésre
a rendezőnek. Es így megmagyarázható
talán az is, miért van szükség a dráma
végén stílusbeli come backre, miért kell
ismét visszacsempészni a nemzeti
klasszikusjátszás színpadi közhelyeit.
Übü, dán királyfi

Benno Besson Volksbühne-beli rendezésében übüsítette a Hamletet. A dán királyfi nála inkább sörivó kispolgár, mint
bosszún fontolkodó wittenbergai ex-diák.
Manfred Karge disznószemű királyfija
nem a szellem csodálni való embere, nem
irigyelni való vívóbajnok. Inkább csak
hősködő, félidióta úrigyerek, aki-nek
még a bukását sem tudjuk szánni, annyira
nevetséges : hurkás testével, fittyedő
szájával,
rövidnadrágjában,
idétlen
posztókalapjában, földet söprő nagykabátjában.
Kozincev Hamlet-filmjének hatása alatt
áll Besson rendezése. Kiemelt szerepet
kapnak a wittenbergai diákok, a

jövő vezető értelmisége, akik kezébe
kerül néhány év múlva az ország kormányzása. Négyen érkeztek Németországból. Hamlet elkényeztetett hülyegyerek, aki mögött a vándorszínészek is
összemosolyognak, akit mindenki kiröhög, s akire csak Ophelia mereszti
borjúszemeit. Horatio céltudatos technokrata, rövidre stuccolt hajával, állandó
logikus gondolkodásával a legtöbbet
fejlődött diák. És végül Rosencrantz és
Guildenstern, akit Bessonnál ugyanaz a
két színész játszik, mint Bernardót és
Marcellót, vagyis az örökös smasszerokat, az odacsapódott csinovnyikokat, akik
Wittenbergában talán financiális vagy
jogi kérdésekkel foglalkoztak. Ez a
négyes rányomja bélyegét arra a társadalomra, amely kitaníttatta őket.
Vihar készül Dániában. A díszletet
pótló fekete spanyolfaldarabok mögött
állandóan komor az ég, viharfelhők gyülekeznek a szereplők feje fölött. A járások
vannak csupán kiépítve, a spanyol-falak
mindent takarnak, ami a háttérben
történik, mindent, amit rejtegetni akarnak előlünk, mindent, ami titok.
Az előadásnak azonban alig vannak
olyan titkai, melyek három és fél órán

Peter Stein elvarázsolta színészeit.
Nyolcesztendei munkával kifaragott egy
olyan társulatot, amely már önállóan is úgy
dolgozik, ahogy Stein megkívánná tőlük.
A nyugat-berlini Theater am Halleschen
Ufer premierje másnapján, a szokásos
kerekasztal-beszélgetésen ez-úttal nem a
rendező, a drámaíró vagy a színigazgató
ült ki a közönség elé. A társulat öt-hat
tagja válaszolt a kérdésekre, pontosabban:
vitatkozott a közönséggel és vitatkozott
önmagával, tett fel kérdéseket a
közönségnek és saját magának. A
szokásosnál egy órával hosszabbra nyúlt
beszélgetésben szinte folytatták az előző
esti előadást, alkotó okosságukkal és
színészi
bájukkal
másodszor
is
meghódították a közönséget.
Valamivel jobb drámai anyaggal dolgoztak ezen a kötetlen beszélgetésen Stein
színészei, mint előző esti produkciójukban.
Botho Strauss A viszontlátás trilógiája című
darabja a csehovi dráma újjáélesztésén
mesterkedik. Csak éppen Csehov hőseinek
a XIX. század végi fölöslegességérzete
helyébe nála a XX. század hatvanas
éveinek intellektuális tehetetlensége lép.
Hogy a négyórás értelmiségi gyötrődés
mégsem válik unalmassá, az Stein
kitűnően gazdálkodó rendezésének és
mindenekelőtt színészeinek köszönhető.
Nyers arcokkal dolgozik a rendező, nem is
színészarcok ezek, hanem vonzóan érdekes
tekintetű civilek, akikkel már számtalanszor találkoztunk, s akikre utcán jártunkban is felfigyelünk. Stein ugyanúgy bánik
színészeivel (és hétköznapjainkkal), mint

nyugatnémet kollégája, a filmes fenegyerek Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder filmjeiben szorul ugyanilyen jámbor polgárarc mögé az „állat az emberben", ő közvetít ilyen természetes egyszerűséggel észbontó ürességérzéseket és
mélyről fellökődő, néhol paranoidnak tűnő
lelki hullámzásokat.
A Kosutnjak filmstúdió egyik műteremsarkában berendezett polgári szobabelsőben olyan otthonossággal mozognak a színészek, mintha saját, hétköznapi életüket élnék, mintha beleselkednénk életükbe, privát vitáikba, személyes veszekedéseikbe. Otthonosan
mozognak a szituációkban és ez nem csak
a téma testreszabottságából - a művészet
és az ember kapcsolatának drámájából -hanem Stein tréningmódszeréből is
következik. Stein újjáélesztette a Sztanyiszlavszkij-módszert, a próbafolyamat
kezdeti szakaszában pontos előéletet írat
színészeivel a figuráról. Ezen szerep-önéletrajzok segítségével tapintják ki a
figura neurotikus pontjait, és erről a
pontról építik újra saját szerepüket.
Peter Stein színháza a jazzre hasonlít,
ahol a tuttikat hangszerszólók követik.
Ahol a lelki mélységekből felszakadó
improvizációk után szigorúan megkomponált zenei frázisok következnek.
Peter Stein színháza a film műfajára
emlékeztet, ahol a gyors és zord vágások
mindig más életszeletet emelnek ki a
történetből.
Peter Stein színháza a theatre direct
legjobb hagyományait idézi, ahol valóban
csak történés folyik, ahol mindenből
éppen annyi van, mint az életben. Ahol
minden ugyanúgy is történik, mint az
életben, csak éppen mindez a művészi
általánosítás magasleséről szemlélhető.
Peter Stein egy filmműterem sarkába
szorult színészeivel, a római Meme Perlini
egy
kiürített
garázsban
celebrálta
Wedekind drámáját, A tavasz ébredését. A
hideg falú, vizes terem szürrealista
világában éppen olyan magabiztossággal
mozognak az olasz színészek, mint Stein
realista enteriörjében. Pedig itt a rejtett
járások között, a beláthatatlan mélységű
játéktérben
csupán
tologathatótaszigálható íróasztalok a játék kellékei.
Vagy egy fényesre szidolozott páncélzat,
egy mammutméretű ágyútalp, guruló
katedra iskolatáblával és ehhez hasonló
nélkülözhetetlen tárgyak. Az elő-adás
legfontosabb
eleme
azonban
nem
helyezkedik el a színpadon. Helyesebben:
nem a színpadon helyezkedik el.
Mindenütt jelen van a hodályban. Per-

tini előadásának legfontosabb eleme
ugyanis a zene. A zene, amelynek nem
állít korlátokat a rivalda, amely nem ütközik meg a nézők vonalán, amely behatol a leghátsó sorokba is, ahova talán az
előadás egyetlen más vizuális eleme sem
jut el. A zene közvetíti és erősíti fel a
lelki rezdüléseket, tizenévesek szexuális
és egzisztenciális útkeresésének mutáló
hangjait. Wedekind gyermek tragédiája
az ártatlanság és a bűn első találkozása, a
teljes lelki szabadság és a hatalom
korlátainak első összeütközése. Mindezt
pedig sűrűn beszövi - Perlininél csakúgy, mint Wedekindnél az erotika és a
szexualitás pókhálója.
Tizenéves gyerekek drámája az előadás, rajtuk kívül - vagy bennük - csupán
kétféle felnőtt létezik, szülő és tanár. Ez
a két típus Perlininél egy személyben
olvad össze és egyesül szörnyeteggé. Az
iskolaigazgató kopaszsága, időnként fejébe csapott túlméretezett fekete parókája
egyszerre asszociálja minden idők
félelmetes tornatanárát és a Ducét.
Guruló íróasztalán végigszáguldja a
játékteret, a színpadi tér legapróbb pontjára is eldübörög. Az anya Fellini óriásasszonya, túlméretezett mázsányi hús,
amely egyszerre tölt el félelemmel és
kínál koncentrált erotikát a kamaszoknak.
A gyerekek azonban nem túlméretezettek, nem karikatúrák, nem borzongást
keltő plakátfigurák. Talán inkább egy
délolasz falucska vasárnapi mise után
összejött - önpusztításra és lelki
öncsonkításra összejött - erotikára és
életre éhes fiataljai. A főszereplő
Maurice

Vittorio de Sica Csoda Milánóban című
filmjének főhősére emlékeztet, testi mokányságát mintha állandó belső feszültség
akarná szétpattantani. Idegen számára a
világ, és ő is idegen a világ számára.
Az előadás utolsó hét perce szürrealista
festmény, valóságon túli happening.
Minden kavarog a színpadon, a rendező
szinte felbontja a teret, felnyitja a falakat,
megmutatja a mögötte rejtőző világot. Azt
a világot, amit magunk is ismerünk, és
amelybe átlépni nem merünk soha. Perlini
helyettünk álmodja újra az életünket,
felteszi ugyan a kérdést, érdemes-e ezt így
tovább folytatni, feleletet azonban nem ad
rá. Ránk bízza, oltsuk be saját
élettapasztalatunkkal,
saját
elfojtott
vágyainkkal, hogy választ kaphassunk a
bennünk felmerült kérdésekre.
Ezen a ponton folytatja az elő-adását a
még szabadabb térbe menekült zágrábi
Kugla Glumiste. A szabad fordításban
Gömb Színtársulat nevet viselő színház a
Lágy hajók című produkcióval érkezett a
fesztiválra. Szabályos happeninggel, amely
négy és fél órás, hat kilo-méteres
gyalogtúrára kényszeríti a publikumot.
Zenészek, clownok irányítják a közönséget a Novi Beogradha vezető híd
alatt elterülő mezőn. Kis telepre érkezünk,
ahol, hasonlóan a mi volt Mária Valériatelepünkhöz, földszintes kunyhókban
laknak az emberek. A zenészek láncot
alkotnak, a színészek eltűnnek. A nézők
mintegy száz méterre az első kis viskótól
néma csöndben várják a játék folytatását.
A házikóban pedig mindennapi

Frank Wedeking: A tavasz ébredése. Compagnia Teatro ła Maschera, Róma.
(Sopsits Árpád fełvétełei )

színháztörténet
életét éli egy család. És nem nagyon értik, mit keres ez a tömeg, nem messze az
otthonuktól. Mintegy tíz percre van
szükségünk ahhoz, hogy rájöjjünk, az
előbbi, fehérre mázolt arcú színészek élnek egyszerű, hétköznapi életet a viskóban. Tíz percre van szükségünk, hogy
rájöjjünk, ugyanolyan művészi hatással
van dolgunk, mint amilyennel a nálunk
újabban újrafölfedezett dokumentumjátékfilmek dolgoznak. Ahol joggal érezhetjük, hogy mások életébe leselkedünk
be. A most már nyilvánvalóan színpadi
kunyhóban közben megebédelt a család, a
férj kihúzódik a fészerbe fát vágni. Ekkor
kezdődik a több mint négyórás játék,
melynek során egyre beljebb hatolunk a
főhős
és
saját
álomvilágunkba.
Elképzelhetetlen nőalakok csapódnak
hozzánk, véres lábasjószágot cipelnek
tálcákon. Varázslatos városkán vezet majd
az
út.
Elhagyott
cirkuszporondon
álomszerű makacssággal igyekszik ló
hátára kerülni egy idomárnő. Koncert egy
égő zongorán.
Naplementéig, sötétedésig tart az út,
addig tart a happening előadása. Fináléként a folyón hatalmas tutajon úszik el a
kis viskó a félbehagyott aprófával.
Együtt élnek ezek a fiatalok egy hatalmas, barakkszerű házban, és ebben a kommunában idejüket semmi más nem foglalja el, mint a színjátszás. Színészi skálájuk stilizált álomlényektől a zavarbaejtően dokumentumszerű életszeletek
valóságérzetéig terjed. A színház tölti ki
életüket, szinte „színházi szerzetes-ként"
csak erre koncentrálnak. Az ilyen színházi
munka
eredményét
pedig
számos
színháztörténeti példa igazolja: Robert
Wilsonon vagy Jerzy Grotowskyn
keresztül akár Jevgenyij Vahtangov
színházfelfogásáig is eljuthatunk.

GYÖRGY ESZTER

Győri játékszín

Jónás kimászott a cethal gyomrából

Két évvel ezelőtt tekintélyes irodalmi és
politikai hetilapunk glosszában hozta a
hírt, hogy 1978. november 7-én új színházat avatnak Győrött. Kételkedve,
szkeptikusan éljenezte meg a kis írás,
hogy a város, a színház pontosan tudja
már a megnyitás napját, sőt, a nyitódarabot is kiválasztották az ez alkalomra hirdetett drámapályázatra beérkezett s díjazott művek közül. A glossza írója Jónás a cethal gyomrából való - visszatérésének
csodájához hasonlította már jó előre, ha a
határozott tervek netán mégis valóra
válnak.
Nos, megismétlődött a csoda. Jónás újra
visszatért, sőt öt nappal korábban, mint
beharangozták. De ezt a sietséget talán
még a hajdani glosszaíró is elnézi. És az
új nyitódarab ? Az sajnos bennmaradt a
cethal gyomrában.
Hazánkban utoljára 1911-ben avattak új
színházépületet, a fővárosban is, a vidéken is. (Kaposvár kapott akkor színházat, Budapesten pedig megnyílt a
Népopera, a mai Erkel Színház.) Így
mindenképpen érdemesnek látszik, hogy
az új színház ünnepe kapcsán felidézzük a
múltat.
Hagyományteremtő múlt

Győr színjátszó hagyománya, mint mindegyik régi színikultúrájú városunké, még
az iskolai színjátszás idejére nyúlik
vissza. Már a XVII. századból vannak el*
szórt adataink arról, hogy a jezsuiták
1627-ben alapított iskolájában színielőAmikor a fesztivál művészeti igazgatóját, adásokat tartottak. A tanítás oktatási,
Jovan Čirilovot megkérdeztem, hogy az nevelési céljait tudatosan kiegészítő színelmúlt évekhez hasonlóan ez évben játékok azonban a XVIII. századtól váltak
milyen alcímet, milyen program-címet rendszeressé a városban. Színhelyük a
adtak a fesztiválnak, azt felelte, hogy nem jezsuita rendház és a templom volt.
sikerült olyan közös vonást felfedezniük a
Hivatásos színészek előadásáról, 1742társulatok között, amellyel fémjelezhették
ből származik az első levéltári adat. Néa
produkciókat.
Valóban,
sokkal
szélesebb, sokkal szétszórtabb skálán met társulat érkezett az akkor még javamozognak a világ vezető színházai az részt német ajkú Győrbe. A városi számidén, mint az elmúlt évek-ben. Mégis, úgy adáskönyvek tanúsága szerint kisebb
érzem, az idei seregszem-le alcíméül megszakításokkal egymást követték a
egyetlen szó is megtette volna: Színészek. különböző vándorkomédiás csoportok.
Vagy ha Poloniust óhajtanánk idézni : Állandó színjátszóhelye nem volt még
Győrnek. A Bécs-Pozsony-Pest útvonalon
„Színészek jöttek ..."
megálló és egymást váltó truppok

leggyakrabban a Fehér Bárány fogadó
nagytermében játszottak.
Győr színészetének az életébe is „beleszólt" Berner Félix, a korában jól is-mert
német színigazgató, aki utazó gyermektársulatával megfordult a városban.
1768-ban, felbuzdulva győri sikerén, felépítette a város első színházát. Kezdetleges, fából épült teátruma a Rába szigetén
állt. Az épületet, amely legalább a nyári
időszakra biztosította az állandó jellegű
színészetet, az 1784-es árvíz elsodorta.
Berner társulatának érdeme volt az, hogy
az iskolai színielőadások bibliai, görög és
latin
tárgyú
előadásai,
majd
a
vándorkomédiások sokszor színvonaltalan
vásári tréfái, hanswurstiádái után először
vitték el Győrbe Shakespeare, Voltaire és
Lessing történeteit.
A jezsuita rend feloszlatása után a kollégium ebédlője szolgált színjátszóhelyül,
ahol 1798-ig tartottak előadásokat német
színészek.
Az árvíz áldozatává vált faszínházat régi
helyén hamarosan új váltotta fel. Győr
második színházát egy Morvaországból
érkezett német színész, Schlossleuthner
György építette fel 1784 nyarán.
A város színházügyének kérdése ezzel
még nem oldódott meg véglegesen, hiszen
nem volt állandó kőszínháza. Hivatkozva
a budai példára (a várbeli karmelita
kolostor templomának színházzá való
átalakítására) a ferencesek rendházát
szerette volna a város átépíttetni színháznak. II. József időközben bekövetkezett halála azonban meghiúsította szándékukat.
Miközben a város különböző vállalkozókkal karöltve kísérleteket tett színházépítésre, váltakozó színvonalon ugyan, de
folytak az előadások. A város színészvendégei közül említésre méltó Emanuel
Schikaneder (1783), a Varázsfuvola későbbi
szövegírója és híres Papagenója, aki ekkor
Pozsonyban volt színidirektor, s onnan jött
át műsorával Győrbe.
Művészetpártolás mint üzlet

Reinpacher József kávés mint számító
vállalkozó kért és kapott engedélyt 1798
februárjában, hogy a bécsi kapu ;előtt, a
két híd között balra, nyári színházat
emelhessen, s abban színdarabokat s más
látványosságokat adathasson elő.
Mivel a város korábbi színházát rongált
állapota miatt lebontották, Reinpacher szigorú feltételek mellett - megkapta az
engedélyt. Színházát városi telekre
építette, de saját költségén. A fel-tételek
egyik pontja volt, hogy amennyi-

