
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-



rázkodásom után beengedtek mintegy
hetvenedmagammal. (A később történők
menete, ritmusa, technikája megmagya-
rázta ezt a csekély létszámot.) Szűk udvar-
előtérben találtuk magunkat, amely a
természet sok kellemével volt ellátva,
berendezve: parkocska kavicsos
pávasétánnyal, pávával, tenyérnyi ta-
vacska, fehér pad. Csupa olyasmi, ami az
életet kellemessé tenni hivatott. Annál
váratlanabb - ezt a szót többször kell majd
említenem - hogy a padon egy ápolatlan
férfi fekszik, hosszú fekete télikabátban.
Meglehetősen tanácstalanul álltunk, nem
ismervén ácsorgásunk okát.

A férfi moccant. Ekkor világlott ki,
hogy termetre szinte óriás. Nekem a címet
és a tartalmat juttatta eszembe: Hogyan lett
az ember óriás?. De mindjárt kérdőjellel,
hogy vajon az lett-e csak-ugyan? A
kérdőjelet leverő külleme okozta,
horgasztott feje, bús haladása e kert
ismeretlenbe továbbvezető kis kapu-ja
irányába. És mi önkéntelenül mentünk
utána - egyszerűen azért, mert ez volt az
egyetlen cselekvési lehetőségünk, kijutni a
parkocskából, amely a kellemek ellenére
mind szorongatóbbnak érződött.

Fokozódó élménysorunk tizennégy
jelenetéből az elsőt mondtam el ezzel.
Igyekeztem kifejezni vele és benne ennek
a sajátos estének a tónusát, kifeje-
zésrendszerét. Frappáns változatossága,
hangulat-előidézésének, eszmetársításai-
nak a módja, meghökkentő gondolat- és
fantáziagazdagsága azonban indokol, sőt,
szükségessé tesz néhány további
kiemelést.

A kertből, az óriás vezetésével immár
nyilvánvaló börtönudvaron át vezetett az
utunk. Balról egyforma, jeltelen fekvő
kőtáblák (sírok?), jobbról terepszínű
öltözékek és sisakok szegélyezték a
betonjárdát, olyanformán, ahogy a meg-
feszített rabszolgák keresztjei a Via Appi-
át, a levert Spartacus-lázadás után. Be-
jutottunk a roppant börtönépület keren-
gőjébe. Igencsak homályos alkonyati volt
eddigre a megvilágítás. Jobbra-balra-előre-
hátra vaslépcsők vezettek a három emelet
függőfolyosóihoz -- egyelőre azonban
láncok akadályozták a tovább-haladást.

Bankett és hegedűhang

Visszhangos dörej szakította félbe a mind
feszélyezőbb várakozást, amely most már
határozott bezártságérzéssel párosult.
Távolból, a földszinti folyosé

vége felől komor, kabátos csapat csupa
további óriás - sziluettje tűnt fel. A
csoport minden tagja bőröndöt cipelt,
benne, érezhetően mindene, életének
tárgyi maradéka. Egy helyen megálltak.
Koppanások jelezték egyformán előre-
tartott tányérjaikon, hogy élelmezésük ről
történik kegyetlen „gondoskodás".

Amint a csapat, négy irányból, a lép-
csőfeljárókhoz közelített, ismeretlen erő
hatására, hideglelős csörrenéssel leestek a
láncok. A börtönalkony mély szürke-
ségében végképp fekete óriások lassan
haladtak felfelé az emeleti cellák, meg-
világított ajtóinak az irányában. rezve
most már ennek a megrendítő akciónak a
mechanizmusát, követtük lassan a
menetet. A mi utunk is a nyitott cella-
ajtók előtt vezetett. Benn meredten és
kiszolgáltatottan álltak az óriások, eltérő
pózokban. Egyikük-másikuk a bőrönd-
jén, kifelé bámulva az állítólag szabad vi-
lág irányába. Mellettük a tányérjuk a föl-
dön. Más cellákban már csak az érintetlen
tányért találtuk és a kabátot, amelyből a
tulajdonosát nyilván kirángatta valamely
névtelen erőszak, valahová.

Pompásan kivilágított terembe értünk.
Középütt dús bankettre terített asztal
nyúlt végig, terhelten a gazdag eszem-
iszom kellékeivel. A penészes plafonról
velencei üvegcsillár lógott a hosszú-
hosszú bankettasztal fehér-arany-ezüst
pompája fölé. Egyetlen teríték előtt
egyetlen borotválatlan vendég ült, mel-
lette tépett, elszennyeződött meghívója -
tekintete az elérhető csalóka gazdagságon
túl az elérhetetlent kereste.

Csaknem teljes volt már a sötétség,
ahogy a függőfolyosók három szintjén
elosztva ismét a börtön belvilágába jutot-
tunk. Alul, a kerengőben, frakkos elegan-
ciában egy hegedűművész (Yigal Zim-
mermann) állt - oly mereven, hogy szinte
nem tudhattuk, él-e, vagy csak hajdan-
volt életére, szépségére és tartalmára
emlékezünk? A fénypászma, amely egy-
magában végigvilágította a földszintet, az
ő húszméteres óriásárnyékát fektette
végig a nyers köveken.

A bénult, néma képet életteli zene
moccantotta meg. És ekkor moccant a
holtnak hihető hegedűs is szobormoz-
dulatlanságából, csatlakozva az orgona-
hang kísérte bariton-szoprán-alt (Wouter
Klein, Anne Haenen, Rhonda Liss)
láthatatlan hármashoz. Engem, magyart,
Radnóti Miklós költészetére, abban is az
A la recberelie szó-zene csodájára emlé-
keztetett ez a szótlan művészet.

Dagmar Schauberger
A szabadság i l l úz i ó i című előadás rendező je

Halott pisztrángok

Vándorutunk a szabadba vitt, ahol még
mindig derengett némi utolsó nappali
fény. A börtönudvar egészét víz borította.
A vízben, egy félbemaradt vagy sosem
megkezdett koncert maradványa-ként,
teljes hangverseny-felszerelés állott. A
kottatartók fölött égtek a lámpácskák, a
zongora fedele feltámasztva. Mint ami
még szólt az imént. A monstrum bör-
tönépület sötéten magaslott a háttérben, a
legfelső emelet egyetlen cellaablaka
világított. Előtte függött valami, ami a
homályban, ebből a távolságból, ember-
alakra emlékeztetett.

A leghomályosabb zugban, egybe-terelt
embercsoport sötétlett. Vélhettük e sosem
volt vagy elhallgatott hangverseny
megfélemlített muszikusainak. Vagy a
publikuma? Vagy mi vagyunk a
publikum, akik gyalulatlan fapallókon
lépdelünk a víz szélén? Egy lánc az
utunkat állja.

Szemben velünk, eddig fel nem fedezett
vas függőajtó (nem berendezés! - a
börtön eredeti ajtaja) húzódott fel fe-
nyegető robajjal egy kis idő múltán. El-
ragadóan szép, egész lényében elegáns nő
(Anno 1 Haenen) jött elő mögüle, egé-
szen a víz széléig haladt egy pallón.
Hosszú estélyi ruha volt rajta, villogó
fehér, Schubert Pisztráng-dalába kezdett,
a daléneklés magas színvonalán. A vas-
ajtón keresztül kiáradó fényben ekkor
tűnt szembe, hogy a tompaszürke víz-
felületen pisztrángok úsznak. De halott
pisztrángok - hassal felfelé.



A falnál szorongó, zsúfolódó ember-
csoport, mintegy a dal hívó szavára, egye-
deire bomlott. Tagjai surrogó, nehéz
léptekkel igyekeztek a vízben az éneklő,
szép nő irányába, vánszorgásuk azonban
nem ígérte, hogy képesek eljutni odáig.
Félúton, háromnegyed úton valóban fá-
radtan megálltak. Hosszú, fekete kabátju-
kat levetették és a vízre fektették, mintha
tulajdon testüket temették volna.

A fényes ajtónyílásban feketébe öltözött
alt (Rhonda Liss) jelent meg a fehér
szoprán mögött. Az eleven pisztrángdal
zenei kontrasztját énekelte, mondhatni a
halál hívásával kényszerítve hátrálásra a
fehér énekesnőt és a háttal egymás mögé
sorolódó, kabátjuk fosztott ember-
árnyakat.

A jelenet „kódája" egyenesen döbbe-
netes. A pillanatban, amikor az utolsó alak
is behátrált az ajtón, ez utóbbi robajjal
lezuhant, az egyetlen világos cella-ablak
elől öngyilkosan a vízbe zuhant az addig
utolsó szálon ott függött ember-alak, a
béna koncert lámpái kialudtak, zajtalan
sötétség borult mindenre, majd a sötétben
csörrenve leesett mellettünk az utunkat
eddig záró lánc.

Az így szabaddá vált úton talán az a
pontos, ha így mondom -: visszabo-
torkáltunk a börtönbe. A most már
csaknem teljes sötétben copfos kislány

ült az egyik vaslépcső alján. Félreért-
hetetlenül egy gyerekzsúr habos öltözetét
viselte, kedves arcán még kis bohóc
„krumpliorr" is látható volt. Mellette nagy
gombolyag fonal. Amikor mind ott
voltunk a közelében, felemelte a
pamutgömböt, s ahogy gombolyította le,
lépdelt lassan előre a maga „rajzolta"
fonalúton.

Végképp magunkévá téve ennek az
előadásnak a sajátos jelzésrendszerét,
követtük ennek a bizonytalanba induló
életnek a fonalát. A kislány ilyen módon
felvezetett és szétosztott bennünket a
függőfolyosókon, ahol a nyitott cella-
ajtók fényhasábjai igazítottak el a sötét-
ben. Amikor mindenki „a helyére került",
a kislány leült maradék kis gombolyagja
mellé. Rekviem hangvételű zene szólalt
meg (Peer Raben kompozíciója). Innen is,
onnan is, négy oldalról sejtelmesen
közelítettek ismét a szürkés-fekete
óriások, saját mementójukként haladva
egy középütt elhelyezett, belülről
megvilágított virághalom felé.

Dagmar Schauberger

Másnap kora délelőtt, első dolgomként,
felhívtam a rendezőnőt: szeretnék beszélni
vele. Már a hang fiatalsága felettébb
meglepett. Személyes megjelenése még
inkább. Dagmar Schauberger

bármely szépségverseny igényei szerint
nagyon szép, fiatal nő (harmincöt éves) -
a szép nők sematikus jellemvonásai-nak
tökéletes hiányával. Természetessége,
kellemes készsége, lágy szigora,
magatartásának kényszerítő ökonómiája
nem „stílus", hanem életvitel. Humánus,
filozofikus lényében nyoma sincs
szakmai beszűkültségnek. Külső nyu-
galmában mindennek ellenére nyugtalan
és nyugtalanító vonás érződik, amely
szükségképpen azt is nyugtalanná teszi,
aki kapcsolatba kerül vele.

Örül annak, hogy sikerült hatást kivál-
tania, de a szó szoros értelmében úgy kell
folyton visszarángatni a szűkebb té-
mához, mert folyton az „egészről" beszél.
Az „egész" színházról, az „egész" em-
berről, világról, emberiségről.
 Nagyon meglep az ön kora.A szabadság

illúziói láttán meggyőződésem volt, hogy olyan
ember csinálta, akit közvetlen élmények ter-
helnek a század első felének iszonyataiból.
 Vulgáris művészetelképzelésnek

tartom, hogy csak az lehet képes lénye-
gek érzékelésére és érzékeltetésére, aki de
facto jelen volt valamiben, átélt vala-mit;
hogy élményszerzés céljából „el kell
menni" valahová. Miért ne érthetném én a
század első felét, amikor élem a
másodikat?! Miért ne érthetném a
skizofrént, akkor is, ha magam - bár nincs
kizárva, hogy tévedek - nem vagyok az?
(Amint később kiviláglott, ez a
megjegyzés átvezet Schauberger aktuális
problémavilágába, mert, mint vérbeli
művészt, már az foglalkoztatja.)
 Hogyan jött a gondolatra, hogy ebben az

üres börtönben létrehozza ezt a jelenetsort?
 Véletlen volt, hogy egy barátom,

1979-ben, bevitt ebbe az üres épület-
monstrumba. Hallatlanul a hatása alá
kerültem, és rögtön éreztem, itt meg tud-
nék valósítani egy kifejezésrendszert
korunkról; olyant, amelynek a hatása alól
a néző-hallgató - lett légyen bárhonnan
való - nem vonhatja ki magát. Azt is
tudtam, hogy a fény és a hang lehet a
legfőbb segítőm, miután ezek hatását
nem tudomásul vesszük, nem felfogjuk,
hanem érzelmileg átéljük. A néző-hall-
gatók ilyen módon kényszerülnek szem-
besülni önmagukkal, és nem vehetik sem-
mibe fellépő aggodalmaikat. Először
Sztravinszkij A katona halálának az adap-
tálására gondoltam, de azután hamarosan
szűknek éreztem ezt. Az is elég ha-mar
meggyőződésemmé vált, hogy a
„szabadság" történelmi, politikai, szo-
ciális, filozofikus, tudományos, etikai és
individuális fogalmának kell a közép-

Koncert - muzsikusok nélkül



pontban állania. Előbb ez a szó egyma-
gában volt a cím. A szabadság illúziói
azonban jobban megfelel ennek a fikció
nak és - akárhogy veszem - a helyzetnek
is, bárhol a földön. Ami effektusaimat
illeti, megmondhatom, sokat tanultam a
nácik frenetikus tömeghatásaiból. Úgy
vélem, ügyem érdekében ehhez jogom
van. Hátha jó ügy érdekében is lenyűgöző
hatás alá vonható az ember?!

- Két éve, Hamburgban, a Nemzetek
Színháza eseményeinek a részeként látta egy
remek szcenikai kiállítást (a S Z Í N HÁ Z
hasábjain beszámoltam róla) - érzek bizonyos
rokonságot az ott látottak és az ö hatóeszközei
között.

- Joggal érez. Kar] Ernst Hermann és
Erich Wonda, akiknek a kiállítását látta,
azonos színházi iskolából kerültek ki
velem. Az évtized előtti Bréma, Peter
Stein, Zadek, Fassbinder akkori működési
helye adott indítást nekünk. Így vagy úgy,
a nagyszerű Wilfried Minks tanítványai
vagyunk. Wondával Brémában együtt is
dolgoztunk.

- Mondjon akkor már valamit egész
pályájáról.

- Apám fizikus, anyám kritikus - ma-
gam gyermekként nem érdeklődtem
különösebben a színház iránt. Elég korán
kezdtem festeni, de akkor sem törekedtem
efféle irányba. A képeimre azonban
többen is azt mondták, hogy nem képek,
hanem színpadképek.

Ami azt illeti, sok helyütt, sokakkal
dolgoztam. Osztrák lévén működtem Bécs
több színházában. Voltam asszisztens a
salzburgi ünnepi játékokon. Brémáról
szóltam már, ott Peter Steinnel is
munkálkodtam, Fassbinder akkori
filmjeiben szintén közreműködtem. Berlin,
Hamburg után a frankfurti opera-házban
rendeztem Gounod Margaretejét. Kivált a
holland sajtó részesített nagy
elismerésben. Évek óta Hollandiában
dolgozom, főként Rotterdamban.
Gondolom, ennek köszönhetem első-
sorban a hollandok bizalmát.

Egy év előtanulmány

Miután ennek a mostani előadásomnak az
ideája körvonalazódott bennem - folytatja
Schauberger - és miután egy
rendezőkollégával végképp nem jutottunk
egy nevezőre, egyedül elvonultam egy
évre egy osztrák faluba, és ott elő-
tanulmányokat folytattam. Tanulmá-
nyoztam a lélektant, rengeteg újságot, napi
híreket, kivált, ami az úgynevezett
környezetvédelmet, pontosabban kör-

nyezetünk ijesztő és szisztematikus tönk-
retételét illeti.

- Hogyan tudta végül is perfektuálni ezt a
hallatlan összetett és költséges ideát?

- Szívós rábeszéléssel meggyőztem
azokat, akiktől segítséget remélhettem.
Nagyban erősítette időnként lanyhuló
hitemet az emberben, hogy megkaptam a
segítséget. Az ön cikkénél alighanem
hosszabb volna azoknak a sorolása, akik
segítettek, egyének, vállalatok, köztük
elsősorban a fesztivál maga és a lelkes
amszterdami Mickery Színház. Bizalmat
és anyagiakat előlegeztek nekem, ami-
kor megismerték szavakba foglalva elég-
gé semmitmondó elgondolásomat. Rend-
kívül ritka dolog, hogy külföldi művész
ilyesféle kezdeményezése ekkora és ilyen
segítséget kapjon. Csak megköszönni
tudom. Ugyanígy a művészeknek, akik
egyetlen kérő körlevelemre jöttek, gázsit
sem kértek, hittek bennem, holott nem is
ismertek. Munkás segítőimet is sikerült
magammal ragadni - 'co ooo gulden-nyi
(mintegy másfél millió forintnyi) munkát
végeztek el szinte semmi pénzért a
börtönnek és a környékének a
berendezésénél, kiképzésénél, vízzel bo-
rításánál, elképzeléseim megvalósítása ér-
dekében.

- Remekműnek tartom, amit létrehozott.
De vajon racionális dolog-e, érdemes-e ennyi
értékes művészi- és munkaenergiát belefektet-

ni valamibe, amivel huszonötször hetven em-
berre lehet hatni, egyetlen fesztivál nyarán? -
Művészi alkotást - ha ennek ítéli A

szabadság illúzióit - nem lehet ilyen
megfontolás szerint sem létrehozni, sem
megítélni. Örülnék persze, ha érdemes-
nek bizonyulna arra, hogy ugyanitt meg-
ismételjék - hiszen egyebütt nem lehet,
nem érdemes, nem azonos önmagával.
Valamiféle rögzítése hasonlóképpen kép-
telenség, mert megszűnik a közönség in-
tenzív, mondhatni aktív részvétele, ami
lényegi része az egésznek. De buszon-
ötször hetven embernek művészit, igazat
mondani érdemes, százszor ezer ember-
nek semmit vagy hazug dolgot mondani
pedig nem volna szabad.

Sajnos, napjainkban túl gyakori az
utóbbi. Egészében erősödik bennem a
szándék, hogy felhagyok a színházzal,
amelyben szaporodik a mesterkélt, az
unalmas, a hazug elem. Kezdeni akarok
magammal valami értelmeset, emberhez
méltót. A szabadság illúziói már ennek az
elhatározásomnak a kezdete volt.

 Gondol-e a művész felelősségére, amikor
abbahagyásról beszél? És mégis mihez kezd?
 Éppen hogy a felelősségre gondolok.

Arra egyelőre kevésbé, hogy mihez kez-
dek? Tisztességgel és szerényen meg
fogok élni a képességeimből - anyagiak

Vasajtók biedermeierben



egyénileg soha nem érdekeltek. Mellesleg
egy színházi dolog érdekelne most is. Lars
Noren svéd író Forstenlikker (A térden
álló) című darabja. A mű némileg
skizofrén, de roppant mély igazságokat
hordoz. Ha valahol ezt meg-csinálhatom
az elképzelésem szerint, akkor szívesen
vállalok munkát annál a színháznál. Ha így
lesz, kíváncsi leszek majd a véleményére.

Ennyit mondott a fiatal szcenikus és
rendező, aki pályám kimagasló élmé-
nyével ajándékozott meg, és akit - remé-
lem, nem hagyja abba, bár sajnos (ennyi-
ben sajnos) ijesztően következetes jel-
lemnek látszik - éveink kivételes színházi
emberének vélek. Kíváncsian várom,
vajon igazol-e a jövő? Annyi bizonyos,
hogy őt eddigi munkája és kivált A sza-
badság illúziói messzemenően igazolják.

Következő számaink tartalmából

Kőháti Zsolt:
Színházművészetünk helye
és helyzettudata II.

Major Tamás:
A shakespeare-i szöveg működése

Nánay István:
A szabadtér ellentmondásai

Ézsiás Erzsébet:
Gyulai Nyár - tanulságokkal

Pályi András:
Sardou rehabilitálása?

Róna Katalin:
A színész hangszere a beszéd

Földes Anna:
Áldozatok és áldozatvivők

Gerold László :
Vitát indító fesztivál

Bonifert Mária:
Merre tart a spanyol színház?

KOLTAI TAMÁS

Peter Brook Csehovja

A Cseresznyéskert előadásáról

Brook először rendez Csehovot. A
Cseresznyéskertet, Párizs egyik északi kerü-
letében, az általa vezetett Nemzetközi
Színházkutató Központ (CIRT) előadá-
sainak állandó színhelyén.

A színház tehát azonos az utóbbi évek-
ben megszokottal: a romjaiban tartósított
Théátre des Bouffes du Nord, ha-
barcsfoltos falaival, szürkés-piszkos
gipszstukkóival, a megszüntetett szín-pad
helyét a nézőtér síkján folytató kő-
padlóval mint játéktérrel, amely elöl eléri
az enyhén emelkedő, fapados szék-
sorokat, hátul mélyen benyúlik az üresen
ásító színpadnyílás fenékfaláig. A társulat
viszont nem azonos az immár egy
évtizede Párizsban együtt dolgozó nem-
zetközi csoporttal; alkalomra szerződte-
tett színészekből, főleg franciákból áll, az
előadás nyelve is francia, a dráma
fordítója Brook egyik állandó munka-
társa, Jean-Claude Carriére. (Ami az
eredeti nemzetközi csoportot illeti, az
együtt dolgozók köre meglehetősen kép-
lékeny, sokan menet közben csatlakoz-
nak, mások bizonyos idő után kiválnak.
Az egykori „alaptagok" egyikével, az
Athéni Timonban, Az ikekben, az Übüben
látott japán Yoshi Oidával a kölni
Világszínház ' 81 fesztiválon találkoztam,
ahol egy meglehetősen kínos egyszemé-
lyes produkciót mutatott be.)

A díszlet: maga a lepusztult környezet.
Brook mintha egyre inkább meta-
forikusara használná a Bouffes du Nord
színház konzervált omladékait. Azt
hihetnénk, hogy a Cseresznyéskert elő-
adási tradícióihoz ez kevésbé illik, mint az
itt látott korábbi produkciók bárme-
lyikéhez. Hajlamosak vagyunk hiányolni
az orosz vidéki ház otthonossá-gát, a
századvég berendezési tárgyait, a
Cseresznyéskert „gyerekszobájának" han-
gulatát. A tér azonban üres. Csak a pad-lót
borítja egyetlen hatalmas perzsa-szőnyeg,
rajta kívül az összes bútordarab egy
paraván (később egy másik is kerül
mellé), és az a fehér lepellel letakart
szekrény, amelyhez Gajev a darabbeli
ódát intézi. Néhány zsámolyszerű, ala-
csony ülőalkalmatosság található még a
színen, de ezeket is kisebb perzsasző-

nyegekkel takarják le. Az eredeti második
felvonásban - a két és fél órás előadás
egyébként szünet nélkül zajlik - fölcsavart
perzsaszőnyegeken mint kivágott fatör-
zseken egyensúlyoznak végig a szereplők,
majd a földre fekve, nekitámasztják a
fejüket.

Szőnyegjáték. Az elnevezés a csoport
afrikai útjáról ismerős. Annak idején, ahol
terepjáróikkal megjelentek, szőnyeget
terítettek le, egyszerű játékokat imp-
rovizáltak az összeverődött bámészko-
dóknak, és az így létrejött díszlettelen-
kelléktelen, darab nélküli előadást carpet
playnek keresztelték. A Cseresznyéskert
„szőnyegjátéka" sok tekintetben vissza-
idézi ezt az emléket, a nulláról indulást, a
színház lényegének a legegyszerűbb
emberi kapcsolatokban való megtalálását.
Aki figyelemmel kíséri Brook legutóbbi
munkáit, nem lepődik meg a
Cseresznyéskert üres terén, nem hiányolja a
díszleteket, és nem kérdezi meg, hogy
mitől fáj elbúcsúzniuk a dráma szerep-
lőinek, ha az előadás nem hozza létre az
érzékszerveinkkel közvetlenül fölfogható
tárgyi világot, a „couleur locale" naturális
valóságát. Mindez nemcsak a Bouffes du
Nord sebhelyes hodályában nincs jelen;
hiányzott Stratfordban is, amikor néhány
évvel ezelőtt „hazalátogatott" Angliába,
hogy a Királyi Shakespeare Társulattal
megrendezze Shakespeare Antonius és
Kleopatráját. Ott is csak paravánok voltak.
Nem a játszási viszonyok kényszerítik
tehát Brookot, amikor csak jelzi a
szereplők tárgyi hitelességgel meg-
támogatott társadalmi környezetét, ha-nem
a maga szellemi fölfogását tekinti
elsődlegesnek, s ehhez szabja a viszonyo-
kat.

A színház egyre inkább mélységes
erkölcsiséget, az emberi lét legalapvetőbb,
filozófiai síkra terelt kérdéseit jelenti
Brook számára, emberi léten az ontológiai
létet, az emberi nem lényegét értve. S a
választ a kérdésekre magában az
emberben, a leghétköznapibb emberi
viszonyokban, a járulékaitól megfosztott
„személyiségben" keresi. Ezért épít
kizárólag a színészre, ezért satírozza el a
színész mögött a hátteret, a használati
tárgyakkal jellemzett környezetet, a való-
ság megtévesztő - mert formális eszkö-
zökkel könnyen rekonstruálható - fel-
színét.

Aki ezek után azt hiszi, hogy Brook
„történelmietlen", „modernizált", „cse-
hoviatlan" Cseresznyéskertet rendezett, az
mélységesen téved. Olyannyira, hogy ma-
gam is, aki Krejca, Hanuszkiewicz, Ef-


