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Nemzetközi
Színházi Fesztivál
Londonban

Hatesztendei szünet után - ennyi idő telt el
Lord Peter Daubeny 1964-1975-ig
nyaranta megrendezett World Theatre
Seasonjai óta - két fiatal lány, Lucy Neal
és Rose de Wend Fenton, három-évi
kemény szervező és pénzfelhajtó
munkájának köszönhetően augusztus
harmadikán nyílt meg Londonban az első
„LIFT" (London International Festival of
Theatre). Szerény financiális keretek
között, viszonylag kevés együttes
szerepelt, de szinte valamennyi magas
színvonalú - nem egyszer meglepetés-
számba menő - produkciót mutatott be. A
szervezők nem a már befutott, feszti-
váljáró „nagyágyúkat" hívták meg, ha-nem
olyan színházakat, amelyek még a
nemzetközi bizonyítás előtt állnak. Ezek a
szakmailag mindenképpen profi-nak
tekinthető együttesek friss hitűek,
szellemiségükben amatőrök.

Az események - az esti főprogramok, az
utcaszínházak, workshopok, a fórum s a
filmvetítések - más-más helyszínen
zajlottak. A látszólagos szétszórtság elle-
nére egy rendkívül gondosan és átgon-
doltan megszervezett fesztivál résztvevő-

je lehettem, ahol a programok kivétel
nélkül a jelzett időben és helyen zajlottak,
ahol mindenüvé be lehetett jutni
(természetesen érvényes jeggyel), és ahol
mindenütt szép számú érdeklődő gyűlt
össze az előadásokra.

A fesztivál gazdag kiegészítő progra-
mokkal is szolgált. Délután s a kora esti
órákban a legjobb brit utcaszínházakkal
lehetett találkozni London utcáin, köztük
olyanokkal, mint a The Natural Theatre, a
Madhouse National, amely-nek egy
motorbicikli oldalkocsija jelen-ti a világ
legkisebb színházát, vagy Justin Case
együttesével, a Two Reellel.

A fesztivál klubja a déli órákban angol
diákszínházaknak, utcai énekeseknek
adott pódiumot, éjjel pedig a kortárs pop-
és rockirányzatok szinte minden típusa
bemutatkozott.

Dél-Amerika

A négy nem európai produkció - perui,
japán, malaysiai és brazil - közül a leg-
nagyobb meglepetést kétségtelenül a bra-
zil Grupo de Teatro négy és fél órás
színpadi eposza, a Macunaima jelentette.
Ez az emberi rasszoknak szinte minden
típusát tömörítő népszínház nagyszabású
feladatra vállalkozott: nemzeti eposz- és
mitológiateremtésre. Előadásukban az
indián-spanyol-fekete-mesztic népcso-
portok megannyi szokása, tradíciója forr
össze egyetlen színpadi látomássá. Az
eposz elbeszéléséhez a színpadi forma-
nyelvet Bertolt Brechttől kölcsönzik.

Így a folklorisztikus elemek egészen
különleges, szublimált formában, a mo-
dern szellemben elgondolt előadás szerves
részeként vannak jelen.

Az alapanyag brazil író, Mario de
Andrade regényfolyama, mely a szerző
szándéka szerint kísérlet arra, hogy
„felszabadítsa a brazil kultúrát az európai
formák kritikátlan utánzása alól", hogy
ezzel hozzájáruljon „egy autentikus
nemzeti kultúra gyökereinek felku-
tatásához".

A történet furcsa hősének, Macunai-
mának a jelleméről - aki az „éjszaka sötét
erőinek szurokfekete gyermeke", dolgozni
rest, kivéve, ha erre kényszerítik - már a
vele való első találkozásunkkor kész
ismeretekkel bírunk: lusta, kártékony,
szenzibilis, infantilis, amorális, csapongó,
hedonista, s retteg a fel-nőtté válástól (a
szerző szavai!). De mindezek ellenére van
benne valami zsenialitás. Mindez így
együtt kissé különös előjellemzése egy
leendő eposzi hős-nek! Igazi hérosszá - a
szó klasszikus értelmében - semmiképpen
sem válhat. De hiszen a huszadik század
végi Brazíliában vagyunk! Eposzi feladata
itt és most a civilizáció kihívására való vá-
lasz. Erre azonban morálisan is, intellek-
tuálisan is alkalmatlannak bizonyul.

A nagy kalandot ő maga keresi, ami-kor
elindul szülőföldjéről, az Amazonas menti
dzsungelből, hogy visszaszerezze
varázserejű amulettjét. Kalandjaiban sorra
elbukik, örökké hoppon marad, átverik az
„okosabbak". Pedig a jelek azt jósolták,
hogy életrevaló, eszes ember is lehetne
belőle - talán máshol, mások között.
Amulettjét kutatva jut el Săo Paulo és Rio
de Janeiro modern dzsungelébe, itt
hányódik testvéreivel együtt és találkozik
Pietro Pietrával, a félelmetes maszkban
elénk lépő, stukkó-angyalkák által kísért,
kannibálszerű ipar-mágnással,
amulettjének bitorlójával. Az
„indusztrialista moloch" elnyeléssel fe-
nyegeti, és Macunaimának nincsenek esz-
közei vele szemben ott, ahol a dolgok
emberszerűek, s az emberek dologszerűek.
A dologiság fejedelmi udvarát „em-
berbőrbe bújt" fantomok, vagyis groteszk
élőképek jelenítik meg. Macunaimának
sok-sok meddő kísérlet után végül is
sikerül a szörny legyőzése, vissza-veszi
amulettjét, kenuba ül s elindul hazafelé.
De a nagyvárosok pokla felébreszti a
benne szunnyadó Sátánt, és meg-öli
testvéreit. Vei napistennő büntetés-ként
elveszi az amulettet, ami nélkül már
lehetetlen a hazatérés. Macunaima légüres
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térbe került, sem haza, sem vissza a vá-
rosba nem mehet. Története itt, ezen a
ponton szakad meg.

Az epizódokból fűződő, csodás és való-
di elemeket tartalmazó történetből egy
szürreális, bizarr világ rajzolódik ki. A
helyszíneket, a kellékek, tárgyak többségét
a szereplők maguk elevenítik meg, így
például a dzsungelt, a kenut, a vas-utat, az
ágyat, a bordélyházat, a palotát, benne a
szobrokat stb. Az együttes páratlan
fegyelemmel és figyelemmel veszi körül a
hőst és két testvérét.

Legnagyobb erényük, hogy önsorsukról
komolyan gondolkodva is megőrzik
játékosságukat. A néző kicsit zavarban is
van: elénk vetnek egy hőst, egy csibész,
rakoncátlan csecsemőt. Ott rohangászik
anyaszült meztelenül a színpadon, meg-
harapja anyja csecsbimbóját, beleharap a
lányok fenekébe, s az első adandó alka-
lommal meghágja bátyja feleségét. Ter-
mészetesen mindezt egy érett, „felnőtt"
színész játssza el. Törzsbéli társai félik őt,
első szavára ugranak, de maga soha-sem
érzi, hogy viszonoznia kéne figyel-
mességüket. Jelleme titokzatos, sehol sem
lehet megcsípni, sikamlós, mint egy
angolna. Életképtelensége leginkább a
palotajelenetekben derül ki. Macunaima
megilletődötten lép be ezekbe a barokk
szobrocskákkal ízléstelenül felcicomázott
lakosztályokba, ahol luftballonszerű mág-
nások adják egymásnak a kilincset, me-
zítelen hölgyikék keringőznek Strauss
zenéjére, s ahol minden furfangja-ügyes-
sége cserbenhagyja, és végül is elveszti -
pontosabban eladja - férfiasságát, mi-
közben „angyali" bájjal lökik ki az utcára,
pereputtyával együtt. Megaláztatásából mit
sem vesz észre.

E nagyigényű vállalkozásban mindvé-
gig döntő formálóerő az önirónia. Az alig
érezhető abszurditású epizódok, a voltaire-
i eleganciával felskiccelt bizarr környezet
(az előadást egyébként sokan a Candide-hoz
hasonlították) s főként az egyáltalán nem
feddhetetlen hős mind az eposz ellen
hatottak. De ők mégis az eposzt akarták,
konokul, szenvedélyesen. Ebben az ádáz
küzdelemben rejlett az előadás
legdrámaibb feszültség-góca, ha tetszik,
heroizmusa.

A másik dél-amerikai, Luis Ramirez
egy bensőséges, költői előadásban beszél a
brazilokéhoz igen közel álló problémáról.
Ramirez annak a perui Cuatrotablas
együttesnek egyik alapító tagja, melyet az
1970-es perui földrengés hozott össze
olyan fiatalokból, akik elvesztették
családjukat, otthonukat. 1973 óta
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Grotowski hatása nyomán mint Labora-
tórium Színház működnek, s szoros kap-
csolatban állnak Barba műhelyével is.

A Coamintas y lnsomnios (Vándorlás és
álmatlanság) című egyszemélyes produk-
ció Ramirez személyes élményeiből
táplálkozik, alapanyagául sajátversei
szolgáltak. Benne a földrengés során
elpusztult szülőfalu, Yungay s az ott
veszett család emlékét idézi meg
absztrakt mozgások, artikulálatlan
hangok, ének s hangszeres zene
segítségével. A helyét- se-hol sem találó,
gyökereit kutató, rémlátomásoktól gyötört
ember vergődését vitte szobányi
színpadára. Jobb oldalon egy támlájára
állított vaságy, előtte szék, támlájának
egy tükör támaszkodik, felette egyetlen
lámpa ég. A bal oldalon hosszú asztalt
látunk székkel. Ebben a horizontális
síkban feszül az előadás, álom és
ébrenlét, szorongás és meg-világosodás
között.

Előadásának egyik legmegrázóbb pil-
lanata egy végtelenített helycsere. Az
asztalt, mely egy pillanattal előbb álmat-
lanságának kemény fekhelye volt, a szín-
pad szélére húzza, s a széket is mellé
teszi. Bakancsát kifűzi, s leülni készül. De
alighogy a székhez ér, mintha éget-né
valami, felpattan. Az asztalhoz indul, de
itt sem ül meg, újra vissza a székre, de
leülni rá most sem tud, tehát fel s vissza
az asztalhoz. Mindezt jó pár percen át ... s
valami szörnyű érzés kerít hatalmába:
még a leghétköznapibb mozdulataimnak
sem vagyok birtokában. Ramirez egy
órán keresztül próbál nyugalmat lelni, de
nem lehet!

A hős és a művész egyugyanazon
személy, éppen ezért szó sem lehet „el-
idegenítésről", iróniáról, ahogy ez a bra-
ziloknál volt. Sorsa belső epizódok során
át tárul elénk, melyeknek csak mulandó
és esetleges kifejezője a gesztus. Ez a
feltárulás egyben az önmegisme

rés aktusa is. Az effajta színész számára
nincs különbség előadásidő s nem
előadásidő között. Tudomásul vette, hogy
élete bizonyos konfliktusait időről időre
koncentrálnia kell, hogy kapcsolatot
teremtsen ezáltal a külvilággal.

Luis Ramirez nem mindenkinek tetszett
Londonban. Egyesek rövidnek, mások
„kevésnek" találták ezt az egy színészre
komponált „szegény" produkciót. Mégis,
előadásának záróakciója után (összetöri a
széken álló tükröt, kalapjából törmeléket
szór a cserepekre s bakancsába, a
színpadot lassan át-szelve eredeti helyére,
az asztal mellé ül) senki sem mozdult
helyéről.

Ez az előadás - a brazilokéval együtt
tisztán és meggyőzően volt képes saját

világképébe integrálni a közelmúlt
európai színházának - Brechtre és Gro-
towskira gondolok - fontos felfedezéseit.
A Londonban fellépő és az ugyancsak e
hatások alatt dolgozó nyugat-európai
együttesek ezeket a hagyományokat már
köznyelvként kezelik, s ettől még az
egyébként jó előadások is eszmeileg-
formailag fáradtabbak lesznek.

Ázsia
Nem tudok ilyen csodálattal beszélni a
két távol-keleti csoportról, a japán Tama-
gawáról és a malaysiai Suasanáról, ame-
lyek noha számomra eddig ismeretlen -
pontosabban eddig még színpadon so-
hasem látott - formanyelven és néprajzi
hitelességgel szólaltak meg, mégis a „kul-
túrák mozgását" etnikai és társadalmi
indulattól fűtötten képviselő dél-ame-
rikaiakkal szemben egyfajta elszigetelt-
séghez való ragaszkodást éreztem ben-
nük.

A japánok Kyogén játéka, amint azt
szakértő kritikusok is megerősítették,
tökéletes felelevenítése volt a legrégibb
japán színházi formának, mely alapul

apán Kyogén-játék: Bekanko, az óriás



szolgált a később kialakult No színház
valamivel ünnepélyesebb s a Kabuki ki-
fejezetten szertartásos formáihoz. A Kyo-
gén játék a Sambaso nevű termékenységi
táncból származik, mely mind a mai napig
látható szerte az országban. Ez a forma
kevésbé kötött, s így könnyebben
alkalmazható az újabb kori, sőt modern
„mesék" színpadi megformálásánál. Ilyen
az itt látott Bekanko , az ór iás című játék
szüzséje is.

Bekanko ogre, ez a különös, szeretet-re
méltó óriásszörny beleszeret Yukiba, a vak
leányba, és megszökteti falujából. A lány
apja azonban nem nyugszik bele e
csúfságba, s üldözésükre indul, meg akarja
ölni az óriást. Segítőjük, az Istenanya egy
virágról beszél Bekankónak, melynek
nedve visszaadná Yuki szeme világát. De
jóslata szerint Yuki látásának ára Bekanko
élete. Az óriás nem habozik, s a virág
felkutatására indul. Akkor sebzi halálra
Yuki apjának fegyvere, amikor letépi a
virágot. Még sikerül visszatérnie
feleségéhez, de amint az felnyitja szemét,
ő meghal.

A valóság a mesével büntetlenül soha-
sem érintkezhet, összeférhetetlenségük
megmásíthatatlan, erről szól a történet. Az
előadásban részt vevő játékosok - ter-
mészetesen csupa férfi - kivételes fe-
gyelmet, belső koncentrálást valósítottak
meg. A Tamagawa Egyetem drámai ta-
gozata, melynek gyökerei még a háború
előttre nyúlnak vissza, 1961 óta turnézik
szerte a világban, s terjeszti az ősi japán
színházkultúrát. Diákjainak példás
nevelést ad. Négy évig csak a szín-
játszással foglalkoznak, egész napjukat az
együttessel töltik. Tanáraikkal, akiknek
többsége híres No, illetve Kabuki szí-
nészdinasztiák sarja, együtt lépnek szín-
padra. Ennek az előadásnak a legkima-
gaslóbb alakítása a Yukit játszó színészé,
aki végig behunyt szemmel, szinte e szi-
gorúan szabályozott mozgásrendszer elle-
nében emelte lenyűgözően hiteles drámai
hősnővé Yuki alakját.

A Tamagawa tulajdonképpen irodalmi,
„beszélő" színház, noha nem hiányoz-nak
azok a csodálatos mozgáskombi-nációk,
melyek az európaitól merőben különböző
gesztusnyelvvel mélyítik, ár-nyalják a
szavak jelentését. A történetet rituális
szerelmi táncok kísérik, melyek itt a görög
kórus funkcióját töltik be. Az előadást egy
rendkívül lendületes ősi katonatánc
keretezi. A táncolók egy hordónyi dob
körül, a dobverőket egymás kezéből
kikapva, egyre vadabb ütemben, szinte a
kifulladás határáig gerjesztik

önmagukat a dobolással. Az egyébként
nyugodt tónusú és ritmusú előadásnak ez
a keret olyasfajta feszültséget ad, melytől
az egész vibrálni kezd, az az érzésünk
támad, hogy ezek mögött a simára
csiszolt, udvarias gesztusok mögött és
körül démonok sokasága küzd egymással
a hősökért.

A másik távol-keleti csoport, a malay-
siai Suasana Táncszínház Azanin Ezane
Ahmad asszony koreográfus-táncos-ren-
dező vezetésével és főszereplésével ősi
délkelet-ázsiai táncdrámát mutatott be. Ez
a színháztípus a helybéli Hikayats és
Wayang Kulit játékok hagyományait kö-
veti, motívumai tehát a klasszikus maláj
táncnyelvre épülnek, ennek is olyan dia-
lektusaira, mint a Gamelan, a Terinai, a
Makiyong és a Silat. E táncrendszerek
jellemzője a motívumkészletük elvont,
jelszerű természete, illetve a közvetlen
indulat-expresszió visszafogása. Az érzel-
mi erők a redukált gesztusokba sűrűsöd-
nek össze. Elsősorban a végtagok ízü-
leteit, a kart, a szemet, az orcát s az
ajkakat használják e különös tánc-kom-
munikációban. Az elvontságot tovább
erősítik a kifejező, hőstípust is jelző,
művészien festett maszkok.

Történetük a kínai hercegnő s a római
herceg egybekelésének viszontagságait
beszéli el. A két hős szándéka csak a Jó
(Jentau) és a Rossz (Geroda) küzdelmének
eldőltével teljesedhet be. Gerodának
sikerül legyőznie Jentaut, de a győztesnek
már nem marad „ereje" megakadályozni a
fiatalok egybekelését. Nem a történet tette
különlegessé ezt a produkciót, hanem az
aprólékos, mívesen kidolgozott
mozgáskombinációk. Az ujjak táncának
kell felidéznie a test táncát, a karok, a
nyak s a fej tekerése, hajlítása sugall
vonzalmakat, félelmeket, rossz vagy jó
szándékot. A háttérben kongó-bongó
ritmushangszerek szólnak, fegyelmezett
csapat kezeli őket. Az est leglátványosabb
epizódja Jentai és Geroda utolsó, halálos
viadala. Geroda dinamikus, lendületes
mozgása egyébként külön világot
képviselt a játékban. Megjelenésével
azonnal megszűnt a tánc ornamentális
jellege, s helyébe robusztus, vad és nyers
indulat lépett. Az együttes, akár a japánok,
tökéletes ensemble játékot nyújtott, a
produkció néprajzi hitelessége
kétségbevonhatatlan.

Európa

Három nyugat-európai és két lengyel
társulat szerepelt a programban. A holland
együttes, a Het Werkteater ismert

az olvasók előtt, hiszen csaknem minden
jelentős színházi fesztiválon találkozni
velük, s a SZÍNHÁZ is többször
foglalkozott művészetükkel. A csoport a
hatvanas évek végi szocio-dokumen-
tumszínház egyik legkiemelkedőbb rep-
rezentánsa. 197o-ben alakult, színhá-
zukban csalódott holland színészekből. A
holland kormány támogatását élvezik, s
így nyugodtan, gazdasági kényszer nélkül
készíthetik előadásaikat, nevelhetik,
formálhatják egymást egy-egy produkció
létrehozásakor. Előadásaik tárgya
legtöbbször valamilyen konkrét társadalmi
probléma, egy látszólag periférikus
jelenségcsoport, melyről igyekeznek
minél több személyes tapasztalatot
gyűjteni.

A kidolgozás során az emberi kapcso-
latteremtés, a kommunikáció, az adap-
tációs frusztrációk közös analízisét elvé-
gezve jutnak el az előadásig. A pszi-
chiátriai intézetek, börtönök, gyermek-
otthonok, kórházak, a szellemi és testi
fogyatékosok rehabilitációs intézetei mind
szerepeltek már ezeken a különös
szeánszokon, s maga az együttes is gyak-
ran fordul meg előadásaival ezeken a
helyeken.

Ez a produkció, mely öt-tíz perces
jelenettöredékekből áll, a homoszexuális
férfiak életéről szól, s végigköveti őket
útjukon a gyerekkortól az öregségig.
Végleges formája kétéves próba-
munkával, jobbára kollektív improvi-
zációkból fejlődött ki, s annyiféle élményt,
attitűdöt tükröz, ahányan részt vesznek
benne. A közönséggel rendkívül intim
kapcsolatra törekednek, de sohasem
közvetlenkednek, nem fordulnak
közvetlenül a nézőhöz. Közvetlenségük
magában az előadásmódban, szín-padi
viselkedésük kidolgozott termé-
szetességében rejlik. Díszletet, kelléket
alig használnak, a lehető „legcivilebben"
mozognak, dialógusaik egyáltalán nem
tartalmaznak irodalmi elemeket, mégis
ebbe a tudatosan kimunkált hét-
köznapiságba vissza tudják csempészni a
költőiséget, töredékeik kivétel nélkül zárt,
katartikus élményt nyújtó jelenetekké
állnak össze. Az Egyikük című előadást
készítő színészek maguk is
homoszexuálisok. Szándékuk az volt,
hogy saját élményeiken keresztül reális
képet fessenek ezeknek az embereknek az
életéről, sajátos érzelmeiről, konflik-
tusairól, s hogy megpróbálják bebizo-
nyítani : az ő életük sem különbözik a
normálisakétól olyan sok mindenben, mint
azt hinni vélnénk.



A csoda megtörtént. Az előadás túl
tudott lépni a téma kuriozitásán. A je-
lenetek gátlásokról, gyermekkori fruszt-
rációkról, barátságról, féltékenységről
adtak megrázó, tiszta és mindenki számára
tanulságos képet. Amit a Het Werkteater
csinál, az nemcsak mint színházi forma
egyedülálló, hanem mint terápiás esemény,
„treatment" is. Az általam látott előadáson
szép számmal jelentek meg
homoszexuálisok is, akik - mint azt az
ankét bizonyította
valóban rengeteg feszültséggel, gátlással
élnek (még saját szextársaik iránt is!), s
érezhetően most először látták viszont
önmagukat egy alig torzító tükörben. Ez a
Het Werk szociológiai gondosságának,
pszichológiai pontosságának, de
mindenekelőtt színpadművészeti érzékének
köszönhető. Céljuk nem a minősítés és
nem is a csámcsogás. Egyértelműen a
hűséges és szolidáris leírást tartják
fontosnak, aminek fedezete az előadók
kivételes technikai, művészi és emberi
felkészültsége, meg persze ennek az
előadásnak az esetében a hasonsorsúsága
is.

A francia csoport, a Greta Chute Libre a
realitáskutatásban egy egészen más utat
jár. Tükrök című előadásuk, melyet
„hyperrealistának" minősítenek, egy
bútorokkal, különböző méretű és
fényátbocsátó képességű ablakokkal, külső
és belső terekkel rendelkező mágikus
dobozban játszódik. Náluk a színház
összhatása a döntő, főként hangulatokat,
megfoghatatlan érzéseket akarnak
megjeleníteni. Előadásukban két színész
vesz részt, az egyik fehér öltönyben - ő a
gazda, s Karlnak hívják -, a másik pedig a
lakáj: Kurt, fekete zsakettben. A két alak s
a tér különös játékokat játszanak
egymással. Ezek a játékok kegyetlenek,
kíméletlenek, egyetlen céljuk egymás
kivetkőztetése, megszégyenítése. Illúziók,
emlékek, szerelmek foszladoznak a
szemünk láttára. A cselekmény becketti:
Kar] menni készül, de mindig közbejön
valami, s nem megy el, Kurt viszont, aki
nem kívánja elhagyni a lakást, minduntalan
eltűnik a takarások, üvegek,
ablakmélyedések között. Mozgásuk,
gesztusaik sokszor párhuzamosak, s bár
együtt élnek, talán már évtizedek óta, nem
sok közük van egymáshoz.

Az előadásban ismét csak kivételesen
koncentrált, magas színvonalú a színészi
játék, amellyel egyenrangú kifejezőeszköz
a „beszélő" tér meg a Richard Strauss- és
David Bowie-idéze

A

tekből komponált zenei kollázs. Az
együttesre saját bevallásuk szerint --döntő
hatással volt a Squat Theatre, ami
elsősorban tér-idő-szemléletükben
jelentkezik..

E két előadás tükrében különösen
tanulságos annak a nyugatnémet Die
Vaganten együttesnek a kudarca - talán az
egyetlen bukás volt ezen a fesztiválon -,
amely megkísérelte a dokumen-
tumszerűséget a metaforikus stilizált-
sággal összeötvözni. Ez az 1976-ban
alakult és 1979 óta független színház-ként
működő csoport klasszikus szövegek,
drámák újrafogalmazásával, adaptálásával
foglalkozik, természetesen a mindenkori
„korszellemnek" megfelelően. (Ők így
fogalmaznak, én inkább divatot
mondanék.) Mai díszletek, mai
hangulatok közé helyezik az illető mű
cselekményét, közben nagy előszeretettel
alkalmazzák a tömegkultúra, illetve az
ifjúsági kultúra épp uralkodó imágóit. Igy
tették ezt a Hamlettel, s most Goethe
remekével, a Fausttal. Ez az előadás
valami furcsa egyvelege a porosz drillnek
meg az azt átszövő érzelgősségnek. Benne
Faust természetesen mai rocker vagy
punk-boy, Margit pedig amolyan
közönséges nőszemély, pontosabban
kurva. Valamennyi szereplő bőrruhában
vagy meztelenül tartózkodik a színpadon.

A londoni. sajtó sokkolásról, drasztikus
modern effektusokról beszélt. Számomra
inkább szánalmas, néhol nevetséges
toporzékolásnak tűnt mindaz, amit ők
félelmetesnek szántak.

A szervezőség két kiváló lengyel
együttest hívott meg, magam korábbról
ismerem őket. Az egyik a poznani
illetőségű Teatr Osmego Dnia (Nyolca

dik Nap Színháza), a másik a lublini Pro-
visorium. Mindkettő abból a színházi
nemzedékből való, amelyet Grotowski
művészete indított útjára, noha a maguk
meggyőződése szerint már sikerült úrrá
lenniük azon a rendkívül erős hatáson,
amit a, Laboratórium Színház gyakorolt
rájuk.

A Provisorium negyvenperces rituá-
léjának címe: Nem mi lengünk azok, akik a

boldogság szigetére szállnak. Az együttes a
drámát előadásával együtt hívja életre egy
sajátos öngerjesztéssel, melynek
eredményeképpen a játékban részt vevő
színészek eksztatikus állapotba jutnak,
mintegy a szöveg s a vele együtt robbanó
fizikai cselekvés nyers, ösztönös ereje
által. Ha ez a belső izzás egy pillanat-ra is
alábbhagy, az előadás elvész, s javításra
nincs lehetőség. A kockázat te-hát óriási!
Ezt a néző is sejti, s mindvégig úgy érzi
magát, mintha egy vakmerő mutatvány
szemlélője lenne.

Az előadásban négy alak - az Őrült, a
Herceg, az Ironikus és az Értelmiségi -
küszködik egy szűk térben, ami lehet
börtön, de kórház is. Ideg-szín-házat
látunk, mely mindvégig metaforikus
nyelvet használ, ami különben a
legvadabb naturalizmus jegyében fogant.
A tragédia paródiája s a paródia tragédiája
(lehetetlensége) egyszerre élhető át ebben
a fullasztó kamrában. Az abszolút
alantasban is lehet patetikus: alig egy
méternyire tőlünk valaki vodkát locsol a
nadrágjába, s arcára omló csapzott szőke
haján át is látjuk s rettegjük delejes
tekintetét. Két, vízzel teli vödröt raknak
elénk, durván, keményen, úgy, hogy a víz
szertefröccsen belőlük. Az egyik kettő a
másik kettő fejét a vízbe nyomja -
vallatás, hang-
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foszlányok -, és loccsan ki a víz, ahogy a
fejek belemerülnek. Aztán konfettit
szórnak és aprópénzt, míg végül egy
különös élőképpel zárják az előadást: a
színészek nemzeti relikviákat mutat-nak
föl, miközben egy öreg gramofon-
tölcsérből Chopin-zongoraetűdöt hal-
lunk. A Provisorium kitűnő előadásával
nemigen tudott mit kezdeni a londoni
közönség. És nem csak a nyelvi
nehézségek miatt. Ez a színházi forma
ugyanis nem annyira „közönséget", mint
inkább hittársakat követel magának.

A másik lengyel együttes, a Teatr
Osmego Dnia előadásai át tudták törni a
nyelvi-kulturális-szociális gátakat. Ez a
ma már hivatásos együttes olyan gazdag
eszköz- és ötlettárral rendelkezik,
előadásaik stimulatív ereje oly nagy,
hogy minden pillanatot fontossá tudnak
tenni, s ebben - mint minden jó szín-
háznál - a döntő érdem a színészeké. A
csoport még a lengyel diákszínjátszás
hőskorából, a hatvanas évekből eredezteti
magát. Huszonhárom premier áll
mögöttük, s noha mára már az eredeti
társulat teljes egészében kicseré

lődött, a maiak is valamennyien ebben az
együttesben értek színészekké. Szín-
házukat morális indíttatású, filozofikus
igénnyel fellépő, tanúságtevő, populáris
intézménynek tekintik. Hazai kritikusaik
őket látják ma legközelebb a „teljesen
soha meg nem valósított artaud-i
színházeszményhez, amennyiben az ő
színházuk a mágia, a therapeatikus
sokkhatás és az érzéki lidércnyomások
színháza". Színházuk lázad minden el-len,
ami kész, befejezett, megkérdőjelezve
ezzel még önnön formáját is, hiszen a
Nyolcadik Nap Színháza egy pillanatra
sem enged annak a befogadói elvárásnak,
mely értelmezni, elraktároz-ni szeretné a
látottakat. Színpadukon minden állandó
mozgásban, változásban van.

Két produkciójuk közül az Ó, milyen
szépen élünk ! című a korábbi. Ezt angolul
adták elő. Noha történet, cselekmény már
itt sincs, mégis kitisztul az előadás egy
dantei formára emlékez-tető
hármasságban. A színpadi tér maga is
hármas osztású: pokol-föld-menny. Egy
„angyalarcú" ifjú eszelősen bámul egy
kupléénekesnőt, aki a gyűlölet táncát
járva énekel a torokmetszés-ről. Egy
filozófus Krisztus halálának történetét
olvassa hangosan, ő a földi paradicsom
eljövetelének hírnöke. Fönt, a színpad
mennyei szintjén a Földi Sors Istennője
kicsi, rózsaszín plasztikmalackákat hoz
világra. Százával hullanak elénk a
malacok. A földszinten, tízes
menetoszlopokban, akár egy díszszemlén,
apró játék teherautók gurulnak előre,
számuk ezernél is több lehet. Lenn a
pokolban káosz és anarchia: koldusokat,
csalókat látunk, dühöngő, trappoló
menetben, imádkozó tömeget, amely
éppen saját bálványait rombolja. Az
előadás ironikus hangvételű. Ez is, akár a
fesztivál második hetében játszott Több,
mint egy élet című produkció tele van
jelmondatokkal, filozófiai, bölcseleti
közhelyekkel, ami a tiszta szöveget illeti.
A megjelenítés módja, a színpadi
kapcsolatok rendkívüli erőssége, a
játékosok kölcsönös erőcseréje, az egészet
átható expresszív dinamika az, ami ezt az
alapjában véve didaktikus játékot a költői-
démonikus elő-adás szintjére emeli.

A második előadás az ötletek, effek-
tusok túlburjánzása miatt számomra
kevesebbet adott. Ennek hőse Jan M., a
diák, akit, miután felvágta ereit, útra
bocsát a szülőfalu. Groteszk alakok in-
tegetnek utána, amint eltűnik egy mo-
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sókonyha vízcsapja mögött. A boldogtalan
anya temetésre siet egy rezesbanda
tubásának társaságában. Egy bábos
Sztálin-bábot lendít magasba. Katonák
szaladgálnak emeletnyi gólyalábakon.
Kötéltánc, esküvő, a dekabristák ki-
végzése meg néhány idevágó kuplé egy
csodálatos színésznő előadásában.

Szinte követhetetlen, mi minden tör-
ténik ebben a kavalkádszerű előadásban!
Nem tagadható egy effajta asszociatív,
képzeletmozgató színház létjogosultsága.
De az arányok, a hangsúlyok kijelölése
nélkül csak olyan struktúra épülhet, mely
szükségképpen szimplifikál, s mivel
vitalitása rendkívüli, színészeit nem
egyszer akrobatává degradálja. Mindezek
ellenére a Nyolcadik Nap Színháza ma az
egyik legjobb fiatal társulat
Lengyelországban. Az ezeknél a
csoportoknál gyakran zavaró patetizmus,
szenvelgés, formalizmus rájuk nem
jellemző. A szatíra sem hiányzik
előadásaikból. Szigorúak, csaknem ridegek
önmagukkal, nem unalmasak, s nem
idegenkednek a nép-szerűségtől sem.
Számos operett- és kabaréelemet
használnak, kitűnő zenekar kíséri
előadásaikat.

Amint az eddigiekből is kitűnik, angol
együttes nem szerepelt a főprogramban.
Emögött tudatos elhatározás húzódott meg.
A londoni színházkedvelők nagy része s a
szakma jobbik fele is elfáradtnak,
kiüresedettnek tartja a West End
produkcióit. A szervezők - igen bátran -
ennek az állóvíznek a felzavarását akarták
s érték el. A szervezőknek az a félelme,
hogy a londoniak nem hajlandók végigülni
például egy négy és fél órás spanyol
nyelvű elő-adást, oktalan volt. A színház
népművészet, és igaz fajtája az is marad.
Akár-milyen szorosan köti nyelv, nemzet s
idő, nélkülözhetetlen a nemzetközi
érintkezésben, a különböző kultúrák
párbeszédében.

RAJK ANDRÁS

Zenés színház

Tavaly, 1981. november első hetében
másodízben rendezték meg Rennes-ben,
Bretagne nagy múltú fővárosában a zenés
színházak nemzetközi találkozóját. (Az
első két évvel korábban, t979-ben volt
ugyanitt, akkor is, most is a francia
városnak és imponáló kultúrcentrumának
a segítségével, a Nemzetközi Szín-házi
Intézet -- ITI - közreműködésével.)

A találkozó, előadásai és vitái, olyan
tanulságokban gazdagok, amelyek rit

kán kerülnek felszínre a színház sok és
sokféle kérdésének, gondjának a tagla-
lásakor. Ez már magában is jelenség
ahogy az idézett első és a mostani máso-
dik találkozón számos színházi szakember
fel is hívta rá a figyelmet. A zenés színház
ügyéről világszerte kevesebb szó esik,
mint amilyen a jelentősége a színházi
életben - szintén világszerte.

Messzemenően egyetértek Lars af
Malmborggal, az ITI zene iránt végre
fogékony főtitkárával (értve ezen: a
korábbi években hiányzott a testületből az
affinitás ebben az irányban), aki a ta-
lálkozó írásos köszöntőjében és vitájában
egyaránt nyomatékosan hangsúlyozta:
fordulat szükséges a zenés szín-
házfelfogásában és kezelésében. Igaz ez az
európai és észak-amerikai színház vo-
natkozásában s még inkább világviszony-
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