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Eredetiség és blöff

Előadások a 21. BITEF-en

Minden fesztiválon együtt szerepelnek a
remekművek és a művészi blöff termé-
kei. Nincs ez másként a BITEF-en sem,
sőt a találkozó jellege miatt - új színházi
törekvéseket képviselő színházak sereg-
szemléje ez - különösen nagy a valószí-
nűsége annak, hogy művészi szempont-
ból igen eltérő minőségek kerülnek egy-
más mellé.

Négy napot töltöttem Belgrádban a
huszonegyedik BITEF-en. Négy nap -
négy előadás, ebből kettő kitűnő, kettő
csupán modernkedő volt.

A leningrádi Lenszovjet Színház Gogol
Kártyások című színművét mutatta be
Igor Vladimirov rendezésében. A ren-
dező „nagy ötlete" az, hogy a kártyázást
nem lapokkal jelenítette meg, nem is a
kártyázás jellegzetes mozdulataival, ha-
nem egy elvont kézkoreográfiával. Az
egész előadásnak nagyon pontosan ki-
dolgozott mozgásrendszere van, széles
mozdulatok, hirtelen váltások, villám-
gyors gesztusok, szaggatott ritmus jel-
lemzi ezt a mozgásnyelvet, amely egy
ideig hallatlanul frappánsnak tűnik, de
idővel egyre fárasztóbb, s egyre kevésbé
kifejező. A mozgás és gesztusnyelv felfo-
kozottságával párhuzamosan a beszéd-
stílust is expresszívre hangolják, de az
állandó forték monotonná teszik az elő-
adást. A sok külsődleges megoldás kidol-
gozása mellett kevés energiája maradt a
társulatnak a helyzetek árnyalt ábrázolá-
sára, a figurák tényleges jellemzésére, de
még a térbeli konzekvenciák betartására
is. Belgrádban fanyalogva fogadták az elő-
adást, különösen azok, akik emlékszenek
a prágai Cinoherni klub Kártyásokjának
tavalyi kirobbanó BITEF-sikerére.

Nem tekinthető új színházi tendenciá-
kat megtestesítőnek, annál inkább ferge-
teges komédiának az osztrák Serapions
Theater előadása, amelynek címe: A bao
a Qu. Egy lepusztult mozi vagy színház
nézőterének egy részlete látható a szín-
padon, amelyre fentről kongó vaslépcső
vezet. Az előadás első fele olyan, mint
egy krimi: sorra érkeznek a játékosok, és
minden színész egy-egy szóló-, majd pá-
ros, illetve csoportos etűdöt mutat be,

amelyben a félelem, az idegen helyen
érzett bizonytalanság megnyilvánulá-
sainak teljes variációkészlete bravúros
mozgásképekben jelenik meg. Aztán stí-
lust és hangnemet vált az Erwin Piplets
rendezte produkció: a megérkezettek egy
része zenélni kezd - professzionalista
szinten játszik minden színész külön-
böző hangszereken! -, más része elfog-
lalja a színpadot, és elkezdődik egy vége
nincs börleszk. Egyesek élőképeket jele-
nítenek meg, a többiek ezeket újra meg
újra csetlés-botlásukkal, ügyetlenségük-
kel, civilségükkel vagy gonoszkodásból
megzavarják, tönkreteszik. Egymást űzik,
kergetik a szereplők, a zenészek a szín-
padon, a játékosok a zenekari árokban
bújócskáznak, átveszik egymás szerepét,
teljes a zűrzavar, s egyre gyorsabb tem-
póban mutatnak be egy újra és újra kez-
dődő gagsorozatot. A jelenet egyre re-
ménytelenebbül, a kibontakozás halvány
esélye nélkül ismétlődik.

Reális és irreális helyzetek, álom és
valóság, művészet és annak persziflázsa
egyszerre jelenik meg az előadásban,
amely végig epizodikus szerkezetű, és
mindenekelőtt a játékosok igen magas
színvonalú szakmai felkészültségéről tu-
dósít. A gagek azonban többnyire túlját-
szottak, de nem annyira, hogy az ismétlé-
sek, az elnyújtások mennyisége új minő-
séget eredményezne. Az előadás mé-
lyebb gondolati tartalmát nem sikerült
megtalálnom, alighanem nincs is.

A belgrádi Jugoszláv Drámai Színház
kitűnő előadásban mutatta be Wedekind
A tavasz ébredése című drámáját. Mintha
nem Wedekind-, hanem Ödön von Hor-
váth-drámát láttunk volna! A fiatal ren-
dező, Haris Pasovié hangsúlyossá tette a
gyerekeket körülvevő felnőttek világát,
megmutatva a társadalmi élet kétszínű-
ségét, álszentségét, hazugságát, korrupt-
ságát, felelőtlenségét. Az előadás egy
hosszú, kitartott némajelenettel kezdő-
dik, egy egyházi szertartás ceremóniájá-
val, amelynek során a felnőttek koturnu-
son tipegnek, a gyerekek matrózruhában
feszengnek. A szertartás végeztével fel-
szabadulnak a lefojtott érzelmek és indu-
latok, a gyerekek viháncolnak, lökdö-
sődnek, labdáznak, a felnőttek lerúgják
lábukról a magasított talpú cipőket, s
ezzel fesztelenekké és gátlástalanokká
válnak. De a társadalmi tabló szétziláló-
dása ellenében a pap és a fasisztoid torna-
tanár rendet teremt, s kezdődhet a kedé-
lyes drillt sugárzó történet.

A kamaszodó fiatalok drámáját több-
ször ellenpontozzák a felnőttek romlott-
ságát és cinizmusát bemutató jelenetek,
nyomatékosan példázva: a gyerekek vi-
selkedésének mintája és kiváltója min-
den esetben a felnőttek világa, és a ka-
maszok legrémesebbnek, legtragikusabb-
nak ítélt tettei sem mérhetők a felnőttek
kisded játékaihoz. A külvilág rémségei-
ről tudomást venni nem akaró, a maga kis
nyugalmát őrizgető, a másokkal nem
törődő kispolgárság analitikus ábrázolá-
sát adja az előadás, annak a rétegnek a
kórrajzát, amely mindenfajta erőszakos
és szélsőséges társadalmi megnyilvánu-
lásra kapható, vagy minden ilyent tudo-
másul vesz, legyen az a kamaszok meg-
leckéztetése és meghurcolása, vagy -
sugallja a gondolatmenet folytatását a
rendező - a fasizmus vagy bármilyen erő-
szakszervezet térhódítása.

A hidegen világított, az andalító és a
kemény jeleneteket feszes ritmusban
tartó, a komikumnak a naiv humortól a a
vaskos nevettetésig ívelő skáláját be-
mutató, a szentimentalizmust és az igazi
érzelmeket, az idillt és a tragédiát egy-
aránt megjelenítő előadás haláltánc-at-
moszférát sugall. A békebeli béke hazug
idilljét befelhőzi egy meg nem nevez-
hető katasztrófa árnyéka. Még csak né-
hány diákot kergetett öngyilkosságba a
társadalom, de már készülődik az idő,
amikor az egész társadalom is
öngyilkosságba kényszerül.

Vidámság és keserűség, bizakodás és
reménytelenség keveredik az előadásban,
a helyzetek Wedekindéi, az atmoszféra
Odön von Horváthé.

A társulat kifogástalan együttes tel-
jesítményt nyújt, s az sem zavaró - leg-
alábbis néhány perc eltelte után -, hogy a
kamaszodó fiúkat, lányokat jól megter-
mett, kisportolt alkatú, erőteljes egyéni-
ségű fiatal színészek, színésznők
játsszák.

Alig van cselekménye a moszkvai Tagan-
ka Színház stúdiója, illetve az önállóso-
dása után Drámai Művészetek Iskolája né-
ven működő csoport által játszott
előadás-nak, a Szerszónak, amelyet az az
Anatolij Vasziljev rendezett, akinek két
Sztanyiszlavszkij színházbeli előadásáról
a SZÍNHÁZ 1980/7. számában
számoltam be.

Egy zömmel negyven év körüliekből
álló kis társaság birtokba vesz egy Moszkva
környéki nyaralót, de megérkezik a dácsa
tulajdonosa, egy idős úr is, aki felidézi



A Szerszó szereplő i az ebédlőasztal körül (a moszkvai Drámai Művészetek Iskolájának bemutatója)

múltját, azokat a történelmi eseménye-
ket, amelyek meghatározták sorsát, ame-
lyek következtében minden nélkülözés
és szenvedés, hozzátartozóinak elvesz-
tése ellenére is értelmet, célt kapott az ő
és mások élete. De ezek az események és
élmények a negyveneseknek semmit nem
jelentenek. Két világ ütközik össze, s
miközben az öreg a felidézett emlékek
hatása alatt azon tűnődik, végül is volt-e
értelme mindannak, amit átélt, végigcsi-
nált, a fiatalok a maguk helyzetének kilá-
tástalanságával, a feleslegességérzettel, a
perspektívátlansággal kénytelenek szem-
benézni. Csalódtak, a gondtalan kikap-
csolódás nem sikerült e társadalomtól
elzárt kis szigeten. Csomagolnak, távoz-
nak. Minden marad a régiben.. .

Az előadás nem a története miatt lett
kimagasló értékű; Vasziljev a darabot
olyan alapnak tekintette, amely szuverén
színházi világ megteremtését tette szá-
mára lehetővé. A produkció alapvetően a
verbalitásra épül, mégsem a szöveg hor-
dozza elsődlegesen az előadás lényegét,
hanem az ebből kibontott metakommu-
nikációs réteg, az a cselekvéssor, amely
hol ellenpontozza, hol megkérdőjelezi,
hol erősíti a szöveget.

A nézők egymással szembefordított
tribünökön ülnek, a két nézőtérfél között,
középen áll a dácsa, ami kezdetben be
van deszkázva. A szereplők belülről
bontják le a házról a deszkaburkot, majd
egyikük zongorához ül, és klasszikus
dzsesszzenét játszik. A többiek között
sajátos kommunikációs rendszer jön lét-
re, mindenki kapkodva, terheitől meg-
szabadulva akar túllenni panaszain, élete

kisebb-nagyobb gondjainak,
igazságtalanságainak kibeszélésén.
Kapcsolatokat keresnek, udvarolnak,
felajánlkoznak, viccelnek, isznak -
mindezt egy lassított, rock-táncos
koreográfiával teszik. Ez a mozgásnyelv
csak akkor zavarodik össze, amikor
megjelenik az öreg.

A második felvonás látszólag statikus:
elegánsan megterített ebédlőasztal körül
ülnek, és hallgatják a tulajdonos életét,
aki régi leveleket, emlékeket szedeget
elő egy ládikából. A többiek bonyolult
ceremónia szerint adják egymásnak a
leveleket - mintha francia négyest ülve
táncolnának. De a múltidézés közben
van, aki kártyavárat épít, van, aki látvá-
nyosan unatkozik, s van, aki az evőesz-
közzel játszik - nem jön létre kontaktus
az emberek között, unják a dicső múlt
felidézését. Ki-kirobban az elfojtott in-
dulat is, ilyenkor felgyorsulnak a mozdu-
latok, hogy aztán ismét visszaálljon a
szertartás kötött rendje. Amikor végre
eljutnak addig, hogy a fiatalok már tole-
rálni tudják az öreg magatartását, ő pedig
felismeri múltidézésének hiábavalósá-
gát, mindenki felszabadul valami rájuk
nehezedő nyomástól, és következik az
előadás egyik legszebb jelenete: a fiata-
lok - hárman-hárman - a ház két oldalára
állnak, s játszani kezdik a darab címadó
játékát. Fakarikákat röpítenek egymás-
nak, amiket fakardhoz hasonló botokkal
kell elkapniuk. Keresztül-kasul szállnak,
röpülnek a színes karikák. Megáll az idő.
Felhőtlen boldogságot, idillt mutat a
kép, de a szereplők beszélgetése, illetve
éneke, valamint a sarokba húzódó öreg
monológja egyre inkább fájdalmat, szo-
morúságot sugall.

A harmadik felvonás a búcsú felvo-
nása. Ismét bedeszkázzák, befedik, mű-
anyagba csomagolják a nyaralót. Még be-
bebújnak a réseken, hogy kivigyenek, ki-
mentsenek egy-egy ott felejtett tárgyat,
ruhát, könyvet, de egyre csak kopognak a
kalapácsok, egyre ridegebb és élettele-
nebb lesz a ház. A szereplők lekuporod-
nak és búcsúznak. Lassan, egyikük a má-
sik után kiszállingózik a színről, de még
vissza-visszafordulnak. Nehéz itt hagyni
azt a helyet, ahol rádöbbentek: véget ért
az a kor, amelyben még azt mondhatták
(a darab alcímével), hogy negyvenéve-
sek, de fiatalok vagyunk. Aztán hirtelen
egyikük visszarohan, felmászik a ház
erkélyére, bebújik a műanyag fólia alá,
lesiet a belső lépcsőn, és a zárt dácsából
megszólal a már ismert dzsesszmelódia.
Az a dzsessz, amely ennek a korosztály-
nak hajdan a fiatalságot, a lázongást, a
nonkonformizmust jelentette. Szól a
zene, mára hangszóróból is ez hallatszik,
s a vidám ritmus egy generáció szomorú-
ságát, bizonytalan életérzését fejezi ki.

A produkció közönségfogadtatása nem
volt egyértelműen sikeres, a négy és fél
órás előadás sokakat elfárasztott. Akik
nem tudtak ráhangolódni Vasziljev me-
taforikus előadásának eszköz- és hatás-
rendszerére, azok el is hagyták a termet.
Holott az a színészi létezésmód, ahogy
Albert Filozof, Ludmilla Poljakova, Jurij
Grebenscsikov, Borisz Romanov, Natal-
ja Andrejcsenko, Dmitrij Scserbakov és
Alekszej Petrenko végigélte a darabot, az
a hihetetlen magas szintű szakmai fel-
készültség és átlényegülés, természetes
viselkedés és stilizáltság, amely az egész
produkciót jellemezte, csodálatos élményt
nyújtott.


