
világszínház
jelmeztervezést tanít. Beszéljen erről a mun-
kájáról is

- Nem hiszem, hogy erről a témáról sok
újat tudnék mondani , azok után, hogy a
SZÍNHÁZ-ban a közelmúltban megjelent
Szinte Gábor tanszékvezető nyilatkozata.
Ami a saját munkámat illeti?
Jelmeztervezést tanítok, de nem azzal a
céllal, hogy csak jelmeztervezőket
neveljünk: tervezőket szeretnénk képez-ni,
és a hangsúly ebben az esetben a meg-
növekedett igényeket követni tudó, komplex
tervezői szemléleten van! Nem steril
körülmények között oktatunk, hanem
szoros kapcsolatban a hétköznapi gya-
korlattal, a színházi valósággal. Ezért
remélem, hogy végzős tanítványaim
számára sem jelent majd valamiféle
stressz-hatást, ha kikerülnek a főiskola
falai közül. Igyekszünk úgy tanítani őket,
hogy idejében megismerjék és megértsék,
milyen közegbe kerülnek, és úgy neveljük
őket, hogy minden erejükkel igyekezzenek
majd jobbá tenni ezt a közeget.

E számunk szerzői:

BALOGH TIBOR
a Színházművészeti Szövetség
munkatársa

BODÓ LÁSZLÓ
a Dunántúli Napló munkatársa

BUDAI KATALIN
újságíró

CSÍK ISTVÁN
újságíró, az Ipari Minisztérium Sajtó- és
Propaganda Osztályának csoportvezetője

FORRAY KATALIN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

HERMANN ISTVÁN
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

KOLTAI TAMÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

KŐHÁTI ZSOLT
újságíró, a Filmkultúra főszerkesztője

MAJOR TAMÁS
színész, rendező, kétszeres Kossuth-díjas

NÁDRA VALÉRIA
újságíró, a Magyar Televízió munkatársa

NANAY ISTVÁN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

RAJK ANDRÁS
újságíró, a Népszava főmunkatársa

SZEKRÉNYESY JÚLIA
újságíró, az ES munkatársa

SZÓDY SZILÁRD
a Művelődési Minisztérium főelőadója

NYIKOLAJ ZSEGIN
szovjet színikritikus,
a moszkvai Tyeatr munkatársa

PÁLYI ANDRÁS

A színház -
és ami helyette van

Az idei Holland Fesztivál margójára

Amikor Antonin Artaud a harmincas évek
derekán leírta azóta színházi körök-ben
már-már szállóigévé lett hasonlatát, hogy a
színész legyen olyan, akár a máglyára
küldött szent, aki még a lángok közül is élő
jeleket ad, elsősorban a színház társadalmi-
közösségi hatásképtelensége ellen
tiltakozott. Úgy érezte, hogy a
pszichológiai színház kétségbe-esetten
azon igyekszik, bevezesse az ismertbe az
ismeretlent, vagyis feloldja és letagadja a
mitikust, ahelyett, hogy megidézné. Azóta
fordult a kocka. Divatba jött a máglyáról
jeleket adó szent, divatba jött a mitikus
erők megidézése, a lélektani igazságok
elutasítása, s nemegyszer a szakmailag
elmélyültebb munkát folytató együttesek és
alkalmi csoportok egymással versengve
azon igyekeznek, hogy az ismertet
bevezessék az ismeret-lenbe. Azaz divatba
jött a titokzatosság, a közönség
meghökkentése, sőt, divatba jött a
közönség meghökkentésének divat-ja. Jobb
esetben ez öniróniát jelent, rosszabb
esetben cinizmust. E folyamat kezdete a
hatvanas évekre tehető, de akkor még
erőteljes és valóságos mű-vészi megújulást
ígért, színháztörténeti jelentőségű
eredményeket gyümölcsözött (Grotowski,
Living Theatre stb.). A hetvenes évek
végére azonban, úgy tűnik, az „új
avantgarde" - átmenetileg? - ki-fulladt, a
produkció és a mutatvány primátusa a
színházban egyre döntőbb súllyal
álproduktivitást és önmutogatást jelent.

Az a Nemzetek Színháza fesztivál,
melyet 198o tavaszán rendeztek meg
Amszterdamban, minden impozáns sok-
színűségével, mobilitásával, szabados-
ságával végül e kórkép jellegzetes tükrét
tárta elénk. E bemutatósorozatot, ahogy
erről a SZÍNHÁZ 1980/9. számában több
írás is tudósított, a színházi élet
peremvidékén jelentkező törekvéseknek
fórumot adó ún. „Bolondfesztivál"

keretében rendezték meg. Mellette a Hol-
land Fesztivál tavaly még megőrizte
hagyományos „komolyságát" és tradici-
onalizmusát. Idén már a Holland Fesz-
tiválra is betörtek a „bolond" szelek: a
program több olyan produkciót hirde

tett, melyekét csak bajosan lehet szín-házi
előadásnak nevezni, inkább olyas-
valaminek, ami a színház helyett van. Ennek
megállapítása önmagában még nem kíván
értékelés lenni, inkább bizonyos tünet
regisztrálása. A színházi kísérletezés,
miután egészséges hevülettel meg-
próbálta lebontani azt a falat, mely az élet
és a színház között emelkedett, el-jutott a
puszta színszerűség, a színházi jelleg
kérdésessé tételéig. Nem biztos, hogy
mindaz színháznak nevezhető, ami
manapság egy színházi fesztiválon látha-
tó, lehet, hogy inkább csak ihletében,
kiindulópontjában teátrális. Esetleg rend-
hagyó, furcsa, játékos tükör, amelyben, ha
tetszik, a világ többé-kevésbé de-formált,
tanulságos vagy tanulság nélküli képét
pillanthatjuk meg. Elmond-ható ez az idei
Holland Fesztivál bemutatóiról is, noha
ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy
nem láthattuk az ősszes fesztiválpremiert,
sőt azt is, hogy a Holland Fesztivál
hagyományos profil-ja szerint elsősorban
zenei és zenés szín-házi seregszemle, s
azok a prózai elő-adások, melyekről itt
beszélünk, a fesztiválprogramban inkább
kiegészítő szerepet töltenek be. (E sorok
írója például nem volt jelen az Állami
Bábszínház Bartók-műsorainak
amszterdami bemutatóján.) Az egyhetes
ízelítő, amiről viszont számot adhatunk,
megengedi, hogy néhány széljegyzetet
fűzzünk napjaink színházi forrongásainak
margójára.

Hamlet, vagy amit akartok

Alighanem az amerikai illetékességű, de
párizsi székhellyel is rendelkező Stuart
Sherman hozta a fesztiválra a
„legbolondabb" produkciót. A műsor-füzet
arról tudósít, hogy Sherman 1978 óta
minden esztendőben részt vett egy-egy
előadással a Holland Fesztiválon. Ezeket
nem láttam, sőt visszhangjukat sem
ismerem, tehát csupán idei vállalkozásáról
szólhatok, mely a Hamlet - variáció egy
témára címet viselte, s az új színházi
törekvéseket pártoló, jobb napokat is
megélt Mickery Színház kis termében
került színre. E Hamlet-variációban adva
van hat színész (részben hazaiak, azaz
hollandok, részben kül-földiek), hat
koponya, hat fakard (vagy inkább fatőr),
hat faajtó, mely kérdéses pillanatban sarka
körül megfordítható, az ajtókban mélyedés,
ahová a tőröket be lehet dugni. E kellékek
nagyjából elegendőek is Shermannek,
hogy variációit végigjátssza: a hat színész
egyen-ként megáll a maga ajtaja előtt,
különféle



szertartásosan semmitmondó mozdula-
tokat tesz, a fatőrt bedugja az ajtóba,
mely aztán megfordul, s kiderül, hogy az
ajtón átdugott tőr túloldalt nyilván e célra
megfelelően kilyukasztott és felerősített
kockákba mélyedt, s most a kockákat
további szertartásos mozdulatokkal le
lehet emelni. Stb. stb. Hogy mi köze
ennek a Hamlethez? Nem kevesebb,
hogy mind a hat színészhez tartozik egy-
egy kazettás magnetofon, melyekről az
akció közben Hamlet monológjának
monoton angol nyelvű felmondása
hallatszik...

Így megy ez pontosan huszonhárom
percig. Türelmesen szemlélődöm (talán
ez lenne Sherman célja ?), annál is inkább,
mert sajtójeggyel jutottam be a terembe,
ami annyit tesz, hogy nem kellett pénzt
adnom a belépőért. De amikor a követke-
ző huszonhárom percben a legminimáli-
sabb változtatás és értelem nélkül megis-
métlik a produkciót (gondolom, pusztán
azért, hogy legalább megközelítse időtar-
tamában az egy órát), akkor nézői mivol-
tomban megsértődöm, s efféle szen-
tenciát gyártok: a semmitmondásnak is
megvan a maga határa. Mélyebb böl-
csességre Sherman Hamletje nem inspirál.

Circus Lumiére

Az a csoport, mely David Gale és Hilary
Westlake irányításával egy londoni kül-
városi vasúti kocsiszín helyiségében

működik, s Amszterdamba „Circus Lu-
miére" elnevezéssel érkezett, bizonyos
tekintetben tipikusnak nevezhető. Je-
lenlegi, bohócszámokból összeállított
műsorukat egy esztendeje játsszák, nagy
sikerrel. A sikernek, nyilatkozták a fesz-
tiválújságban, igen örülnek, ám a szájuk
íze mégis keserű, mert ezt megelőzőleg
hét esztendőn át különféle "intenzív
produkciókkal" jelentkeztek, és senki
sem figyelt oda rájuk. De korántsem csak
a várható siker kedvéért izgatta őket a
cirkusz műfaja, hanem mert úgy érezték,
az extrém szituációk iránti vonzalmukat
kedvükre kiélhetik benne. Szövetségre
léptek hát a wimbledoni Művészeti
Akadémiával, s velük közösen készítették
el új programjukat.

Az ember társadalmi szerepjátszása ér-
dekli őket, azok a pótszerek, amivel a
hétköznapok kisembere megpróbálja
„megoldani" a kor problémáit, melyeket
többnyire se átlátni, se elemezni nem
képes. Ahhoz, hogy a bohóctréfák kellő-
képp üljenek, nincs szükség a közönség
„beavatására", nincs szükség elő-
tanulmányokra, nincs szükség absztrakt
gondolkodásra. A Circus Lumiére fiatal
bohócai nem törekszenek ezen az estén
egyébre, mint hogy a publikumot meg-
nevettessék, s a groteszk-extrém hely-
zetekben megmutassák azoknak a hamis
hétköznapi mítoszoknak a fonákját,
melyek a nyugati társadalmat áthatják.

Úgy remélik, hogy a közönség nemcsak
nevet rajtuk, hanem egy-egy pillanatra cl
is szégyelli magát. Ha ezt elérik, nem
dolgoztak hiába. De elérik-e? Őszintén
szólva, azon az éjszakai előadáson,
melyen - egyébként zsúfolt nézőtér előtt, s
ez itt ritkaságnak számított! - végig-
néztem a Circus Lumiére bohócszámait,
nem voltam biztos abban, hogy túl sokan
elszégyellték volna magukat. Tény
viszont, hogy láttam öt tehetséges bohó-
cot, akik meggyőztek fizikai és szellemi
erőnlétükről, már-már azt is mondhatnám,
virtuozitásukról, ha maga a cirkusz, ez az
egyébként nagyon is színészi eszközökre
apelláló cirkusz nem lett volna igen
változó színvonalon mozgó mű-sor.
Elhivatottságuk se az olcsó viccektől, se
az ízetlen tréfáktól nem óvta meg őket. A
közönséggel azonban tagad-hatatlanul
találkoztak.

S azt hiszem, ez a leginkább tipikus
történetükben. Ha azt mondtuk fentebb,
hogy divatba jött a művészi (művészies-
kedő) rejtélyesség, az ismert közhelyek-
nek ismeretlen titokzatosságba csoma-
golása, akkor azt is hozzá kell fűznünk,
hogy a közönség egyre fásultabb a sok
banális áltitokkal szemben, sőt egyre
kevésbé figyel oda azokra az „intenzív
produkciókra" is, melyek tehetséges
emberekről lévén szó, némi figyelmet
mégis érdemelnének. Mi más marad, mint
a cirkusz? Ez legalább siker. Vagy
álsiker?

Majakovszkij

Persze divatba jött a sematizmus is. Vagy
ahogy errefelé mondják: az agit-prop
művészet. A hangsúly ezúttal a közért-
hetőségen és a társadalmi problémák
didaktikus ábrázolásán van. Csak semmi
összetettség, semmi bonyolultság, sem-mi
áttételesség. Ha a „nép" nem tud fel-
emelkedni a „művészethez", mert az ért-
hetetlenné vált, akkor a „művészetnek"
kutyakötelessége leereszkednie a „nép-
hez". Bármennyire mások is a társadalmi
gyökerek és körülmények, mégis el-
mondható, hogy Európa innenső felé-ben
mi már korábban kijártuk ezt az iskolát, s
így a keletről érkező meg-figyelő a lelkes
sematikus „agit-propos" programokat
eleve idézőjelben hallja. Pedig a művészet
társadalmi hasznosságának kérdése
tagadhatatlanul a nyugati értelmiség akut
problémája. Minden jel szerint ebből
indult ki az a haarlemi „alternatív csoport"

is, mely Majakovszkij alakját idézi fel
egyórás elő-adásában.

Egy kép A szabadság i l lúziói című előadásból



„Mi történt Majakovszkijjal?"-olvassuk
a plakátokon, a műsorfüzetben. Az
előadásban is többször elhangzik ez a
kérdés. De maga a produkció mégsem
annyira Majakovszkijra kíváncsi, mint
inkább azokra az összefüggésekre, melyek
Majakovszkij kapcsán társadalom és
művészet viszonyáról elmondhatók. A
mozaikszerűen és szimultán cselek-
vésekből építkező előadás egybefonja a
költészet társadalmi hatékonyságáért és
megbecsüléséért harcoló poéta közéleti
megnyilvánulásait, Majakovszkij-darabok
és versek részleteit egy szerelmi-
háromszög-történettel s a költő öngyil-
kosságával. Milyen elégedetlenség fűtötte
hát - a haarlemi előadás szerint „a szovjet
forradalom parádés lovát", aki maga is az
„agit-prop" művészet mellett tört lándzsát,
mégsem volt hajlandó lemondani a
költészet nyelvi-formai forradalmáról? Sőt,
ellenkezőleg, a két forradalom, a művészi
és a társadalmi el-választhatatlanul
összefonódik érvelésé-ben, amikor
harciasan szembeszegül azokkal, akik úgy
vélik, a költőnek közérthetőség címén - le
kell ereszkednie a tömegekhez. Alighanem
ez a mag az, ami ma a haarlemi
„alternatívok" számára a legfontosabb
üzenet Majakovszkij történetében.

Kár, hogy maga az előadás sem színé-
szileg, sem kompozíció és látvány te-
kintetében nem eléggé meggyőző. Pedig a
fesztiválprogramból arról is tudomást
szerezhettünk, hogy igen elmélyült és
kiterjedt műhelymunka előzte meg a
bemutatót. Az előadás résztvevői kilenc
munkacsoportban dolgoztak, s egymástól
független variációkat készítettek a
felvázolt témára. Míg az egyik csoport a
futurista asszociációs módszert
kamatoztatta, addig a másik Mejerhold
biomechanikus tréningjéből indult ki, is-
mét egy másik zeneileg dolgozta fel a
maga képzettársításait, s ismét másik
csoport „akusztikus dekorációkat" készített
(amin azt kell értenünk, hogy az előadással
párhuzamosan a teremben el-helyezett
televíziós képernyőkön video-felvételeket
látunk). És így tovább. A sokféle
megközelítés azonban - az eredeti
szándékkal ellentétben - nem állt össze
szerves egésszé, s inkább egy formális
ötletekkel agyonzsúfolt Majakovszkij-
emlékműsorra hasonlít.

Mária Magdaléna

Ki ne érthetné meg ezek után Jan Decorte
brüsszeli rendezőt, amikor fenn-hangon
kijelenti: „Nem akarok modern

színházat csinálni, nekem nagy szöve-
gekre van szükségem." Decorte azzal ala-
pozta meg jó hírét, hogy néhány eszten-
deje már rendezett Rotterdamban egy
különleges Rosmersholm-előadást, s most

mintegy az Ibsen-mű előzményeként I l
ebbel Mária Magdalénáját vette elő. A múlt
század közepén írt dráma a XVIII. századi
német irodalom kedvelt motívumát, a
polgárlány elcsábításának ese-

Mauler húsgyárost hordszéken hozzák (A vágóhidak Szent Johannája)



tét dolgozza fel, s alighanem igaza van
Decorte-nak, amikor hisz abban, hogy e
múlt századi „nagy szöveggel" élő
színházat lehet teremteni, mert a brüsz-
szeli bemutató után előadása igen éles és
szélsőséges kritikai visszhangot váltott ki.
Talán az sikerült neki a leginkább, ami a
legkevésbé látványos: Hebbel Klárájának
történetét, aki szembekerül az „én fölött
álló" kispolgári mentalitással s az
önmaga által felállított erkölcsi xenddel,
egyesek több mint száz esztendő után is a
„kellemetlen" és a „felháborító" jelzőkkel
illették.

Decorte arra törekszik, hogy ez a
háromórás családi dráma, melynek fó-
kuszában egy könnyen sírásba menekülő
kislány áll, egyszerre váltson ki a pub-
likumból viszolygást és sajnálatot. Gon-
dosan kidolgozza a polgári erkölcs összes
banális kliséjét, s mindent megtesz, hogy
színészei hihetően motiválják a hajlítha-
tatlan családfő, a beteges és megszállott
anya, a tékozló fiú vagy az elcsábított
polgárlány könnyen sematikusnak is
tűnhető alakjait. Decorte a Mária Magda-

lénával hitet tesz a lélektani ábrázolás
időszerűsége mellett, és szembefordul a
divatos „agit-prop"-pal, de mindvégig
társadalmi összefüggésekben gondol-
kozik, és jelenleg is valóságos társadalmi
gondokat fogalmaz meg Hebbel mai
szemmel talán már kissé romantikus me-
séjében. Kitűnő partnerre lelt az NDK-
beli vendégtervező, Gero Troike sze-
mélyében, aki nem használ trükköket,
nem ügyeskedik, hanem arra törekszik,
hogy a néző valóban lássa, amit látnia
kell. „A színház ne legyen illuzionista,
legyen átlátszó" - vallja Decorte, s a ter-
vező valóban nem rejti el a reflektorokat,
elárulja a színváltozás kulisszatitkait,
mégis néhány tárggyal és atmoszférikus
világítási effektusokkal minden illuzioniz-
musnál szuggesztívebb levegőt teremt a
történet erőteljesen kontúros figurái közé.

A Mária Magdaléna amszterdami fogad-
tatása nem volt oly viharos, mint a
brüsszeli, s ebben annak is része lehetett,
hogy Jan Decorte rendezéséből, minden
méltányolható erénye és értéke ellenére

hiányzott az az átütőerő, amire pedig
szüksége lenne, ha valóban arra törek-
szik, amit egy nyilatkozatában vall: hogy
a közönséget - a húszas évek nép-
színházi mozgalmainak mintájára - meg
lehet és meg kell újítani. A brüsszeli
rendezőt kritikusai előszeretettel nevezik
„posztmodernistának", s valóban fel-
fedezhető előadásában, hogy az avant-
garde irányzatok vívmányait igyekszik
ötvözni a hagyományos színjátszási for-
mák iránti vonzalmával. Valószínű, hogy
nem ő az, aki! csodaszert talál a fentebb
jelzett színházi válság megoldására, de
egy estére újra elhiteti velünk „a nagy
szövegekre" épülő színház létjogo-
sultságát. S ez sem kevés.

Játszik a börtön

Dagmar Schauberger előadása, A sza-
badság illúziói az ellenkező végletet kép-
viseli. Schauberger egy estére elhiteti
velünk a tisztán képi asszociációkkal
dolgozó látványszínház létjogosultságát.
Ha ugyan egyáltalán színháznak nevez-
hető, amit csinál. Alkonyati derengő
fényben beengedi a nézőket egy Amsz-
terdam külvárosában álló, használatonkí-
vüli börtönbe, s két órán át barangoltat
bennünket az elhagyott épületben, újra s
újra felcsigázva az érdeklődésünket képi
fantáziájával.

Hogy mik ezek a képek? Hol olyan
terembe vetődünk, ahol a rabok levetett és
felhalmozott, penészedő ruhadarabjai
tornyosulnak, máskor végig kell néznünk
a sivár cellákat, melyekben a rácsos
ablakon kibámuló mozdulatlan alakok
merednek; hol pedig luxus módon terített
lakodalmi asztal köré kerülünk; a
börtönudvaron, melyet elárasztott a víz,
egy képzeletbeli zenekar megvilágított
székei és kottaállványai, egy énekesnő
hosszú pallón haladva a víz fölött
Schubert A pisztráng című dalát énekli,
míg a vízben döglött pisztrángok úsznak
stb. stb. Ami a legfőbb erő ebben a pro-
dukcióban, az nem egyéb, mint az asz-
szociáció dramaturgiája. Úgy tűnik, olyan
alkotó műve ez, aki pontos belső
iránytűvel rendelkezik, aki egyetlen pil-
lanatra se enged a hatásvadász látványos-
ság csábításának, s így mindvégig hiteles
marad. Önvallomás és önfeltárulkozás ez
a kompozíció, akár egy költemény vagy
egy zenemű. Kontemplatív szín-ház,
melynek megvan a maga világszín-házi
rokonsága (elegendő talán az amerikai
Robert Wilsonra, a nyugatnémet Pina
Bauschra vagy a lengyel Tadeusz
Kantorra utalnunk). S mert kontempla-

Szent Johanna: Therése Affolter



tív színház, minden, ami kiolvasható
belőle, nagymértékben függ a befogadó
szubjektív szempontjaitól, állapotától,
gondolatvilágától. A külvilág és a börtön,
a szabadság és a rabság, a nyomor és a
fényűzés képei egymásra kopírozva itt
elsősorban sokkírozni akarnak, belső
konfrontációra kényszeríteni a nézőt: hogy
megmérjük magunkat és a bennünk élő
valóságképet. Hogy befelé forduljunk,
mintha meditációs gyakorlaton vennénk
részt.
Aki elmegy megnézni A szabadság
i l lúzió it , nemigen tudhatja, miféle (anti ?)
színház várja. Mégsem jut eszébe senki-
nek, hogy sarkon forduljon, és otthagyja
az egészet.

Szent Johanna a börzén

„Mindig és minden színházi alkotó
számára az a legfőbb veszély, ha a magán-
szférába menekül. Az a kísértés, hogy a
színpadot személyes problémáink meg-
oldására használjuk föl - és az a kísértés,
hogy mindent, amit a közönség nem ért,
zseniálisnak tekintsünk. Mert ezáltal épp
az vész el a színházból, ami az emberek -
a színészek és a nézők - közti eseménynyé
tehetné, közösségi élménnyé. A szín-ház
átvitt értelemben lehet az erkölcsiség
klinikája, de senki onániáját vagy auto-
terápiás kísérleteit nem szolgálhatja" -
olvashatjuk a hamburgi Der Spiegel egyik
tavaly őszi számában Claus Peymannak, a
bochumi Schauspielhaus intendensának
nyilatkozatát. S e sorok nemcsak azért
kínálkoznak ide, mert végül is Peyman
színháza (ha nem is Peyman rendezése)
jelentette az idei Holland Fesztivál igazi
színházi szenzáció-ját, hanem azért is,
mert a kiváló nyugat-német színházi
ember e néhány mondattal a lényegre
tapint, s épp ahhoz szól hozzá, amit
legaktuálisabb gondként a fentebb röviden
ismertetett színházi elő-adások felvetnek.
A bochumiak A vágó-hidak Szent
Johannáját hozták Amszterdamba,
rendhagyó és szuggesztív, a Brecht-kánon
szerint vitatható, mégis tagadhatatlanul
Brecht szellemében született előadásban, s
elsöprő sikert arattak. A titkuk nem más,
mint a legősibb színházi igazság: nem
felejtették cl, hogy a színház
mindenekelőtt élő kapcsolat, s minden,
ami játék és gondolat, csak ebből az élő
kapcsolatból, színész és néző
találkozásából születhet. S ha ez a talál-
kozás létrejön, szinte beláthatatlan lehe-
tőség nyílik a színpadi játék és gondolat
kibontakozása előtt.

Színpadról ezúttal persze csak átvitt

értelemben lehet beszélni. Az eredeti bo-
chumi előadást egy volt gyár hatalmas
szerelőcsarnokában játsszák, amelyből a
tervező Karl Kneidl monumentális és
fantasztikus játékteret teremtett. A
fesztiválbemutató külön érdekessége - ami
több is, mint érdekesség -, hogy a dráma,
mely témáját az 1929-es chicagói
marhabörzén kitört válság történetéből
meríti, a napközben ma is eredeti funk-
ciója szerint működő amszterdami börzén
kel új életre; ez önmagában is fel-erősíti
Alfred Kirchner mindenféle erőltetett és
didaktikus aktualizálástól mentes
rendezésének időszerű hangsúlyait. A
bejáratnál sokszorosított lapokat nyomnak
a nézők kezébe, melyen a darab rövid
tartalmi kivonata olvasható, s ezen
mindjárt fel is kérik a közönséget, hogy
mivel az előadás a terem különböző
pontjain játszódik, kövesse a színészeket.
Ülőhely nincs. A bejárattal szembeni
hosszú, folyosószerű emelvényen: a
darabbeli börze, megszámlálhatatlanul sok
telefonkészülékkel. A terem jobb végében
az üdvhadsereg emelvénye, baloldalt
lehangoló iparvárosi hangulatot árasztó
csövek és kémények ez a szegények
helye. Középütt a vágóhíd óriás platója,
mely kis híján összeköti az üdv-hadsereg
feketekalaposainak posztját a szegények
városával. Itt, a nyomorvidék felé eső
végén a vágóhidat több méteres
vasállványzat-torony zárja: e torony csú-
csán álmodja majd meg Johanna, hogy a
szegények forradalmának vezére lett. A
börzével szemben: Mauler húskirály
szobája szintén emelvényen. A börze-
háború többi szereplőjét - Cridle, Graham,
Meyers és Lennox húsgyárosolcata nézők
közt egyébként elvegyülő statiszták
hozzák a vállukon, luxuskivitelű
hordszékekben: az egész húscsata, ami-ről
a darab szól, mintegy a nézők feje fölött
zajlik. És természetesen a kenyerüket
vesztett, rongyos munkások feje fölött,
hisz ők a közönség sorai közt tűn-nek fel,
közülünk szólalnak meg, s itt jelenik meg
Johanna is, amikor az üdv-hadsereg
feketekalaposaként dalolva megérkezik,
hogy levest osszon a nyomorgóknak. Az
általános sztrájk leve-résekor a terembe
betörő katonai roham-osztag
természetszerűleg a sztrájkolókat és a
nézőket együtt tereli kordon mögé, s a
közönség mint tömeg egyébként spontán
reakcióiban is jól „statisztál", csődületet
teremt és felsorakozik az indulót éneklő
Johanna mögé, bámészkodik, és hangos
tetszésnyilvánításra ragadtatja magát.
Ráadásul az amszter-

dami előadás a Holland Fesztivál és a
NOS televíziótársaság közös produkció-
jának számít: valamennyi előadáson ott
van a tévé kerekeken guruló óriáskame-
ráival és kézikamerákkal dolgozó „ri-
portereivel", akik többnyire a leglátvá-
nyosabb pillanatban ugranak oda a fő-
szereplők orra elé, hogy megörökítsék a
drámai pillanatot, szétlökik a tömeget,
világítanak, utasításokat adnak egymás-
nak; ez nem játék, hanem valódi fel-vétel
(a későbbi tévéadást több szalagról vágták
össze), de számunkra, akik részt veszünk e
monumentális börzeszínházban, ez is
játékká lesz. Mint minden: a
Koopmannsbeurs (hivatalos neve szerint
Kereskedelmi vagy Arutőzsdének
fordíthatnánk) századfordulón épült vörös
téglás, impozáns tartóoszlopokon nyugvó
tömbjétől az önmagukat alakító nézőkig.

Alfred Kirchner értelmezésében sokkal
naturálisabb és romantikusabb A vágó-
hidak Szent Johannája, mint ahogy azt egy
brechti példázatról gondolnánk. Brecht
Johannája az üdvhadsereg jószívű térí-
tőjeként érkezik a vágóhídra, ezzel a
vallomással: „Dobbal és zászlóval mene-
telünk mindenhová, ahol elharapódzik a
nyugtalanság és erőszak fenyeget, hogy
emlékeztessük az embereket a Jó-istenre,
akit elfeledtek, s lelküket vissza-
vezéreljük ()hozzá." A marhabörze
mechanizmusa azonban úgy fojtja meg e
kései Jeanne D'Arc szent elkötelezettségét,
hogy az elhivatott lány maga se veszi
észre kudarcát. Brecht kíméletlen
logikával mutatja meg, miként válik
Johanna eszközzé a húsgyárosok kezében,
és árulja, el a szegényeket. Kirchner,
anélkül, hogy a cselekmény fő vonalát
megváltoztatná (inkább csak összevoná-
sokat és tömörítéseket hajt végre a darab
szövetében), nem engedi meg Johannának,
hogy kihunyjon belőle a hit. De ez a hit az
előadás végére már nem az üdv-hadsereg
vallásos demagógiájából táplálkozik. Épp
ellenkezőleg. A forradalom bukása utána
legmélyebb keserűséggel törnek fel a
brechti szavak e szent tüzű, megtört
Johannából:

Ezért, ki odalent azt mondja még,
létezik egy isten,

Ki láthatatlan marad s mégis megsegíti őket:
Annak fejét addig verjék a falba,
Míg belepusztul.

Eredetileg Johanna tüdőgyulladásban hal
meg, noha tisztában vagyunk azzal, hogy
a börze mechanizmusa tiporta



agyon. A mondat, mely a lány tüdőgyul-
ladására utal, itt is elhangzik Snyder
hadnagy szájából, ám a súlyos beteg
Johanna, aki ekkor már a szegények
„negyedét" jelző csövek és kémények közé
húzódik vissza, még egyszer felemelkedik,
szót kér, és vádat emel az embertelenség
ellen. S miközben a nép kigúnyolja az
„áruló" Johannát (aki egy levél
kézbesítésének elmulasztásával hozzájárult
a forradalom bukásához), sortűz dörren, a
lány holtan rogy össze. A gúnyos
hozsannázás gyászmenetté alakul, a mun-
kások vállukon viszik ki a teremből
Johanna tetemét.

Therése Affolter csodálatos színész.
Olyan, aki életét és vérét adja a szín-
házért. Olyan, aki első dalától utolsó jajáig
rabul ejt, aki ellenállást nem tűrő érzelmi
azonosulásra kényszeríti a nézőt, akit
messziről csodálunk, akár egy csillagot, s
akinek szürke, egyszerű arcáról, ha a
börzeszínház nagy tolongásában egyszerre
„négyszemközt" találjuk vele magunkat,
olyan sugárzás érint meg, hogy el kell
kapnunk a tekintetünket. Ha van mitikus
erejű színész - artaud-i értelemben: a
máglyáról élő jeleket adó szent -, akkor ő
mindenképp annak nevezhető; mintha
lelkünk mélyén élő őskép inkarnálódna
benne. És mégis, mondhatnánk, nem
egyéb, amit tesz, „csak" fegyelmezett,
átgondolt, aprólékos részletességgel
kidolgozott alakítás. Egy emberi történet,
mely itt, ezen az estén számunkra
mindenekelőtt találkozás. S persze játék és
gondolat. Szerves egység. Tézis helyett az
élet maga. De ha élet, hát a maga
teljességé-ben az: értelemmel és érzéssel
belülről átvilágított vallomás az ember
hitéről és kiszolgáltatottságáról,
nagyságáról és nyomorúságáról. A
társadalmi igazságtalanság leleplezése -
mint elementáris erővel hozzánk szóló,
személyes igazság.

Sok mindenről szólni lehetne még A
vágóhidak Szent Johannája kapcsán, első-
sorban a bochumi együttes több kimagasló
színészéről, a nagyszerű ensembleról, az
óraműpontossággal működő produkcióról,
lélek és technika egységé-ről, Hansgeorg
Koch magával ragadó, kitűnő zenéjéről,
Karl Kneidl karakteres ruháiról és így
tovább. De végül elégedjünk meg azzal,
hogy igazat adunk a bochumi intendáns,
Peyman szavainak: az a színházi este,
mely valóban élő találkozás, az egyedüli
perdöntő bizonyíték a színház
életképessége mellett. És A vágó-hidak
Szent Johannája ilyen este volt.

RAJK ANDRÁS

A szabadság illúziói

A Holland Fesztivál rendhagyó előadása

Az 1981-es Holland Fesztiválon módom
volt az átlagosnál hosszabb időt tölteni,
szélesebb áttekintést nyerni színházi, zenei
és tánceseményeiről. A valóban gazdag,
kitűnő és képtelen újdonságokról egyként
tájékoztató anyagból mégis csak egyről
szólok itt, mert rendhagyó és nagyszerű.
Színháznak akkor is nehezen nevezhető, ha
komolyan veszem az unalmassá kopott
szólást, hogy színház ott van, ahol játszani
kezdenek. Itt ugyanis nem kezdenek
játszani - hagyományos értelemben
legalábbis nem. Egészen más történik
tizennégy jelenetben. No de mégis mindig
is csak a stílusazonosság-nak, a tónus
egyöntetűségének voltam a híve (annak
feltétlen!), a merev műfaji
meghatározásoknak nem. Az elnevezés
magában semminek nem kölcsönöz ér-
téket.

Lehet, hogy „happening", amiről az
alábbiakban beszámolok - bár teljesen
másféle dolgokkal találkoztam eddig
(például a fesztiválon is) e nekem gyanús
címszó alatt. Hogy csak egy alapvető
eltérést említsek, a továbbiakban részle-
tezett hatások között improvizációnak sem
álságos, sem valóságos formájáról szó sem
lehet. Ellenkezően: a huszonöt estből álló
előadássorozatot elképesztő szellemi és
technikai előkészület tette lehetővé.

Bármilyen mélyre ássak az emléke-
zetemben, nagyobb hatást rám még
színházszerű művészi eseménysor nem
tett. (Tadeusz Kantor híres Halott osztálya
közelíti meg az élményfajtát - és ez nem
véletlen. Kantor éppúgy, mint ennek a
most taglalt előadásnak a létre-hozója és
rendezője, Dagmar Schauberger, a
képzőművészet, a látvány felől közelít,
lévén eredetileg festő. Mindketten
kivételes fontosságot tulajdonítanak a
sajátos hangi, zenei effektusoknak.)

Legyen szabad kivételesen szubjektív
lejátszódásában ismertetnem a magában is
kivételes esetet - az élmény lehetséges
visszaidézése kívánja így. A nyomtatott
műsorból egyes előadásokat tudatosan,
másokat ösztönösen jelöl az ember a
tapasztalni érdemesek közé. Nehéz is
volna másként, hiszen manapság gyak-

ran a tudatosan jelölt előadásoktól is
teljesen mást kapunk, mint ami írva va-
gyon. (Csak a hangversenyek képeznek
kivételt, ahol egy Berlioz Te Deum egy
Colin Davis, egy Concertgebouw Orches-
ter neve egyben garancia a programra.)
Egyszerűen nem tudom például, mit akart
közölni kivágott papírmasé-hasábjaival és
ki nem vágott üvegkockáival, monoton
Shakespeare-idézeteivel és
bújócskajátékával egy bizonyára derék
angol nyelvű ad hoc társulat, Hamlet
címen. Azt pedig tudom - a sok pózolásra
és visszaélésre alkalmat adó Shakespeare-
nél maradva - hogy az a happening,
amelyet a brüsszeli Koninklijk
Conservatorium diákjai civilben,
Cymbeline címen, Jan Decorte rendezé-
sében összehoztak, semmitmondó és
halálunalmas.

Ez utóbbi előadást, töredelmesen be-
vallom, otthagytam. Ebből következően
viszonylag korán az utcára kerültem, és
azon töprengtem, hogy ha már így esett,
miként kerülhetnék túl még ezen az estén
egy másik ilyen, hasból kijelölt
eseményen. Volt egy címem: Illusions of
Freedom (A szabadság illúziói); a többé-
kevésbé ígéretes ismertetés alapján esett rá
a választásom. Jegyem ugyan egy későbbi
napra volt, de gondoltam, majd csak
bejátszom magam. Ha egy kicsit el-kések,
az sem szerencsétlenség - vélekedtem,
lévén az előadás épülete, a „Huis van
Bewaring", vagy négy kilo-méterre a
töprenkedés helyétől.

óriások az Örzés Házában

Ilyen feltételezésekkel utaztam ki a város
perifériájára. Szerencsém volt. Ott derült
ki, hogy a kezdés nem a korábban meg-
hirdetett kilenc, hanem tíz óra (Amszter-
damban júniusban ilyenkor még kora
alkonyat van -- s ennek témánk szempont-
jából van jelentősége.)

Volt időm körülnézni - és csodálkozni.
A Folklorisztikus Játékok Intézete provizóris
felirattal ellátott barátságtalan kapu, és a
látható épületrész sem a felirat-nak, sem
valamiféle színháznak nemigen felelt meg
(a teljes épület, innen közelítve, csak
később ötlik szembe). Hollandul nem
tudok, s a program említett meg-
határozásából - „Huis van Bewaring" - nem
ismertem fel ezeknek a szavaknak a
jelentését. Egy roppant méretű (elhagyott)
börtön kapujában állottam. (Utólag
etimologizálva nagyjából a németből
kikövetkeztethető: Haus de Bewahrung - az
Orzés Háza.)

Tízkor nyílott a kapu. Kellő magya-


