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A BITEF előadásairól

A Szintézis színháza szalagcímet viselte az
1987. évi belgrádi nemzetközi színházi
fesztivál, amelyre a szervezők egy-egy
helsinki, genfi, pesti, londoni, drezdai,
krakkói, Tel Aviv-i, isztambuli, lenin-
grádi, San Franciscó-i, moszkvai, bécsi, a
hazai mezőnyből pedig egy zágrábi és
belgrádi színházat hívtak meg. Az termé-
szetes, hogy a részt vevő társulatok nagy
száma miatt a szalagcím nem illett min-
den produkcióra, s a szintézis igénye sem
azonos formában mutatkozott meg. Stílus
és eszközök szempontjából két teljesen
különböző jellegű csoportba sorol-hatók a
21. BITEF előadásai. Az egyikbe a
vizuális megoldásokra, a fény és hangok
játékára, balettra és felfokozott gesz-
tusrendszerre építő, szinte szöveg nélküli
vagy minimális szóanyagot használó,
víziószerű produkciók tartoznak, mint
például az amerikaiak komputer-operája,
az Actual show (amelynek vetített
háttérdíszlete számítógéppel szerkesztett
látvány), a finn táncos-rendező, Jorma
Uotinen Kalevala-fantáziája vagy a londoni
Michael Clark csodabalettnek ígért
vállalkozása. A másik vonulatba viszont a
drámairodalom klasszikusai-nak művei
alapján készült előadások sorolhatók.
Shakespeare, Moliére, Beau marchais,
Gogol, Kleist, Babel, Wedekind, Ödön
von Horváth drámáin s két regényíró,
Dosztojevszkij és Kafka dramatizációin
kellett felfedeznünk a szervezők által
ígért szintézist, ami nem mindig sikerült.
De míg a látványvonulathoz tartozó
produkciókat a nagy érdeklődés ellenére
is csak mérsékelt siker kísérte, néha még
az sem, a hagyományosabb színházat
képviselő előadások értéke a színre vitel
után lényegesen megnövekedett ahhoz
képest, amit a BITÉF közönsége várt
tőlük. A szintézis más, hagyományosabb,
de ugyanakkor kikezdhetetlenebb,
színházibb útját járták, s közben - mint a
két díjazott előadás, a Katona József
Színház Három nővére és a krakkói Stary
Teatr Bűn és bűnhődése, valamint a
drezdai, a belgrádi, a zágrábi s az izraeli
színház előadása - a klasszikus és avant-
gárd játék sajátos szimbiózisának lehető-
ségére mutattak példát. Nem miattuk szer-
vezték az avantgárdként jegyzett belgrádi

fesztivált, nem értük tolongott a közön-
ség, de a krónika rájuk fog emlékezni, a
kritika ezeket dicsérte, a zsűri ezeket
díjazta, s ezzel ismét bebizonyosodott,
hogy a szélsőséges kísérletekre szükség
van, frissítően hatnak, de tartós értéket
ritkábban teremtenek.

Az egyes fesztiválműsorokat a csúcso-
kon egybekapcsoló legfelső vonulat elő-
adásai közé az Andrzej Wajda rendezte
Bűn és bűnhődés s az Ascher Tamás ren-
dezte Három nővér vívta ki magának a
helyet, elsősorban erről a két előadásról
fogunk emlékezni a 21. BITEF-re.

Bűn és bűnhődés

Dosztojevszkij regényét a rendező for-
málta drámává, mégpedig a dramatizálá-
sok legtöbb sikert ígérő módján: nem a
regényt kívánta visszaadni, nem töreke-
dett a prózai mű minél teljesebb áteme-
lésére a dráma műfajába. Wajda a Bűn és
bűnhődésben két olyan ember birkózását
látta s kívánta megmutatni, akiket eltérő
hatalmi pozíció állított egymással szem-
be. Ezt ismerte fel Raszkolnyikov és Por-
firij Petrovics, a regénybeli vizsgálóbíró
szembesüléseiben, drámai párbeszédei-
ben. Dosztojevszkij regényének népes
szereplőgárdájából csupán - egy rövid
közjáték erejéig - Szonyát szerepelteti
Wajda. Nem véletlenül, hiszen Szonya
pénzért árulja szerelmét, s lelkileg, élet-
érzés tekintetében, a világhoz való vi-
szony szempontjából, kiszolgáltatottként a
legközelebb áll Raszkolnyikovhoz. A mű
több ismert alakjának mellőzése eleve
kiiktatja az előadásból a regény szociális
hátterét. Ez azonban mégsem hiányzik,
mert egyértelműen jelen van Krystyna
Zachwatowicz csodálatos színpadképé-
ben, amit az előadás egyik kritikusa így
örökített meg: „A szűkös színpadtér ajtók
és öreg, színehagyott kazettás ablakok
labirintusával van beépítve. Az üvegek
homályosak, koszosak. Hiányosak az
ablaktáblák. Raszkolnyikov ágya, az
ottomán, a rács árnyékában. Az ágy szi-
vacsába lyukat vájt magának az összegör-
nyedt emberi test. Mintha ideges kezek
tépték, szaggatták volna fel a szivacsot."
A fáról lepörgött festék, az ablakokból
kitöredezett gittelés nemcsak színhelyet
jellemez, hanem a lelkükben
megroggyant embereket is. Semmiben
sem különbözik a vizsgálóbíró szobája,
irodája Raszkolnyikov szobájától.
Egyazon világból vétettek mindketten. S
ugyanaz a játékos szenvedély űzi
mindkettőjüket. Porfirij Petrovics nagyon
jól tudja, hogy a gyilkos Raszkolnyikov,
mégsem akarja a

fiatalembert vallomásra bírni, élvezi,
ahogy megtöri, ahogy lelkileg kisemmi-
zi, bekeríti őt. Mint egy szerencsejátékos,
olyan. Raszkolnyikov is tudja, hogy
ellen-fele játszik vele, mindent tud, mégis
meg-próbál menekülni a vizsgálóbíró
szorításából. Olyan, mint a sakkozó, aki
tudja a parti végeredményét, s mégsem
adja fel a játszmát, kombinál,
próbálkozik, mert számára az apró
részsikerek sem meg-vetendők. Tudja,
hogy elveszett, de nem adja olcsón a
bőrét. Ezzel váltja ki a vizsgálóbíró
tiszteletét. Hogy végül is Porfirij
Petrovics győz, az nem képességén múlik
elsősorban, hanem pozícióján. Ő a hata-
lom embere, s ellenfele ezt az előnyt sem-
miképpen és semmivel sem hozhatja be.

Wajda koncepcióját két kiváló színész,
Jerzy Radziwilowicz (Raszkolnyikov) és
Jerzy Sturh (Porfirij Petrovics) viszi si-
kerre, egyesek szerint a lélektani rea-
lizmus tökéletes alkalmazásával, minek
eredménye, hogy a néző nem színészi
játéknak, hanem emberi jelenlétnek érzi
ezt a megismételhetetlen színészi duet-
tet. Mások úgy kívánták érzékeltetni a
színészek nyújtotta élmény kiválóságát,
hogy „apokaliptikus naturalizmust" em-
lítenek, egyetlen szókapcsolatba foglalva
így a két színész alakításának valószerű-
ségét és megrázó, lenyűgöző erejét is.

Pentheszileia

Míg a Bűn és bűnhődés meg a pesti Három
nővér előadása kizárólag ovációkat váltott
ki nézőkből, kritikusokból, színházi
emberekből, addig a drezdaiak előadása
szélsőséges reakciókat lobbantott fel. Elég
sokan elhagyták előadás közben a néző-
teret. A kritikusok egy része fanyalgott,
elismerte, hogy tökéletesen megszerkesz-
tett és végigvezetett előadás Wolfgang
Éngel rendezése, csakhogy unalmas, má-
sik, kisebbik része viszont az egész feszti-
vál legjelentősebb produkciójaként üd-
vözölte az NDK-beli társulat vendégjáté-
kát. Kétségtelen, hogy szakmailag kon-
zekvens, stilárisan tiszta, problematiká-
jában könnyen időszerűsíthető, de még-
sem kifejezetten vonzó, figyelemlekötő
előadás a Pentheszileia.

A közösségi normák, szokások, előírá-
sok és a fellángoló magánemberi érzel-
mek konfliktusáról szól Heinrich von
Kleist szerelmi tragédiája. A klassziciz-
mus és a romantika határán élő és alkotó
német költő saját korának, változó vilá-
gának kibékíthetetlen ellentmondásairól
szóló művét a görög mitológiából ismert
történetre alapozta. Ebben követi a
klasszicista ideálokat, a romantikus
vonula-



tot viszont a szenvedélyes szerelem, a
kitörő érzelmek fonják be a klasszicista
szerkezetbe. Kleist afféle példabeszéd-
nek szánhatta az amazon királynő és a
görög hős gyűlöletből szerelembe váltó
történetét.

A matriarchátus elveit érvényesítő kö-
zösség királynője a tíz éve ostrom alatt
álló Trója alá vezeti seregét, hogy így
engesztelje ki Artemiszt, a vadászat
isten-nőjét, aki a trójai-görög háborúban
az előbbiek pártját fogta. A görögök
eleinte nem sokat törődtek a nőkkel,
lenézték őket, de sikereik után
kénytelenek legjobb harcosaikat is
csatasorba állítani, köztük a
legyőzhetetlen Akhilleuszt, aki-be
Pentheszileia halálosan beleszeret. Az
amazon királynőt csatatéri párviadalban
épp Akhilleusz győzi le. Egy férfi és egy
nő párharca a csatatéren valóban nem
mindennapi téma, érthető, hogy köréje az
emberi és alkotó fantázia színes
bonyodalmakat sző. A szerelmes nő -
törzsének törvényei szerint - csak akkor
szerezheti meg a férfit, ha csatában győzi
le. Pentheszileiának rabszolgájává kell
tennie azt, akit odaadó, igaz szerelemmel
ő szeretne szolgálni. Az írói képzelet
szerint természetesen a férfi, a katona is
szerelmes lesz a rendkívüli nőbe, s ezért
folyamodik hős mivoltához semmikép-
pen sem illő cselhez: párviadalra hívja ki
a nőt, hogy legyőzesse magát. Csele azon-
ban balul üt ki. Mert bukniuk kell azok-
nak, akiknél az érzelem csupán másodla-
gos lehet, mivel a kötelesség a legfonto-
sabb. Számukra viszont nem létezik más,
csak a másik, őrült, vad szerelmük tárgya,
csak a szerelem, az észbontó, a nagy, a
szenvedélyes. Tragédiájuk elkerülhetet-
len. De mélyen emberi történetként ha-
gyományozódik az utókorra. A drezdai
előadás rendezője szerint korunkra, ránk
is érvényes ez a mitológiából vett klasszi-
cista-romantikus történet.

Ezt a felismerést kívánta érzékeltetni a
szereplők különböző korokat össze-kötő,
az ókortól napjainkig átvezető ruházata,
és a színpadkép is, amely a fehér falak
közötti fekete padokkal s a színpad
közepét függőleges tengelyként átszelő
neoncsővel a kaszárnyák, a várótermek,
az irodák, a tárgyalótermek világát idézi
hidegségével. Pontosan kiképzett játék-
tér ad keretet a drámának, amelynek
belső forrongása nem akciókban, akciók
sorozatában, hanem a teljesen drámaiat-
lan elbeszélésben kell hogy kifejezésre
jusson. Kleist tudósít az eseményekről,
nem jeleníti meg őket - ebben is követi a
klasszikus példát -, de ezzel lényegesen

megnehezíti a színészek dolgát, hiszen
az előadás könnyen unalmassá válhat.
Érthető, hogy a rendezőnek különös gon-
dot kellett fordítania a színészek kivá-
lasztására. Cornelia Schmans a címsze-
repben tökéletesen valóra váltotta azt a
rendezői elképzelést, miszerint Penthe-
szileiával a szerelem csodát tett: nyers
katonából lángoló szerelmes nővé vál-
toztatta, aki önmagát nem kímélve kíván
feloldódni a rátörő szenvedélyben, majd
pedig kiürülve, kifordulva, akár egy part-
ra vetett tengeri uborka, megadóan és
tehetetlenül várja elkerülhetetlen végét,
pusztulását. Kár, hogy partnerei némileg
mögötte maradtak, s ezért csak alkal-
manként éreztük a hamu alá szorított
szenvedély tüzét.

Alkony

Az izraeli előadást kettős várakozás előz-
te meg. Egyfelől Jurij Ljubimov, a
nyugaton élő szovjet rendező állította
szín-padra Babel művét, az a rendező,
akinek a BITEF közönsége többek
között egy kiváló Hamlet-előadást is
köszönhet, más-felől pedig Iszaak Babel
Alkonyát néhány évvel ezelőtt - a lengyel
Jerzy Jarocki remek rendezésében -
éppen az a társulat vitte színre,
amelynek színpadán a Habima színészei
most közönség elé léptek. Az újbóli
találkozás és az összehasonlításra
kínálkozó alkalom egyszerre adatott
meg, s ez növelte az izraeli elő-adás
iránti érdeklődést. Az összehasonlítás
tehát elkerülhetetlen, eredménye viszont,
hogy Jarocki erőteljesebb előadást
rendezett, mint Ljubimov, mert képei tisz-
ták, fölösleges részletek nélküliek voltak,
Ljubimov jelenetei pedig túlzsúfoltak.
Ebben természetesen éppen úgy szándé-
kosságot kell látni, minta zsidó folklór és
szokások felvonultatásában, de sem ez,
sem az nem szolgálta a drámaiságot.

Az Alkony nemzedéki dráma, ugyan-
akkor több is ennél: kétféle világnézet,
sőt életforma feloldhatatlan konfliktusa,
ám nem a szokványos recept szerint.
Babel ugyanis a patriarchális, de igényte-
len és önző apával szembe nem a két fiú
megnyugvást hozó, boldogító szemléle-
tét, életformáját állítja. Nála a fiúk sem
jobbak apjuknál. Tény, hogy élni tudnak,
tudják élvezni az életet, a pénzt, de nem
kevésbé kegyetlenek és kemények, mint
apjuk volt. Ok is zsarnokok, csak a mód-
szereik különböznek. Ők mosolyogva ke-
gyetlenkednek, míg apjuk kegyetlen volt
egyetlen jó szó nélkül. Az apa vidéki kis-
király volt, a fiúk gengszterek.

Ezt pontosan kifejezi Ljubimov rende-
zése is, de némileg erőtlenebbül, mint
Jarocki tette, a sok valós részlet, apróság
mintha elfedné előlünk a valóság rideg,
kegyetlen arcát. Néhány szép jelenet így
is magával ragad. Mint például a befejező
kép. A házban, ahol azelőtt sohasem volt
ünnep, most rengeteg vendég nyüzsög,
terített asztal várja őket - végre férjhez
mehet Dvorja, akinek házassági szándé-
kát eddig az apa rendre meghiúsította -, a
háttérből egyszer csak egy szekér rúdjai
nyúlnak az ünneplő társaság s az asztal
fölé, épp ott, ahol a megzabolázott apa
áll, ő két karjával tehetetlenül rádől a
rudakra, majd előrehanyatlik, s rázuhan a
terített asztalra. Belepusztul abba, hogy
igába fogták. Közben a háttérben, a szín-
pad teljes szélességében kibomlik egy
vörös függöny, ami jelképesnek tekint-
hető: az igazi változást majd a forrada-
lom hozza meg.

Az Alkony keletkezésének éve: 1913.

A tagankai múlt is kísért Ljubimov
rendezésében: a jeleneteket a rivaldáról
átlósan a nézőtér fölé húzott fény- és
ködfüggöny választja el, valószínűtlenül
líraivá lebegtetve így a vaskosan élet-
szerű, kegyetlenül valós történetet és
szereplőit.

E számunk szerzői:

BAKTAY MIKLÓS filozófus

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

FÖLDÉS ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GABNAI KATALIN
a Népművelési Intézet főmunkatársa

GÁGYOR PÉTER rendező

GEROLD LÁSZLÓ újságíró,
az újvidéki Magyar Szó munkatársa

H. BARTA LAJOS író

KÉLETI ISTVÁN
az Arany János Színház igazgatója

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLI JUDIT pszichológus

STUBER ANDRÉA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZENTGYÖRGYI RITA könyvtáros

TARJÁN TAMÁS
az ELTE BTK XX. századi Magyar Iroda-
lom Tanszék adjunktusa


