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Új definíciók

A 22. BITEF

Mira Trailović és Jovan Čirilov írja a 22.
BITEF katalógusának előszavában, hogy
sohasem valamilyen előzetes téma,
vezérlő elv alapján válogatták a meghí-
vandó előadásokat - mindig egy tágabb
szempont, az új színházi tendenciák be-
mutatásának igénye vezette őket. Mégis
gyakran alakult ki olyan műsor, amely-
ben felfedezhető volt valamilyen fő gon-
dolat, közös eszme. Ezek alapján egyes
években „alcímet" is adtak a rendez-
vénynek. Ilyen volt 1974-ben a „teatrali-
tás", 1977-ben a „poszt-avantgard", 1984-
ben a „fin du millénaire" és 1986-ban a
„lényeg színháza". Az idei műsor
jellemzője a nonverbalitás volt. Számos
előadást nem lehetett besorolni a hagyo-
mányos kategóriákba (klasszikus vagy
modern balett, pantomim, látványszín-ház
stb.). A szervezők úgy vélték, új foga-
lomrendszert kell létrehozni. Ezért kapta a
22. BITEF az „új definíciók" alcímet.

A most már évek óta tartó válság -
mely éppúgy kiterjed a BITEF anyagi
gondjaira, mint a művészi színvonalra, az
új színházi formáknak az indulásakor
vállalt bemutatására - gyökeres változ-
tatásra késztette a szervezőket. Az eddig
szokásos tizennégy-tizenöt (a hetvenes
évek aranykorában néha tizenhét-tizen-
nyolc) előadás helyett csak tízet hívtak
meg (továbbá egy versenyen kívüli pro-
dukciót). Ezek közül hat épült teljesen
vagy túlnyomó részben mozgásra és lát-
ványra, és csupán négy mondható klasz-
szikus szöveges előadásnak. Ez a négy is
valamilyen szempontból újszerű, rendha-
gyó volt, tehát ebből a szempontból az
idei fesztivál hű maradt eredeti eszméjé-
hez. Sajnos az előadások számának csök-
kentése sem jelentett javulást az át-
lagszínvonalban; a kiemelkedően jó pro-
dukciók mellett egészen gyenge, sőt di-
lettáns munkákat is láthattunk. Ilyen volt a
versenyen kívüli jugoszláv Vladimir és
Kosarán kívül a francia Freaks és az olasz
Barry Lyndon is. Az első kettő szót sem
érdemel; a harmadikról el kell mondani,
hogy rendezőjének, Antonello Agliotinak
- a neves rendezőnő, Meme Perlini
állandó díszlettervezőjének - ez volt az
első rendezése. A színpadi látvány, a
díszlet (természetesen Aglioti munkája)
ezúttal is jól működött; a fokozatosan tá-
guló tér, a díszletelemekből és a szerep-

lőkből (emberi testekből) komponált
képek látványosak, még helyenkénti
eklektikájuk sem zavaró. Az egész azon-
ban nem áll össze egységes előadássá, a
színészvezetést csak a képi kompozíció
részeként sikerült megoldani, nincs fe-
szültség, az egész a cirkuszi vagy panopti-
kumi látványosság szintjén marad.

Késve érkezvén Belgrádba, sajnos nem
tudom elemezni az első négy előadást
sem. Ezek pozitív visszhangja azonban
mindenképpen igényli, hogy legalább
megemlítsem őket. Carolyn Carlson
francia társulata Dark címen apokalipti-
kus táncszínházi víziót adott elő, a vissz-
hangok alapján nagy szakmai és kö-
zönségsikerrel. A krakkói Stary Teatr
Mrożek új drámáját, Az arcképet-mutatta
be Jerzy Jarocki rendezésében. Itt első-
sorban a darab volt beszédtéma; egyön-
tetűen a mrożeki életmű újabb jelentős
mérföldköveként emlegették. Az elő-
adásról jóval kevesebb szó esett, de ha az
idegen nyelvi közegben ennyire hatott az
író mondanivalója, az egyértelműen di-
cséri a rendezőt és a társulatot is. Ugyan-
csak a dicséret hangján szóltak a Litván
Ifjúsági Színház Ványa bácsijáról,
Eimuntasz Nekrosiusz rendezéséről. Itt
éppen a rendezői munka, a Csehov-drá-
mák esetében eddig elképzelhetetlennek
tartott abszurd megközelítési mód váltott
ki nagy tetszést (és hozta meg a fesztivál
különdíját). Az általam nem látott pro-
dukciók közül a legnagyobb szakmai és
közönségsikert Johann Kresnik Macbeth-
víziója aratta a Heidelbergi Tánc-színház
előadásában. A belgrádi Politika kritikusa
szerint az előadással a társulat
„előreszaladt a XXI. századba". Kresnik
maga arról beszélt, hogy a „brutalitás
szépségén", a „halál esztétikáján" ke-
resztül azt akarta bemutatni, hová jutnak
a totalitárius rendszerek és a „vezérek".

A szolnoki Szigligeti Színház Doktor
Zsivagója meglehetősen langyos fogad-
tatásban részesült. A Politika kritikusa
ugyan Szikora János rendezését is kár-
hoztatja, a visszhangok többsége azonban
dicséri a rendezői munkát és - min-
denekelőtt - a színpadi látványt, s az elő-
adást is jelentősnek tartja. A másnap dél-
előtti beszélgetés vitavezetője szerint
például Szikora rendezése „sokkal intel-
ligensebb munka, mint sok nagy sikert
aratott előadásban látható volt". Magam
úgy vélem, hogy a hűvös fogadtatás okát
elsősorban a nem eléggé átütő erejű
színészi teljesítményekben kell keres-
nünk. A vita egyik hozzászólója - akivel
maradéktalanul egyetértek - ezt így fo-
galmazta meg: „Az előadás azt mutatja,
hogy egy jó rendező középszerű színé-
szekkel is jó dolgot alkothat."

„A kísérletezés nem öncél, hanem
alapja egy jó színházi előadásnak, mely-
ben a tartalom és a forma (kompozíció)
bizonyos értéket képvisel" - olvashatjuk
Hinderik de Groot „szentenciáját" a Stu-
dio Hinderik Járdaszegély (Stoeprand)
című előadásának előzetesében. A hol-
land produkció hű alkotója előzetes
kinyilatkoztatásához, szemléleletesen
igazolja de Groot őszinteségét. Kísérleti
színházat láthattunk, melyet nyugodtan
sorolhatunk a nonverbális produkciók
közé, annak ellenére, hogy szövege is
volt. A narratív szöveget öt - hangszó-
róból elhangzó - levél alkotta, melyek-
ben egy idősödő férfi vall érzelmeiről, le-
küzdhetetlen vonzalmáról egy fiatalkorú
fiú iránt. A tartalom mégsem egyszerűen
a homoszexualitás vagy a pederasztia,
még csak nem is a „szerelem lénye-
gének" keresése. A lírai-vívódó, de ön-
magukban közhelyes és semmitmondó
szövegek igazi jelentését a látvány, a
szuggesztív színpadi vízió adja meg, ettől
válik többrétegűvé, sőt többdimenzió-
júvá: igazi színházzá. De Groot bölcsen
és kiváló szakmai érzékkel kerül el min-
den illusztrativitást, annak ellenére, hogy
egyes ötletei ugyancsak látványosak.
Képei kompozíciójának nagy ötlete, me-
taforája a járda. A járda általános
szimbólum: itt minden megtörténhet és
megtörténik, ráadásul pereme is van (jár-
daszegély), akárcsak a létnek, a mélyén
pedig ott a kanális. Ha a perem felől
nézzük a történéseket, ha leereszkedünk
a járda szintjéről, láthatjuk a felszín alatti
(kanálisbeli) életet is. A rendező nagy-
szerűen használja ki és jeleníti meg ezt a
többrétegűséget. A díszletet először fino-
man kidolgozott, ágytakarószerű lepel
borítja (erre vetítik a bevezető filmet is a
gyermek David életéből) - a kozmetiká-
zott, cizellált felszínes szépséget szimbo-
lizálva. Alatta a járda egészen más eszté-
tikumot képviselő felszínének, a ponto-
san illeszkedő burkolóköveknek sima,
hideg, precíz szépsége, benne a kanális
rideg vasa, alatta a hagyományos
szépség-eszménytől már nagyon messze
álló rozsdás vascső s a belőle meginduló
hordalék, szenny és az egyre
alaktalanabbá foszló, bomló emberi
tetemek - talán a minden szépség felszíne
alatt ott rejtőző mocsok és pusztulás.
Megbomlik a járda töretlen síkja is,
először az utca fogalmához még
szervesen hozzátartozó lámpaoszlop és
szemétkupac jelenik meg, a tisztaságot
szakadt, gyűrődő újságpapír bontja meg,
később a mérnöki pontosságú, egységes
felszínen is lyukak nyílnak, előkerülnek a
mélység amorf, tört kövei, s ezek a lyu-
kak nyelik el vagy „köpik világra" a sze-
replőket, mintegy átjárást képezve a szép



és a rút, a tiszta felszín és a koszos mély
között.

De Groot színháza, melyet sokan
avantgárd, szürrealista látomásnak, sőt
performance-nak neveztek, elsősorban
látványszínház. A hatás létrejöttében a
rendező képzelőerején és pontos képi fo-
galmazásán kívül nagy része volt Michel
Ramuz díszletének. A mobilis monstrum
(az előadás nem színpadon, hanem egy
teremben játszódik, ahol a díszlet képezi a
játék terét is) elmozdítható síkjával, a
mélyben zajló eseményeket láthatóvá tévő
emelőszerkezetével, belülről megvilágított
- és a benne zajló kényesebb szexuáis
történéseket ízlésesen csak sej-tető -- áttört
oszlopaival szerves része a produkció
sikerének. Ez teszi lehetővé nemcsak a
különböző szinteken zajló történések
megfigyelését, de a nézői perspektíva
sajátos változásait is. A látvánnyal
egyenrangú az akusztikus szféra is: az
említett narráció (a levelek felolva

sása) és a kitűnően válogatott és alkalma-
zott zene.

A másnapi beszélgetésen elhangzott
ugyan, hogy a produkció közös alkotás, a
rendező és színészek együttes munkája,
közös ötletei és egymásra való hatása
révén jött létre, mégis egyértelműen ren-
dezői színház a Studio Hinderik előadása,
amelyben a színész a szó szoros
értelmében csak eszköz - d e Groot bábos
múltját idézve „figura" -, egy mechaniz-
mus része, és se módja, se alkalma - igaz,
szüksége sem - mélyebb lélekábrázolás-ra,
jellemformálásra. Krishna Borgers és
Magda Corsten színpadi jelenlétéből
ugyanakkor hiányzott az erő, valamiféle
emberi érzés, szuggesztivitás, bár ez az
„üresség", Hank van Loenen intenzív
színpadi „jelenlétével" kontrasztban, még
erősítette is a hatást.

A fesztivál legnagyobb visszhangot
keltett produkciója a spanyol La Fura Dels
Baus csoport SUZ/O/SUZ című, a

BITEF nagydíjával jutalmazott előadása
volt. Benne lenyűgöző bizonyítékát lát-
hattuk a szokatlan színházi formák le-
hetséges többletjelentésének. Ha Antonin
Artaud láthatná ezt az előadást, a ke-
gyetlen színház kiáltványában meghirde-
tett elveinek optimális megvalósításaként,
igazának gyakorlati bizonyítéka-ként
üdvözölhetné. „A múlt remekművei jók a
múltnak, de nem jók nekünk. Jogunk van
a magunk módján, áttétel nélkül,
közvetlenül a mai érzésvilág szellemében
és mindenki számára érthetően elmondani
azt, ami eddig elhangzott, és azt is, ami
eddig nem hangzott el" - írhatták volna
mottóul az előadás elé Artaud szavait.

Az egy óránál alig hosszabb produkció
kollektív alkotás (sem rendezőt, sem
díszlet- és jelmeztervezőt nem jegyeznek,
minden a tizenegy tagú csoport együttes
munkájának eredménye), igazi totális
színház. A Belgrádi Vásár egyik pavilon-

Jelenet a spanyol La Fura Dels Baus csoport SUZ/O/SUZ című előadásából



jában bemutatott előadás különös
„hanggépek", csörömpölő, doboló, csör-
gő, kopogó, csengő, harangozó masinák
hangjával indul. A tetőszerkezetről kö-
télen mászik le a tizenegy szereplő (mint
őseink a fáról?!). Néhányan közülük el-
foglalják helyüket a terem végében felál-
lított doboknál, szintetizátornál, de do-

bolnak összekötözött vashordókon vas-
rudakkal is, és négyezer watt teljesítmé-
nyű erősítők segítségével ontják a kö-
zönségre a fájdalomküszöb határán
szóló, a szó szoros értelmében „kemény"
zenét. A többiek közben önkiszolgáló
boltbeli bevásárlókocsikat, apró rob-
banómotorokat, fűnyírógépet tologatva,

dudálva, kötélre kötött autókereket for-
gatva járkálnak vagy éppen rohangálnak
a teremben, tudomást sem véve a szaba-
don sétálgató, sokszor menekülésre
kényszerülő közönségről. Ez után a be-
vezető után a voltaképpeni cselekmény
(ha ilyenről egyáltalán beszélhetünk) há-
rom jól elkülöníthető részre oszlik,
melyeket három hangsúlyos kellék, illet-
ve díszletelem határoz meg. Az első: két,
kerekeken mozgó, egy-egy szereplő által
tologatott, vascsőből készült kocsi. Eze-
ken gladiátori pózban, testüket olajjal
kenegetve, nyers húst és belsőségeket
tépve-rágva érkezik két szereplő, hogy
megküzdjenek egymással. A másik elem
két hatalmas akvárium, bennük egy-egy
embrionális helyzetben lévő szereplővel.
Társuk megpróbál hozzájuk férkőzni, s
mikor ez sikerül neki, böki, rúgja, szúrja a
szerencsétleneket, míg csak ki nem cibál-
ja őket a külvilágra. A harmadik hangs-
úlyos díszletelem a terem két sarkában
egymással szemben átlósan felállított
fémszerkezet. Ezekre függesztik, akaszt-
ják, feszítik fel az akváriumból kihúzott
szereplőket, hogy a legváltozatosabb ha-
tásoknak tegyék ki őket: színes és fehér
porokkal, fűrészporral és hánccsal
szórják be, vízzel, vérrel locsolják, fejjel
lefelé akasztják fel őket, és sorolhatnám
tovább. Közben megjelennek az ősele-
mek, a tűz és a víz. A játszók egyetlen
pillanatra sincsenek tekintettel a kö-
zönségre; mindenki maga kénytelen
ügyelni testi épségére, s végül örülhet, ha
csak néhány kisebb zápor jutott neki a
több száz liter szétlocsolt vízből. Mindez
így leírva blöffnek, közönségprovokálás-
nak tetszik, de ezúttal többről van szó. A
produkció szavakban vissza nem ad-ható
szuggesztivitását bizonyítja, hogy a
menekülő-védekező nézők, de még a
színházhoz öltözött, estélyi ruhában
pompázók közül sem ment el senki az
előadás alatt.

A hatás mechanizmusának feltárása, a
titok megfejtése kemény dió. Más meg-
közelítés nemigen kínálkozik, mint az ar-
taud-i kegyetlen színház elmélete, mely-
nek gyakorlati demonstrációját láthattuk
itt. A külön-külön alapvető fontosságú
hang, fény, látvány és cselekmény har-
monikus (pontosabb talán, hogy diszhar-
monikus) egységet alkot. Kifejezetten az
érzékekre való hatás dominál; a sokszor a
fizikai fenyegetettségig fokozódó ex-
presszív effektusok hatalmas belső fe-
szültséget indukálnak, szinte görcsbe
rántják az embert, mozgósítva testi-lelki
tartalékait, védekező mechanizmusát. Az
így felszabadított energiák munkál-nak a
nézőben - az átéltek értelmi feldolgozása,
lereagálása csak jóval a befejezés

Jelenet a Heidelbergi Táncszínház Macbeth-előadásából



szemle

után lehetséges. Akkor viszont eljutha-
tunk Artaud igazságának felismeréséhez:
„Az a néző, akinek vérét felkorbácsolták
a szilaj színpadi jelenetek, aki testében
érzett visszhangozni egy-egy emberfölötti
cselekvést, aki rendkívüli események
villámfényében látta megvilágosodni ön-
nön gondolatainak titkos lényegét, mert a
rendezés az erőszakot és a vért a szellemi
szilajság szolgálatába állította - nos, az a
néző a színházból kilépve nem adja
hebehurgyán háborúra, garázdaságra,
gyilkosságra a fejét."

Kérdés persze: ha mindez igaz lenne is,
ez-e a jövő színháza? Valóban ebbe az
irányba kell-e haladnia a művészetnek?
Igaza volt-e Artaud-nak, mikor így írt:
„Lehet, hogy Szophoklész egyenesen
beszél, de olyan nyelven, amelynek nincs
köze a mához. Túlságosan finoman fejezi
ki magát, s a mai ember azt hiheti, hogy
mellébeszél." Nyilvánvaló a megállapítás
túlzottsága, a La Fura Dels Baus előadása
mégis azt sugallja, hogy amíg értelmet-len
háborúk, terrorista merényletek pusztítják
az embereket, amíg vallásuk, hitük,
származásuk vagy bőrük színe miatt
irtják embertársainkat, amíg szemünk
láttára veszíti el értékét a szellem az
anyagi javakkal szemben, és öröknek hitt
erkölcsi, eszmei értékek válnak sem-
missé, addig az ilyen színház „élő és iga-
zi", mert nemcsak festi a valót, de felráz,
mozgósít, legalább egy estére kibillent
közönyünkből. Es ha ilyen elhivatottság-
gal, szakmai tudással, fizikai és szellemi
felkészültséggel és teljes erőbedobással
csinálják, mint ez a spanyol csapat, úgy
emberi és műélvezői elismerésünkre egy-
aránt rászolgál.

Paolo Maggelli rendező a nagy sikerű
dubrovniki Trójai nők után az idén Split-
ben Euripidész egy másik drámáját, az
Elektrát vitte színre. Célja: az ókori szer-
ző darabjaiban megkeresni és felmutatni
a mait, aktuálisat, s mindezt Jugoszlávia
különböző pontjain, nem hagyományos
színpadi térben, lehetőleg szabadtéren.
Az idei spliti előadás teljes joggal került a
BITEF programjába, bár éppen a speciá-
lis környezeti igények miatt (eredetileg
egy Split melletti elhagyott faluban ját-
szottak) sok gondot okozott a szervezők-
nek. Végül sikerült megtalálni a megfele-
lő helyszínt egy Belgrád külterületén lévő
kőbányában. Lepusztult, sivár környe-
zetben tengeti életét a falusi asszonnyá
lett Elektra, aki az előadás kezdetén épp
kenyeret dagaszt. Nemcsak a ruhák és
kellékek (például vadászpuska) utalnak a
mára (vagy inkább teszik kortalanná az
előadást), nemcsak a kar vált mindenütt
jelen lévő, mindent figyelő falusi kö-
zösséggé, de a darabról és a szereplőkről

is lefoszlott minden sallang, királyi, ural-
kodói póz, pusztán az erkölcsi kérdések, a
végletes intenzitású érzelmek igazi me-
diterrán hevességű ábrázolása maradt.
Ennek legszebb pillanatai az előadásban
Elektra és Oresztész találkozása, öröm-
teli, játékos vagy kegyetlen testvéri vagy
épp szerelmes kitöréseik avagy Elektra és
Klütaimnésztra vitája-veszekedése stb.
Hasonlóan szépen megoldott jelenet
Klütaimnésztra megölése, akit itt Elektra
fojt meg, miközben a vívódó, az anyagyil-
kosságot elvető, de azt mégis tétlenül
végignéző Oresztész meztelenül guggol, s
gépiesen, üres egyhangúsággal vájja tő-
rével a földet.

Paolo Maggelli rendezése a bosszú er-
kölcsi problémáiról, a „meddig lehet el-
menni?" kérdéséről, valamint a különle-
ges intenzitású érzelmekről szól. A ren-
dező a végletes érzelmi reakciók okait is
kutatja, például bemutatja az idegen kör-
nyezetbe került nő lelki sérüléseit is, aki a
falubéliek állandó intenzív figyelmének,
megfigyelésének van kitéve, s csak idős
férjétől kap kíméletet. A rendező kérdései
azonban elsősorban Nenad Stojanovski
Oresztész-alakításában jelennek meg, bár
kitűnő, egységes játékot láthattunk a
többi szereplőtől is. Kár, hogy az Elektrát
játszó Snežana Bogdanović nem győzi
hangerővel és -terjedelemmel a
hangosabb jeleneteket. Az előadás kom-
pozíciója kissé töredezett, a szuggesztív
képek közötti átmenetek sokszor erőlte-
tettek, s disszonáns mozzanat a meggyil-
kolt Aigisztosz behozatala (természetel-
lenesen agyonvérezett ruhája szinte már
szürrealista látomás).

A 22. BITEF tehát bizonyos értelem-
ben megújulva, új definíciók keresésére
indult. Túlnyomórészt az érzelmekre
ható, azokat megmozgató, elrettentő
apokaliptikus víziókat, a pusztítás, a ke-
gyetlenség és az abszurditás világát be-
mutató előadásokat hozott, igencsak in-
gadozó színvonalon. Őszintén szólva nem
hiszem, hogy az „új definíciókat" sikerült
volna megtalálni, mégis az utóbbi évek
fesztiváljaihoz képest talán mozgal-
masabb, változatosabb, ha úgy tetszik,
„modernebb" rendezvény tanúi lehettünk,
s ez a továbbiak szempontjából
mindenképpen biztató.

PÁLYI ANDRÁS

Egy Latinovits-album
margójára

Latinovits Zoltánról, az újabb magyar
színházművészet e kimagasló alakjáról, a
színészről (és rendezőről), aki „muszáj
Herkulesként", „nehéz emberként" a
maga idejében olyan tabukat feszegetett,
amelyeket nem volt ildomos, ő azonban
nem mutatkozott hajlandónak elfogadni e
közéleti (és szakmai) illemszabályokat,
így aztán egyre inkább „összeférhetetlen"
lett - erről a Latinovitsról mindig nehéz
volt írni. Hisz aki csak kissé meg akarta
ragadni az egyéniséget, aki köze-lébe
akart férkőzni színpadi és filmes má-
giájának, annak valamiképp érintenie
kellett a Latinovits-pálya „kényes
kérdéseit" is, amelyek áttételesen az
egész magyar értelmiség, az egész ma-
gyar szellemi élet kényes kérdéseinek is
bizonyultak. Voltak persze olyanok is,
akik úgy tekintették - nemcsak őt, ha-nem
az elmúlt évtizedek valamennyi „nehéz
emberét" -, mintha eleve pszichopatának
született volna, mondván, hogy emellett
(vagy ennek ellenére) jó színész is volt, de
ezek a „méltatói" eleve nem értették vagy
nem akarták érteni a lényeget: magát a
Latinovits-jelenséget. Egyébként is ideje
lenne már tisztázni önmagunk és a világ
előtt, hogy azok, akiket eufemisztikusan
„nehéz embereknek" szoktunk volt
nevezni - Czibor Jánostól, Sarkaditól, B.
Nagytól Kondor Béláig és Nagy Lászlóig
-, valójában kik és mik voltak, az
önpusztítás és a reménytelenség miféle
rokonsága fűzte őket öszsze, hogy
közülük többen önszántukból léptek
József Attila szárszói bűvös köré-be?!
Miféle felelősség terheli elvesztésük
(elvesztegetésük) miatt a társadalmat
vagy épp a társadalomtól is elidegenülő
politikai elitet, értve ezen nem pusztán a
felső vezetést, hanem a hivatalnokokat, a
telefonáló osztályvezetőket, a jelentést író
főelőadókat, a retorziókat alkalmazó
igazgatókat stb. Hisz tudjuk, Latinovits
élete végére színház és szerződés nélkül
maradt.

De erről se könnyű írni. Eszembe jut,
hogy nagyszerű Ady-lemezének megje-
lenése előtt alig egy-két nappal történt
meg az a végső balatonszemesi tragédia.
Ez aligha volt véletlen, hisz tudott róla,
hogy kész a lemez, és hogy hamarosan a
boltokba kerül, várta a pillanatot, mégis
megtette, amit megtett. Mégis? Vagy épp
azért? Netán utolsó nagy színészi szaltója
volt ez a halálugrás? Még a feltételezés is
súlyossá teszi a szavakat. De tény, hogy


