
világszínház
tól és a zadekságtól; ez nem új. Óvtak már
bennünket Beckett-től, Grotowskitól, sőt
suba alatt Peter Brooktól és a Ljubimov-
féle Hamlettől is. Ady, akit a „dekadens"

francia szimbolisták hatásától akartak
megóvni, joggal mondta, társadalomra,
művészetre, közgondolkozásra egyszerre
utalva: „Mi mindig mindenről elkésünk."

Ennek az elkésésnek jellegzetes tünete az a
riadalom, amelyet bizonyos körökben az
avantgarde gondolata ébreszt. A
fogalmakkal való szembenézés helyett fura
frazeológiai játszadozás kezdődik. Egyik
oldalon az avantgardizmust a
handabandázással azonosítják, és így aztán
könnyedén számolnak le vele. Igaz:
nyilatkozatában Vámos László csak a
„koncepciótlan avantgardizmus"-ról beszél,
de szövege alapján el sem lehet képzelni az
avantgardizmus koncepciózus válfaját. Az
avantgardizmust vagy modernizmust a
maga egészében zavaros fejű blöffölők
ármányának tünteti fel, közelebbi megha-
tározásukra nem vállalkozik. A másik
oldalon, éppilyen meghatározatlanul, fel-
merül a népszínház eszménye, melynek
inkább propagandisztikus, mint teoretikus
értelme van. Fogadjuk el, kis módosítással,
Vámos László megállapítását: csakugyan
kétfajta színház létezik, a jó színház meg a
rossz színház. Mindkettő lehet modern és
hagyományőrző, pontosabban e kettőnek
nagyon változó arányú keveréke.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalmi Tanszékének
docense

CSERJE ZSUZSA
a Radnóti Miklós Színpad
rendezőasszisztense

CSETNEKI GÁBOR
a Népművelési Intézet munkatársa

BÖRSI ISTVÁN író,
az Élet és Irodalom munkatársa

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

HERMANN ISTVÁN filozófus,
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

KOLTAI TAMÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa PÓR
ANNA irodalomtörténész
TAKÁCS ISTVÁN újságíró, az
MTI. munkatársa

KOLTAI TAMÁS

Hamburgi blamaturgia?

Napló a Nemzetek Színházáról

Május 1. Egy ló története

Jól összejött minden: a nemzetközi mun-
kásmozgalom ünnepe (itt is hivatalos
ünnep), estélyi ruhás nagypolgári kö-
zönség a hamburgi Thália Színházban, a
Makszim Gorkij nevét viselő Leningrádi
Akadémiai Drámai Színház bemutat-
kozása, Helmut Schmidt kancellár a föld-
szint első sorában és az NSZK himnusza
az előadás megkezdése előtt.

Amikor a foltos lovat, Holsztomer játszó
Lebegyev megjelenik, és mórikálva
meglebegteti kezében a stilizált lófarkat,
enyhe feszengés a nézőtéren. Itt-ott
kuncognak. Amikor a gazda úgy dönt,
hogy az öreg lovat le kell vágni, és az
istállószolga fenni kezdi a kést, a nézők
feszélyezetten egymásra néznek. Ami-kor az
előadás végén a keretjátéknak ugyanez a
jelenete megismétlődik, a feszült csendben
innen is, onnan is kihal-latszik a
nézőtérről a szipogás. Neszez-nek az urak
és hölgyek: előkerülnek a zsebkendők. A
hamburgi polgár ül a zsöllyéjében,
harminc-negyvenmárkás helyén, és
megsiratja Lev Tolsztoj elbeszélésének
kiközösített, öreg lovát.

A lovat? Ha az Egy ló története egy ló
történetéről szólna, akkor Tovsztonogov
rendezése fölött legföljebb az állat-védő
liga vállalhatna védnökséget. Itt
nyilvánvalóan metaforáról van szó. Ha
Holsztomer „csak" ló, akkor az egész
elviselhetetlenül szentimentális, giccses és
ízléstelen lenne, akár a Bozzi-féle ku-
tyatörténet. Micsoda különbség! A sző-
rösszívű Bozzi úrnak kutyává kell vál-
toznia, hogy először megsajnálja önma-gát
és önmagán át másokat. Saját kutyaéletét
kell átélnie, hogy átélhesse a kutyaéletet.
Miután megjavult, fölmentést kap:
visszaváltozhat emberré. Könnyű kiút,
boldogság, happy end. Milyen egyszerű.
Légy jó, az élet megjutalmaz mondja a
hazug mese. Holsztomert nem váltja meg
senki, és saját ma-gát sem válthatja meg.
Ő az marad, aki volt. Foltos. Más.
Kiközösített.

Kegyetlen történet. Történet, nem le-
genda. A szolnoki előadás címváltozata
mélyen jellemző. A „legenda" glóriát rak a
hős fejére, szentté avatja, megha-

tottságunkra számít. ,1 meghatódást még
Tovsztonogov is nehezen kerüli el, bár
majdnem mindig íróniával ellenpontoz.
Az egészre valahogy azt lehetne mondani:
tragikusan szép. Kérdés, hogy mi
fontosabb: a tragikum vagy a szépség?
Mindenesetre a tragikum rendkívül
esztétikusan, valósággal esztétikumba
csomagoltan jelenik meg. Persze a
musical végletesen stilizált műfaj, és a
mai színpadon (ez nem általános szabály!)
ami naturális, az kegyetlenebbnek tűnik a
stilizáltnál. De vajon törvény-szerűen így
van-e? Azt hiszem, nem. Gombrowicz
Esküvője Kaposvárott épp csiszolt formai
stilizációival fejezi ki a formák kegyetlen
eluralkodását. Tovsztonogov esztétikus
színházának tökéletes formáltsága egy
kicsit elstilizálja-ellirizálja a konfliktust.
Rendkívül hatásosan. A Holsztomer
születésekor föl-szálló pillangó -
Lebegyev mozgatja egy jól látható bot
végén - például nyíl-tan vállalt stilizált
játék. Ugyanez Holsztomer halálakor
mesterkéltté válik ugyan - mert a fekvő
színész saját teste alá rejtett karjával,
láthatatlanul irányítja a pillangó repülését,
s ezáltal naturális hatást igyekszik kelteni
-, metaforikusan mégis tartalmas ötlet,
mert a néző tudja, hogy a pillangó össze
van kötve Holsztomer testével, mintegy
Holsztomer testének meghosszabbítása, s
így a lélek győzelmét, továbbélését
sugallja. (A szolnoki fölülről mozgatott
pillangó e nélkül a kapcsolat nélkül nem
eléggé át-gondolt, kissé szépelgő
utánzás.)

Ami nagyon jó: a játék iróniája. Ami
kevésbé tetszik: a „musicales" fényhatások.
Ez kamarajáték, eltérően az angol-szász
típusú látványos musicalektől. Né-ha
olyan, mintha Tovsztonogov az orosz
cigányzenével akarná eladni a mélyebb
tartalmat, de a zenekar színpadi
jelenlétében mindig bujkál egy kis irónia.
És ugyanígy a szereplők játékában. Azok a
legjobb pillanatok, amikor a színész kilép
a „lóság" stilizált mozgás-rendszeréből.
Lebegyev például kezet mos, amikor a
herceg fölfigyel Holsztomerre. A nagy
„szerelmi jelenet" után természetesen a
kulisszák mögött történik - a belépő
„kanca" egyik válláról lecsúszik a blúz, a
„csődör" pedig diadalmasan lenéz a
közönségre, és fáradtan fölhorkan. Ez az
emberi jel-rendszer távolságot teremt „a ló
történetétől", és ironikus
elidegenítettségével létrehozza a játék
valódi gondolati dimenzióit..

A siker óriási. Ütemes taps. Az egyik



néző a taps ütemére ritmikusan ütögeti a
színpad szélén hagyott cintányért. Le-
begyev kezet fog az első sorban ülőkkel.
A tapsrend szertartása ugyanaz, mint
Leningrádban: a szereplők kitapsolják
Tovsztonogovot.

A nézők teljes húsz percig tapsolnak.

Május 2. Téli rege

Jó az időzítés: az előadás a tegnapi el-
lentéte. Peter Zadek ugyanazt csinálja,
mint az Othellóban: szándékosan csúnya,
szándékosan rendetlen, szándékosan
dekomponált, szándékosan unesztétikus
(még inkább: antiesztétikus) előadást.

Vigyázzunk : ez nem ugyanaz, mint a
rút esztétikai megjelenítése. Hogarthnál
vagy Boschnál a rút esztétikai formát ölt, a
rút emberi vagy társadalmi jelenség
művészileg általánosított, tipizált, sűrített
módon mint magasrendű esztétikum
tükröződik. A Golgotát ábrázoló Bosch
harmonikus kompozíciós rendbe szervezi
a keresztet vivő Krisztus körüli
ocsmánynál ocsmányabb arcokat; a torz
pofákkal zsúfolt kép közepén a
mindenfelől körülzárt Megváltó föl-
döntúliságot sugárzó nyugalma magára
vonzza tekintetünket - éreznünk kell e
semmivel sem törődő, oda sem figyelő
aljanépség terrorját, s köztük a szelíd,
nemes, szenvedő arc erkölcsi fölényét.

Bosch festményén a rútság tiltakozást
ébreszt.

Zadek közömbösen hagy, mert maga is
közömbös a világ rútsága iránt. Csak
bemutatja.

Zadek cinikus. Azt hiszem, úgy gon-
dolkodik, hogy a dolgokat azonmód,
megszerkesztetlen rútságukban kell elő-
tárni. Be kell vallani, hogy néha megle-
pően logikus eredményre jut. Ezt már az
Othellóban is megfigyelhettük. A velencei
mór arcáról fokozatosan leolvadó barna
cipőpaszta megfelelt az elszenvedett
tortúrák közben a lelkéről lehámló
civilizációs tartásnak. Végül is megért-
hetjük, hogy ennyi megaláztatást nem
lehet önuralommal elviselni.

A Téli regében szintén van valami ha-
sonló - bizonyos értelemben logikus - vé-
giggondoltság. Wildgruber mint Leontes
(természetesen Othello is ő volt) bőrökbe
öltözött, ősemberien félmeztelen, barbár
hím az első felvonásban. Pofon-egyszerű
alaphelyzet: miért kellene indokolni, hogy
az ilyen vadbarom hirtelen egyik
pillanatról a másikra féltékeny lesz a
feleségére?! A következő Kolumbusz-
tojása az, hogy Leontes tizenhat évvel
vezeklési és nőtlenségi fogadalmá-

nak megkezdése után barátcsuhás-necc-
harisnyás-harisnyatartós, elhízott férfi-nő
kentaurként jelenik meg. Lehet-e rajta
csodálkozni? Ez az egykori vadember-hím
tizenhat éve nő nélkül él, persze hogy
testileg-lelkileg eluralkodtak rajta a
feminin vonások. A magára erőszakolt,
torz életforma eltorzította, deformálta
egész személyiségét. Tűsarkú cipőben
tipeg, kis női táskát szorongat, lágy han-
gon csacsog.

Fordított Othello. A mór levedlette a
bőrére tapadt civilizációs kényszerzub-
bonyt, Leontes fölveszi. Zadek szerint
nyilván mindkét esetben az emberre
kényszerített hazug társadalmi konven-
ciókról van szó. Othellójának igazi arca
az, amellyel halála pillanatában tekint
ránk bőszülten, Leontese pedig csak a
darab elején azonos valódi önmagával.

De mi történik az eleje és a vége között,
abban a röpke négy és fél órában,
ameddig az előadás eltart? Miről szól
Zadek Téli regéje? Naiv kérdés. Az előb-
bieken kívül semmiről. Egyszerűen gú-
nyolódik velünk. Nyelvet ölt ránk, és arra
számít, hogy megharagszunk rá, ki-
oktatjuk Shakespeare-ből meg az emberi
értékekből. S akkor kinevethet bennünket.
Tudniillik nem hisz egyikben sem.

Jobb, ha nem vesszük komolyan az
egészet. Ha fölháborodunk, úgy érez-
hetjük magunkat, mint a bohémiai pa-
rasztok, akik másfél órán át csúszkálnak a
színpadra vitt, zöld színű, zselé-szerű
nyálkában, időnként hasra is esnek benne,
és amikor kikecmeregnek belőle, tovább
hurcolják magukkal a rájuk tapadt
mócsingokat. „Nézd legott komédiának s
mulattatni fog" - mondja Madách Lucifere
a bizánci színben, amikor egy
embercsoportnak elvi ellentéte van egy
másik embercsoporttal, és ezért valakik
máglyát gyújtanak valahol. Zadek
szemlátomást életkomédiának nézi a Téli
rege történetét, amelyben az idilli
termékenységünnep kellős közepén
nyilvánosság előtt inzultálni lehet egy
pásztorlányt, mert az a király fiát szereti.
Így aztán a vastag szőrökbe burkolt,
hatalmas Polixenes zavartalanul obszcén
mozdulatokkal belepofozhatja a csaknem
meztelen, csenevész Perditát a bohémiai
trutymóba. Miért ne, ami-kor a következő
felvonásban a tetőtől talpig ezüstbe
öltöztetett, elveszett királylány úgyis
boldog házasságra lép választottjával?!
Nem történt semmi, télen ilyenek
vagyunk, nyáron amolyanok, bocsánatot
nem kell kérni.

Zadek csúnya és diszharmonikus vi-

lágot ábrázol, csúnyán és diszharmoni-
kusan.

Akkor miért olyan szép, lírai és gyön-
géd az utolsó, szobormegelevenedési
jelenet, mint akármelyik hagyományos
előadásban?

„Hogy nehezebb legyen kitalálni."

Május 3. Virágok

Vagyis Flowers. Az angol Lindsay Kemp
társulatának előadásadaptációja, Jean Ge-
net első regénye, az 1942-ben írt A virágok
Notre Dame-ja alapján.

Transzvesztita (magyarul nőimitátor)
színház. De ez így nem pontos. Szép testű
fiúk szép testű fiúkat játszanak. A
nőimitátor az éltes Lindsay Kemp.
„Szabad társulat", vagyis nem hivatalosan
szubvencionált színház. Anyagi
támogatást nem kapnak. Együtt élnek,
mindenféle értelemben, ami részben ma-
gánügy. Lehet megbotránkozni.

Van megbotránkozás az előadásukat
illetően is. És van aztán lelkesedés. A
hangulat olyan, mint híres pop (beat, punk
stb.) együttesek koncertjein. Hang-
erősítők. Decibelben mérhető zenei han-
gok maximuma. Egy Foličs Bergčres
színes fényei. Tánc, pantomim, revü, ak-
robatika, gimnasztika. Próza egy hang se.
A díszlet gyanánt használt állványzat a
világítás segítségével furcsa átmenetekre
képes a templom és a kupleráj között, ami
nem egészen idegen Genettől.

Kemp és partnere egy nászéjszaka pan-
tomimját játsszák el. Kemp játssza a
szende szüzet. Lassított mozdulatokkal
vetkőzik, arcán Mona Lisa-i félmosoly. A
szemérmes párocska és az alakítóik mögé
képzelhető obszcenitás között olyan ordító
az ellentét, hogy a jelenet menthetetlenül
ízléstelenné válna, ha nem lenne egyben
önironikus. De az. Kempék úgy veszik
halálosan komolyan életformájukból
következő művészi kifejezésformájukat,
hogy közben öniróniával szemlélik. Azt
hiszem, máskülönben elviselhetetlennek
éreznénk.

Így azonban az esztétikum finom, már-
már túlfinomult párlata jön létre abból,
ami elmondva egyértelműen vulgáris. A
köznapi és művészi értelemben
ízlésficamos szituáció, átkerülve az
esztétikum szférájába, megmagyarázha-
tatlan módon nemcsak hogy nem ízlés-
telen, hanem kifejezetten választékos.

Zadek tegnap az esztétikum tagadásával
kérkedett.

Kemp ma esztétikussá tette az ordenárét.



(Dörömbölni kezd bennem a lesben álló
jólfésült ítész: nincs ebben valami
veszély? A művészet erejével elfogadtatni
azt, ami emberi-erkölcsi értelemben
elfogadhatatlan? De hiszen Kempék nem a
homoszexualitást propagálják.
Életszituációik nem „rendellenesek", csak
a szereposztásuk. Transzvesztita
színházuk esztétikai értelemben nem kü-
lönbözik a Shakespeare-korabelitől.)

Május 4. Andy Warhol utolsó szerelme
„Squat": ez a szó az amerikai angolban azt
jelenti, hogy valaki jogtalanul letelepszik
valahol. A Squat társulata Magyar-
országról származik. Vezetőjük Halász
Péter.

A Squat ma a legjobb hírű együttesek
egyike. A sajtó tele van a nevükkel - és
nemcsak a nevükkel, hanem a róluk szó-ló
elemzésekkel is. A Theater Heute májusi
száma két óriási tanulmányt szentel nekik.

Az Andy Warhol utolsó szerelme körül-
belül arról szól, hogy a „21. galaxis for-
radalmi szervezet" üzenete nyomán a
terrorista Ulrike Meinhof lepuffantja a pop
art világsztárját, Andy Warholt. Ezt a
történetet el lehet mesélni hosszabban és
rövidebben, a legkülönfélébb hang-
súlyokkal, cifrázva és kommentálva.
Akárhogy mesélem el, tökéletes blődli.

Szándékos blődli. Ha komolyan veszem,
nevetségessé válok. Ha a Squat ezt
komolyan gondolná, nevetségessé válna.
A kritikus, aki esztétikai elme-futtatást
mellékel hozzá, nevetséges.

A Squat színjátszói ugyanúgy nyel-vet
öltögetnek, mint Peter Zadek. Csak
szellemesebben.

Ül a néző egy kirakatban, ahol a szí-
nielőadás folyik, és ahonnan az utcára lát.
Nézi az előadást, és nézi az utcát. Az utcai
járókelő benéz a kirakatüvegen, és a
világítástól (vagy a félrehúzott füg-
gönytől) függően látja (vagy nem látja) az
előadást. Illetve a nézőt. Bizonyos esetben
az utcai néző engem néz, aki őt nézem. Ő

hunyorog, mert nem mindent lát jól, én
fölényben vagyok vele szemben, mert
látom, amit ő nem lát: őt.

De még nincs vége. A kirakatban egy
videokamerát helyeztek el, így azt is lá-
tom, amit az operatőr fölvesz az utcán. Az
utcán az előadás mellékcselekménye
folyik, ami leköti a járókelők figyelmét.
Egyszerre látom a hátukat (egyenesben) és
a cselekményt, amit körülállnak (a
képernyőn).

Kényelmesen ki vagyok szolgálva.

Nomármost. Kétségkívül némi kom-
munikáció teremtődik az utcai néző és a
bent ülő néző között. Ugyanazt látjuk és
mégsem ugyanazt. Ezt hajlamos vagyok
úgy értelmezni, mint a valóság bo-
nyolultságának egyik bizonyítékát, vala-
mint úgy is, hogy a dolgok megítélése (a
szó szoros értelmében) nézőpont kérdése.

Az ügy tovább bonyolódik. Egy vász-
non film pereg. New York-i utcaképek.
Üldőzik a lovon menekülő Warholt, aki
egyszer csak belép a Squat Színház fel-
iratú üzlethelyiségbe. Vége a filmnek - és
az utcáról valóban belép a „valódi"
Warhol. (Ez New York-ban egyértel-
műbb, mert ott a vászonról „lelépve"
csakugyan ugyanabba a helyiségbe ér-
kezik. Mi, nézők eddig kívül voltunk,
most bent folytatódik a történet. Forgó-
színpad helyett - kvázi forgó nézőtér.)

Nem nagy ötlet? Persze hogy nem. Az
sem, hogy valaki élőben rálő a vászonra,
és eltalálja a film egyik szereplőjét.
Bohóckodás ez is, az is - valamit mégis
érzékeltet a társulat kitűzött céljából.

Hogy ez mi lehet, azt inkább negatí-
vumokban tudnám megfogalmazni. 1 . A
Squat nem akar „színházat" játszani. A
színészies, teátrális viselkedésnek nyoma
sincs. A terrorista csoport első jelenete
(ezt még nem a kirakatban, hanem fönt
az emeleten adják elő) olyan álmosító

valódisággal nem játszódik, mint az élet-
ben szokott lenni. 2. A Squat nem akar
„művészetet Pláne üzleti művészetet.
Gondolom, ezért van bajuk Andy War-
hollal, aki üzletet csinált saját nonkonfor-
mizmusából. 3. Ulrike Meinhof „odaát-
ról" érkezik, tehát azt sem lehet monda-
ni, hogy valami létező erőt (forradalmat?)
szegeznek szembe az álművészi álforra-
dalommal.

De akkor mit? A saját bamba képünket,
amint mindezt nézzük - a „valóságban"

és televízión. A valóságnak és a valóság
közvetítésének is a pamfletje ez az
előadás. A kettő néha egymásra ko-
pírozódik, például amikor egy idomtalan
testű, meztelen „boszorkány" (idebenn)
és a fején műphallosszal ékes, fölhívást
gépelő hölgy (odakint) egyértelműen a
megfelelő helyre montírozódik.

Az „üzenet" bizonytalan. Valószínűleg
nincs is. Az előadás végén zavart
önmagunkkal nézünk szembe a kirakat
másik oldalán. Néha lejön egy „függöny"

-- ebben saját tapsoló tükörképünket
látjuk. Zene szól. Mozart Don Giovan-
nija énekli: „E aperto a tutti quanti, /
Viva la liberta!" Mindenkinek nyitva az
ajtó, éljen a szabadság!

És az utcára vezető ajtó csakugyan
kinyílik. Aki eddig kint volt, bejöhet. És
viszont.

L ebe g ye v a z Eg y l ó t ö r t é n e t é b e n ( l e n i ng rá d i G o r k i j Sz ín há z)



Május 5. (délután) Mi

Fehér tornatrikós fiúk és lányok kísérik
mosolygós tekintetükkel a nézőket, amint
bejövünk a terembe, és elfoglaljuk
helyünket. Olyan áthatóan és olyan
huzamosan mosolyognak, hogy az már
erőltetett.

A darab, amelyet az angol Pip Simmons
együttese játszik, Jevgenyij Zamjatyin Mi
című, 1924-ben írt antiutópista
regényéből készült. Blok így nevezte
Zamjatyint: „Moszkvából jött angol író."
Annak idején a mű Angliában jelent meg
- a jövő társadalmának embertelen
üvegfalanszterként való szatirikus
ábrázolása nem találkozhatott a szovjet
irodalompolitika helyeslésével. Az „an-
gol" szerzőt most angol színház viszi
színre.

Az előadásban nincs semmi oroszos
vagy angolos, ez Zamjatyin Egységes
Állama. Az elidegenedésről van szó ál-
talában, sokadik változatban. Ami ötven
évvel ezelőtt új volt mint negatív utópia -
uniformizált élet- és munka-feltételek,
üvegkalitka-lakások, nevek helyett
számmal jelzett emberek, mechanikus
fizikai aktussá vált szerelem -, azt azóta
tragikusan vagy komikusan igazolta a
történelem, s ha nem, akkor a „művészek"

rágták le csontig. Pip Simmonsék
derekasan igyekeznek, hogy amatőr
lelkesedésükkel szándékuk szerint
fontosat is mondjanak.

Egyforma tornadressz, egyforma boldog
mosoly, egyforma mozdulatok. A jövő
üvegfalanszterében megvalósulni látszik
a - Zamjatyin szavaival - „ab-szolút,
ideális szabadságtalanság". Minden
sípszóra, együtt és egységesen történik.
Az ettől eltérőt, a szabálytalant, az
anomáliát nem tűrik el. Akiben érzelem
lángolt föl, annak agymosásra van szük-
sége, hogy visszataláljon önmagához.

Mindez persze banális. Banálisak a
dalocskák, banális a gépiességet bizonyí-
tó zárt láncú televízió működése (úgy

látszik, a tévé, még ha elrettentő hatással
is, kezdi kiterjeszteni csápjait a szín-ház
felé), banális a meztelenre vetkőzött
szerelmesek elszakítása, az antimilita-
rizmus filmvetítéssel kísért gondolata
(még ha igen becsületesen, a vietnami
háború kockáit vetítik is), banális az
agymosás jelenetsora. Főleg azért banális,
mert gondolatilag igen szegényes.

Azért meg kell adni : Pip Simmonsék
nagyon szimpatikus műkedvelők.

Május 5. (este) Csendes Don

A leningrádi Gorkij Színház második
előadása. Csalódás. Egyedüli ötlete, hogy
Grigorij csaknem nyeszlett, fancsali fi-
gura, akit a hagyományos szilaj Grigorij-
legény bajusza egy-végére tűzne. Ez
ahelyett, hogy „deheroizálná", egyszerűen
érdektelenné szürkíti alakját, annak
ellenére, hogy Boriszov jó a szerepben.
De mit eszik a dús Akszinya ezen az
egyszálbélű, kicsit gyomorbajosnak lát-
szó már nem-is-olyan-fiatal férfin?

Tovsztonogov rendezése most is rend-
kívül kulturált, precíz, jól kidolgozott,
kitűnőek a színészek is, csak az egész va-
lahogy hideg, „színházi", túl simán gör-
dülékeny. Akár azok az óramutatószerűen
beforgó hidak, amelyek hol valódi hidat,
hol töltést, hol utat jeleznek.

Május 6. Töredékek I. és II

Két Beckett-egyfelvonásos. Világpremi-
er. A darabok szövege korábban már
megjelent. A hamburgi Thália Színház
előadása. Rendező: Walter D. Asmus.

Az első a Godot és A. játszma vége té-
máját variálja s köti össze némileg. Két
ágrólszakadt csavargó (?), A és B. A
színpad két oldaláról jönnek. Az egyik
féllábú nyomorék, tolókocsin löködi
magát előre egy hosszú rúd segítségével.
A másik vak, időnként hegedűt vesz elő,
és játszani próbál. Egymásra lennének
utalva, és meg is próbálják együtt
folytatni az utat. De a kapcsolat remény-

telen. Lehetetlen szót érteni, lehetetlen
megérteni a másikat. A segítő mozdu-
latból dulakodás lesz, az egyszerű szó-
váltás veszekedéssé fajul. Nincs segítség.
Mindketten egyedül mennek tovább,
ellenkező irányban.

A másik darab alaphelyzete inkább kaf-
kai, mint becketti. Két hivatalnokforma
férfi ül fekete öltönyben, fekete aktatás-
kával, fekete keménykalapban egy-egy kis
asztalkánál. A színpad hátterében ab-lak,
előtte egy harmadik férfi áll nekünk
háttal; kifelé néz, a csillagos égre. A két
irodista valami irattartó lapjairól olvassa
az ablaknál álló harmadik banális életének
jelentéktelen eseményeit. Miközben
egyikük a rapszodikusan föl-villanó, majd
újra kialvó asztali lámpával bajmolódik,
szenvtelenül vagy éppen lekicsinylően
kommentálják az olvasottakat. A
harmadik - akinek az élete a végéhez
közeledik - csak áll szótlanul az ablaknál,
és nézi a csillagos eget. Az egyik
irodistában végre érdeklődés ébred iránta.
Mellé lép, először óvatosan, majd egyre
kíváncsibban az arcát kémleli, közelebb
hajol, s végül - mintha nem hinne a
szemének - zsebkendőjével közelít hozzá.
Tekintete hirtelen meglepődést árul el: a
zsebkendő nedves. A férfi sír.

Ez az utolsó pillanat megrendítő. Va-
lami nagy-nagy szomorúság ül a szín-
padra. És talán még megrendítőbb, amikor
a meghajláshoz az ablaknál álló férfi is
felénk fordul (eddig mindenki azt hitte,
hogy bábu): bánatos, jelentéktelen arc.

Ugyanolyan, mint a két hivatalnoké
vagy mint a miénk a nézőtéren.

Május 7. Salome

Lindsay Kemp másodszor. A sztár ter-
mészetesen a címszerepben. Oscar Wilde
Saloméját, akiről Szerb Antal azt írta, hogy
dekoratívan vérszomjas és hisztérikus, egy
javakorabeli, tömzsi, táskás szemű
homoszexuális játssza. Mindenesetre
bizarr.

És a furcsa varázslat újra bekövetkezik.
Ismét ordít a zene. De micsoda zenék!
Mintha egy eklektikus, rossz ízlésű music
hallban lennénk, amely a triviális látvány
mellé klasszikus muzsikát társít. Az
előadás megkezdése előtt az Aida
bevonulási indulója és Senta balladája
harsog A bolygó hollandiból. A be-vezető
hosszadalmas rituális szertartás alatt
modern elektronikus hangeffektusok:
zörejek, sikolyok, dallamtalan akkordok,
mint valami nagyképűen misz-

David Haughton és Lindsay Kemp a Virágok című előadásban



tikus dilettáns előadásban. Aztán megje-
lenik Kemp-Salome tollakkal ékesen, egy
lépcső tetején, akár egy primadonna.
Csigalassúsággal vonulni kezd lefelé.
Operettbelépő. Es alatta olaszul harsog a La
paloma. A kontraszt óriási. Röhögni kell.
Az önirónia szempillantás alatt
megnyerővé teszi a jelenetet.

További ötletek: ami kevés elhangzik
Wilde (franciául írt) szövegéből, az két
nyelven hangzik el. Herodes és Heródiás
németül beszél, keményen, recsegőn,
idegenes hangsúlyokkal. Kemp Saloméja
lágy, affektált, pihegő angolsággal
válaszol. A hatás újra frenetikus.

Mi mással is érhetne véget az előadás,
mint Wagner Izoldájának szerelmi ha-
lálával?!

Május 8. A millió - Első utazás

Eredeti (angol) címén : The Million - First
Journey. A cím első része állítólag Marco
Polo gúnyneve volt - tömegnek,
tömkelegnek is fordítható -, s azért kapta,
mert utazásaiból visszatérve csupa óriási,
rémes, fantasztikus dologról mesélt:
népekről, magasságokról, távlatokról Az
Odin Színház, Eugenio Barba társulata az
ő emlékének szenteli az elő-adást. A cím
második része az együttes i 974-78-as első
utazására utal Dél-Amerikában, Ázsiában,
Oslóban és Bali szigetén, az Amasonas
vidékén és a dániai Holstebróban.

Az előadás ennek az utazásnak a tör-
ténete, dalban elbeszélve. Vagy inkább
táncban. Prózai szó nem hangzik cl.
Népek táncai folklórműsor egy rész-ben.
Kultikus táncok, termékenységtáncok,
szertartások, ünnepek. Karnevál és mesés
kelet. Nagyszerű tánctudással, néha
gólyalábakon, szép színes jelmezek-ben,
garantáltan exportképesen. A színészek
minden hangszeren játszanak.

Szép. De hová lett az Odin Színház
eredetisége?

Május 9. A béke

Teatron Technis, Athén. A rendező:
Karolos Koun. A szerző: Arisztophanész.
Óriási siker. A közönség kurjongatva
tapsol. Mindenütt vidám arcok. Értem a
sikert, és nem vagyok tőle boldog. Az
együttes tagjai derék amatőröknek
látszanak, bár itt talán helyesebb volna
műkedvelőket mondani. Egy iskolai
ünnepély résztvevőinek buzgóságával
játsszák el a darabot. A női szerepeket is
férfiak adják, olyan lelkesen és körülbelül
olyan színészi eszközökkel is,

A

mint amikor kedves nyolcadik
osztályosok örvendeztetik meg elnéző
szüleiket év végi színházasdival. Néha
óriási maszkokat öltenek, máskor
lelépegetnek a nézőtérre és körtáncot
lejtenek, megint máskor - sőt egyáltalán
dalra fakad-nak. I la az előadásnak volna
átütő ereje, azt mondhatnám, hogy
plebejus indulata figyelemre méltó. Csak
éppen nincs benne indulat, nincs éles és
csípős szatíra, nincs gúny és szarkazmus.
Van viszont kedvesség, báj és
barátságosság, ami nem illik tökéletesen
egy antimilitarista és szemtelenül
demokratikus szín-darabhoz. A magam
részéről nem tudom ezt az előadást csak
azért ünnepelni, mert nem morbid, nincs

erőszakolt rendezői koncepciója, és nem
forgatja föl fenekestül a darabot. Negatív
erényektől még egyetlen előadás sem lett
jó.

Május 10. Disznó, Gyermek, Tűz

A Squat Színház második előadása; ere-
deti bemutatójának időpontját tekintve
megelőzi az Andy Warholt, s ez látszik is
rajta. Ugyanazok az eszközök, némileg
kidolgozatlanabbul és gondolatilag ho-
mályosabban. A videokamera használa-
tának egyetlen érdekes pillanata, amikor
az egyik szereplő átkapcsol az éppen futó
televízióadás valamelyik csatornájára. Ma
itt Hamburgban valamilyen jól fésült,
feszélyezett légkörű interjúba kapcsolód-
tunk be. Mi, tudniillik a nézők. A szerep-
lők - egy asszony, néhány gyerekkel, va-
csoraasztal mellett ülve - ügyet sem ve-
tettek rá. Arra sem, hogy egy meztelen
leány egyszer csak átvonult a színen.
Nyugodtan vacsoráztak tovább.

Május 11. Jól vigyázz a Zeppelinekre!

Alcím: A békeidők alkonya. A franeia
társulat neve: Gulliver visszatérése.

Megint egy színház, amelyikből
száműzetett a szó. Egy katona története
tablókban elbeszélve, Bach-, Mozart-,
Prokofjev-zenére, dzsesszre, elektroni-

kus effektusokra. A tablók látványosak.
Követségi fogadás, lövészárok a fronton,
egy étterem a kiürült városban, a
vezérkar hadigépezetének működése stb.
Szép, üres, jól megcsinált pantomimjele-
netek. "Nincsen benne semmi, ámde az
legalább érthető."

Május 12. (délután) Rettegés és ínség a
Harmadik Birodalomban

A stuttgarti Állami Színház adja elő a
Schauspielhaus előcsarnokában, amely
hasonlít a Vígszínház előcsarnokára. A
nézők körbeülik a játékteret, a színészek
- civilben - közülük lépnek elő; csak
néhány ruhadarabbal és kellékkel jelzik
szerepüket. Minden a Brecht-katekizmus
szerint folyik, az egész mégis (és nem
„éppen ezért-"H) túl hideg, közömbösen
hagy.

Május 12. (este) Faust I. rész

A stuttgartiak előadása Claus Peymann
rendezésében négy és fél órát tart (mint
Zadek Téli regéje), és egyáltalán nem
unalmas. A háromemeletes moralitásszín-
padon ügyes faácsolat, amely az egész
teret betölti - a Menny-Föld--Pokol hár-
massága egy naiv vásári színjáték ked-
ves-szórakoztató módján jelenik meg. Az
Úr vattaszakállas apó. Mefisztó kis
szarvacskákkal ékes korosodó ebadta.
Ötletparádé. A legtöbb ötlet a helyén
van. Amikor Mefisztó pudliként jelenik
meg, a fején viseli a „kutyabőrt ".
Többször körbefut a színpadon, így ha az
emelvény mögé kerül, Faust szobájának
megemelt „föld-szintje" miatt valóban
csak a keresztülvágtató kutyát látjuk;
mihelyt azonban elénk ér, teljes
alakjában látható lesz, fején a „pudlival ".

Margitnak babaszobája van babaággyal,
hiszen a Földön játszódó jeleneteknek a
háromszintes színpadon kevés hely marad.
Ettől valahogy igazi dimenzióiba kerül a
darab. Íme, milyen jelenték-

ndy Warhol utolsó szerelme (Squat Színház, New York)



telen az ember. Faust penészes kis dol-
gozószobáját egyetlen, csaknem földig érő
lámpa uralja. Az agg tudós igencsak vaksi:
az éles fényű villanykörtét mindig maga
előtt tartja, néha a nézők szemébe világít.
Margit polgári szobácskája igazán tüchtig, ő
maga is picike, szerencsére éppen befér, de
az ágyát már perspektivikus rövidülésben
kellett megtervezni. A helyes kis
polgárlányka szépen levetkőzik, s amikor a
hálóingéért nyúl a párnája alá, megtalálja
az ékszeres ládikát. Az ékszerpróba így,
ruhátlanul történik. Az első sorokból jól lát-
ható, hogy Margit hasán kis heg húzódik.
Vakbélműtét? Van időnk jobban
megfigyelni.

Hoppá. A szűz Gretchen császármet-
széssel szült.

Május 13. (délután)
Iphigenia Tauriszban

„Közjáték" a Faust második része előtt.
Goethe drámáját a bécsi Burgtheater
játssza, a berlini Adolf Dresen ven-
dégrendezésében. A produkció bécsi
visszhangja szerint némelyek botrányosan
modernnek ítélték az előadást. Ki tudja,
miért? Talán mert a főhősnő mezítláb
játszik? Vagy mert Oresztész fölgerjed egy
pillanatra? Esetleg mert a díszletként
szolgáló fura-nagy sátorban álló óriási
istenszobor egy gyermekjátékszerű
kaucsukbabára emlékeztet? Arra már
gondolni sem merek, hogy tán azért, mert
deklamálás helyett prózai hangsúllyal
beszélnek a színészek, de olyan hótt
unalmasan, hogy alig lehet odafigyelni
rájuk.

Május 13. (este) Faust II. rész

Az „előadhatatlan". Előadják. Újra héttől
fél tizenkettőig. Igazi nagy mulatság. Az
első és a negyedik felvonás - a császári
udvar jelenetei - a Schauspielhaus udvarán,
emelvényeken, fákon játszódik,
tűzijátékkal, levegőben lebegő, ember
nagyságú pálcás bábukkal (Paris és
Heléna), rongylabda-puskagolyós
csataképekkel. A zárt színpad is kitágult, itt
Pauer Gyula díszleteire és jelmezeire
emlékeztető különös kavalkád tárul a
szemünk elé. Peymann keveset törőik

Jelenet Arisztophanész Békéjéből
(Teatron Technis, Athén)

Heléna és kísérete a Faust második részében
(stuttgarti Állami Színház)



a darab filozofikus mélységeivel, csak
játszani akar. Színes képeket, szemgyö-
nyörködtető leporellókat sorjáztatni -
elkápráztatni és mulattatni. A Faust mint
fantasztikus mesekönyv, csakugyan nem
akármilyen látvány. Minden pillanatban
történik valami csoda, helikopter száll, kis
hajómodell jár körbe a színpadon (a
karosszékében szivarozó, kapitalista
Faustnak később az úszómedencéjében
dokkol az óriási teherhajó, amelynek ha-
talmas orra a színpad teljes magasságát
betölti), a koturnuson lépkedő Heléna mint
rezzenéstelen arcú kirakati bábu vagy
inkább maneken közlekedik, vele együtt
vonuló, minden mozdulatát fotózó
kíséretével.

Az egész hacacáré végül is elfeledteti,
hogy a színészek nem többek nagyon
kulturált, nagyon tisztességes mesterem-
bereknél, akiktől még a főszerepekben
sem kívántatik több a szituációban való
hiteles megjelenésnél.

Május 15. (München)
Ármány és szerelem

Wurm a Die Zeitet olvassa - állapíthatja
meg a néző a müncheni Kammerspiele
Ernst Wendt rendezte Schiller-előadásán.
(Amely már csak ráadás a Nemzetek
Színházára.) Megállapíthat persze ennél
jóval többet is a négy és fél-órás
produkciót szemlélve. (Úgy látszik,
bizonyos német rendezőknél új optimumot
jelent ez a négy és fél óra.) Megálla-
píthatja, hogy Milleréknél papírból van-
nak a falak, amelyeket von Walter taná-
csos emberei kellő pillanatban szétszag-
gathatnak; megállapíthatja, hogy Wurm
neoncsöves tanácskozóterem-irodájában
jól működik a legújabb típusú folyóvizes
mosdó; megállapíthatja, hogy Lady
Milfordnak is vörös a vére, amint össze-
vagdossa magát a cordobai Mezquita vul-
gáris változatára hasonlító szobájában.
Attól, hogy az ominózus limonádét egy
rekeszes láda glédában álló kupakos
üvegei közül emeli ki Lujza, még jó is
lehetne az előadás. Nem a modern és a
hagyományos elemek összezagyválásától
rossz. Nem attól, hogy a rendező minden
pillanatban tiszteletlenül bánik a
klasszikussal, és ami Schillernél emelke-
detten romantikus, az vérmaszatosan bru-
tális az előadásban.

A produkció attól rossz, amitől egy
alázatosan konformista, hagyományos
produkció is éppoly elviselhetetlenül rossz
volna. Hogy míg amaz a „hűségével"
tüntet, emez a hűtlenségével Ha semmi
más nem jut eszébe a rendezőnek

egy klasszikus mű színpadra állításakor,
csak az, hogy hűnek vagy hűtlennek kell
lennie hozzá, akkor az az előadás elve-
szett a színház számára.

Május 16. Brandner Kasper
és az örök élet

A bajor paraszt dialektusban írt, nép-
színműves apoteózisa. A fifikás öreg Kas-
per előbb kibabrál az érte küldött
Halállal, majd amikor végül mégis
mennie kell, a mennyben Szent Péter öleli
a keblére. Az egyik jelentben gemütlich
söröző vadásztársaság énekel a falu
kocsmája előtt, idegenforgalmi bájjal. Még
a kakaskodásuk is imádni való: lám,
ilyenek ezek a derék bajor gyerekek. A
nézők mellét a büszkeség érzése feszíti:
igen, ez a bajor virtus legyőzhetetlen,
örökké élni fog. Nekem mindenesetre
eszembe jutnak azok a bizonyos másfajta
vadászjelenetek. Alsó-Bajorországban. A
zsúfolt nézőtér csillogó szemmel tapsol a
hazug idillnek, a „bajor nemzeti érzést"

csiklandozó sekélyes fércművecskének.

Színhely: az Állami Színház; Residenz-
theater, München. Az előadás hét éve fut.

Epilógus, i t t hon

Olvasom, hogy Hamburgban „a király
meztelen" volt. Olvasom, hogy a Nem-
zetek Színháza blamálta magát. Olvasom,
hogy valaki fél tucat előadásból ítéli meg
a világszínházat. Olvasom, hogy vagy
„ilyen" színház kell (azaz olyan, amilyet a
nyilatkozó kijelöl a számunkra), vagy
semmilyen. Olvasom, hogy egy másfél
százados klasszikus dramaturgia
mondata/t olvassák mai előadások fejére.
Olvasom - ezt épp kiváló színészünk
nyilatkozatában , hogy a színház mindig
akkor volt nagy, amikor egy-, legföljebb
kétféle volt.

Jaj, csak ezt ne, könyörgök!
Őrizkedjünk az ízlésdiktatúrától. S ami
fontosabb: őrizzük meg tőle a színházi
gyakorlatot.

A Csendes Don T o v s z t o n o g o v rendezésében

Az Odin Színház A mi l l ió c ímű előadása


