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mégis képes az itt és most élményét meg-
teremteni; világot teremteni, amely tör-
ténetesen csaknem megegyezik a színhá-
zon kívülivel, annak mintegy meghosz-
szabbítása, s ezért azzal már-már szinte
felcserélhető.

A világteremtés egy tévéhíradós tu-
dósítással veszi kezdetét: a színpad szélén
elhelyezett televíziós készülékeket nézve,
illetve a narrátor-kommentátor szövegét
hallgatva egyszerű állampolgárokként
értesülünk az előzményekről, Gorbacsov
látogatásáról az adott megyében - amely
persze lehetne bárhol másutt -, s ezzel az
információs bázissal veszünk részt az
értekezleten, pontosabban az értekezletet
követő értékelésen, ahol is a megyei
pártszervezet első titkára, Mahonyin néz
velünk rosszallóan, szúrós tekintettel
farkasszemet, s hordja le legjobbjainkat -
mert ekkor már tulajdonképpen résztvevői
vagyunk a játéknak, már közösséget
vállalunk a szereplőkkel, a szituáció pedig
igazán ismerős -, miért tüntették fel rossz
színben Gorbacsov előtt a megyét, miért
beszéltek hibákról, nehézségekről,
ahelyett hogy az eredményekről, a
sikerekről szóltak volna.

Ez azonban még csak az expozíció, a
tulajdonképpeni drámai és egyben poli-
tikai-bűnügyi szituáció ekkor születik: az
elnökségi asztal felé fordított, látszólag
kikapcsolt kamera tetején ég a kis piros
lámpa, jelezve, hogy a felvevő működik, s
a pártértekezlet második, immár nem
hivatalos részét is felveszi. Majd berob-
bannak a tévések, leszerelik ezt az utolsó
kameraállást is - ők készítették egyéb-ként
az általunk látott protokolláris tudósítást is
-, és robognak a leleplező anyaggal
Moszkvába, merthogy peresztrojka van.
Pontosabban robognának, ám az
időközben felocsúdó Mahonyin és
hűbéresei akcióba kezdenek, hogy meg-
akadályozzák a film levetítését, azaz ki-
jutását a megye légteréből. Ezen a ponton
válik a néző résztvevőből kívülállóvá, egy
izgalmas üldözés drukkoló s egy hatalmi
mechanizmus működésének ítélkező
szemlélőjévé. Morális kísértések -
visszafordulni a várva várt lakás ígére-
tében, vagy a parancsot megtagadva to-
vább folytatni az utat az igazság egy mor-
zsájával a fedélzeten -, zsarolás minden
szinten, együtt van tehát minden egy per-
gő, hollywoodi típusú kalandtörténethez.
A tökéletes mesterségbeli tudás lebilin-
cselő. A villámgyors színváltások, a kere-
keken guruló variábilis asztalkomplexum
- amely pillanatok alatt válik hajtogatható
elnöki szószékből irodabútorrá, s a
Gorbacsov távozásáról szóló tudósítást kö-
vetően fenyegetően előregördülve félel-
metes pontossággal utal a hatalmi erőviszo

nyok helyi realitására s a peresztrojka
perspektívájára -; a kevés, de pontos,
felidéző erejű jelzés, a bejátszott prosz-
céniumpáholy s a már említett, rendkívül
szuggesztív színészi jelenlét (amely a
reflektor fénykörén kívül álló, ülő, létező
színészekre is jellemző), szóval az eb-ben
az előadásban megmutatkozó profizmus
magávalragadó. Egészen az első felvonás
végéig. A színre vivők profizmusa persze
továbbra is működik, ám a krimi az első
felvonás végén véget ér, Mahonyinék
akciója sikerül, a gép viszszafordul, a
felvételt elkobozzák, a folytatás - ugyan
mi egyfelvonásnyi jöhet még - legalábbis
kétséges. Az izgalom-nak vége, drukkolni
már nincs miért, kicsit reményvesztetten
változunk ismét értekezőkké, azaz
visszazökkenünk a hollywoodi
dramaturgiából a valóság kevésbé
látványos, ám jól ismert dramaturgiájába.
S itt jön az újabb csavar, mert-hogy
Szolncev nem pusztán jó érzékű színpadi
szerző, de legfőképpen színi publicista -
kár, hogy a kettő a darab nem minden
pontján találkozik -: kiderül ugyan, hogy a
megsemmisített kópián kívül létezik
másik is, a bukás veszélye tehát a helyi
pártarisztokráciára nézve - amely
egyébként a szokásos közhelyek-nél
lényegesen árnyaltabban ábrázolta-tik -
változatlanul fennáll, Mahonyin ön-
ostorozó, antoniusi lemondó beszéde s az
ezt követő és megerősítéssel végződő
bizalmi szavazás azonban erősen kérdé-
sessé teszi a változás lehetőségét, egy de-
mokratikusabb, nyitottabb politikai struk-
túra perspektíváját. A minden jó, ha jó a
vége lektűrlogikája a valóság könyörtele-
nebb logikájába torkollik, mégpedig vi-
szonylag zökkenőmentesen, mert sem a
Mahonyint alakító J. N. Lazarev, sem ki-
tűnő művésztársai nem üldözéses
kaIandstoryt és nem vezércikket játsza-
nak, hanem embereket, személyiségeket
formáinak meg. Szánalmasakat, kemény
gerincűeket, a körülmények és morális
tartásuk kibékíthetetlen ellentmondásában
vergődőket, félelmetes talpnyalókat és
infarktusba rokkanókat, a maguk vélt
vagy valós igazságát hittel képviselőket,
nem fehéreket és nem feketéket, te-hát
nem jókat és nem rosszakat, hanem
embereket, akiknek van tekintetük.

Azzal kezdtem, nem tárgya miatt érzem
nehezen adaptálhatónak Szolncev
drámáját - amelynek előadása ilyetén-
képpen inkább színházi kuriózumként hat.
Az igazsághoz azért az is hozzátartozik,
hogy nálunk már mindenki túl van a
Mahonyinék-féle valóságkozmetikázáson;
mi már a ló túlsó oldalán vagyunk. Hát
ennyire illékony e színmű aktualitása.

DEZSÉNYI PÉTER

Nemzetközi színházi műhely,
Helsinki, 1989

A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI)
május 28. és június 3. között tartotta
Helsinkiben XXIII. kongresszusát. Ehhez
kapcsolódva az ITI Új Színház Bizottsága
s az ITI Finn Központja a Helsinki
Színházi Akadémiával és az Unesco Finn
Nemzeti Bizottságával együttműködve
nemzetközi színházi műhelyt szervezett
május 22. és június I. között. Ezen
harminchárom országból nyolcvanöt fiatal
színházi ember (színész, rendező, zenész,
táncos, tervező) vett részt.
Magyarországot én képviseltem.

A téma: „Egyedi vagy egyetemes
nemzeti mítoszok - új színház, új mód-
szerek." A résztvevők a Kalevala Kul-
lervóról szóló részét (31-36. ének), illetve
Paavo Haavikko mai finn szerzőnek a
Kalevala szövegén alapuló modern drá-
máját, a Kullervo történetét dolgozták fel, s
a tíznapos munka eredményét június I-jén
a Finn Nemzeti Színházban mutatták be a
kongresszus résztvevőinek.

Tizenkét-tizennégy fős csoportokban
dolgoztunk, hat rendező - Penny Allen
(USA), Mohammed Driss (Tunisz), Jeong
Ők Kim (Dél-Korea), Santiago García
(Kolumbia), Souleymane Koly (Elefánt-
csontpart) és Giovanni Pampiglione
(Olaszország) - irányításával. A hivatalos
nyelv az angol és a francia volt.

Én Santiago García csoportjába kerül-
tem, s az alábbiakban elsősorban ennek a
csoportnak a tíznapos munkáját igyekszem
rekonstruálni menet közben készített
feljegyzéseim alapján. De minthogy
természetesen láthattam a többi csoport
munkájának végeredményét is, megpró-
bálom ezek tanulságait is röviden össze-
foglalni.

Műhelynapló

Első nap. Délelőtt megnyitó az Akadémia
színháztermében, az itteni „Ódry
Színpadon". A mindenféle köszöntők után
a hat rendező röviden bemutatkozott, és
megpróbálta felvázolni munka-tervét.
Sokat persze nem mondhattak, hiszen
senki sem tudhatta, ki milyen tár-sasággal
fog dolgozni. Kim és García ezt meg is
mondta. Mindazonáltal Kim az ősi koreai
színjátszás elemeivel, eszközeivel ad
bizonyos keretet az elkövetkező tíz nap
munkájának. Ebben kell kinek-kinek a
saját hagyományaival, saját esz-



közeivel megtalálnia a helyét - hogy mi
lesz a végeredmény, azt majd meglátjuk...

Santiago García még ennyire „kész"
keretet sem ígért. Mint mondta, hazájának,
Kolumbiának nincsenek ősi szín-házi
hagyományai, odahaza ő és munka-társai a
Bogotában 1966-ban alapított La
Candelaria Színházban éppen a hiányzó
hagyományokat szeretnék megteremte-ni;
arra törekednek, hogy felkutassák a
mindannyiunk lelke mélyén ott élő közös
mítoszokat. Lényegében itt is ezt fogjuk
keresni. Csakhogy míg a La Candelaria
egy-egy produkciója nyolc-tíz hónapig
készül, nekünk van tíz napunk...

Penny Allen, aki többek között az Ac-
tors' Studióban is tanított, módszerét az
állatok és gyerekek viselkedésének a
megfigyelésére alapítja. Ez érdekes lehet,
de a hölgy olyan szenvelgő, affektált és
önmagától meghatott, hogy magamban
azon fohászkodom: akárkihez, csak hozzá
ne kerüljek!

Souleymane Koly sokat beszélt az af-
rikai színház nehéz helyzetéről. (Társu-
latának, a Koteba Színháznak tagjai öt
különböző afrikai országból verbuválód-
tak. Helsinki vendégjátékukra három
színészük vízumproblémák miatt nem
tudott eljutni.) Volt egy jó mondása: na-
gyon sok ember már elfelejtette, hogyan
dobog a szíve - ő és színháza azt próbálja
elérni, hogy az emberek ismét meg-hallják
önnön szívdobogásukat.

Mohammed Driss a lazításról, a kon-
centrációról, a gesztusok tudatos és in-
tenzív kivitelezéséről beszélt, amúgy nem
ígért semmit.

Annál inkább Giovanni Pampiglione. Ő
igazi „produkcióra" készül. A színház-
technika minden lehetőségét (süllyesztő,
zsinórpadlás, zene, hang- és fényeffektu-
sok stb.) felhasználva egyfajta „olasz ba-
rokk színházi fantáziát" akar létrehozni.
Ez nagyon érdekelne!

Csakhogy a szünet után a szervezők
közlik a beosztást: Garcíához kerültem.
Sajnálom Pampiglionét, de örülök, hogy
nem Penny Allennél vagyok.

Délután elkezdünk dolgozni. Santiago
egy kedves nagypapa. Tanító bácsisan
megállapítja, hogy egy soknemzetiségű,
soknyelvű társulat vagyunk. Kéri, hogy
holnapra mindenki hozza be saját nyelvű
Kalevala-kötetét, hogy felolvasson egy
részt belőle. Akinek nincs itt a kötete, az a
kiadott angol szövegből fordítson le száz
sort. Én sem hoztam magyar kötetet,
úgyhogy megvan az éjszakai programom...

Egyébként a „társulatunk": Regina
nyugatnémet, Georgia görög, Marie cseh,
Roy norvég, Robertson zambiai, Joseph

ugandai, Outi és Eira finn, Peter svéd,
Müge török, Fernando kubai és én, a
magyar.

Santiago két csoportra osztja a társa-
ságot, és kiadja a feladatot: rögtönzésből
hozzunk össze valamit, fogalmazzunk meg
egy képet Kullervo történetéből, ami
valamiért megragadott bennünket. Ezzel
magunkra hagy, az eredményt majd
holnap reggel nézzük meg...

Püff... a tehetetlenség érzése. Akár-csak
annak idején az első főiskolai órák: tessék
csinálni egy helyzetgyakorlatot! („Mi az
egyáltalán???") Alapvető különbség: ezt a
helyzetgyakorlatot nem lehet
töltelékszöveggel agyondumálni. De hát
hogy fogjunk hozzá? Mit tudunk kezdeni
egymással? Ki kéne alakítani egy közös
gesztusnyelvet. De még előbb: tu-
lajdonképpen mi is ragad meg bennünket
Kullervo történetében? Nézünk egy-
másra. Hogy valahogy elindítsam a dolgot,
beszélek a „hamis identitás" problé-
májáról: felnevelkedni egy közegben,
amelyről érzem, tudom, hogy nem a sa-
játom, nem az igazi, de nem tudom, hogy
valójában hova nyúlnak a gyökereim. Mit
tagadjam, Kullervo sorsa számomra
„magyar sors".

Végül is tánccal, mozgással valahogy
eljátsszuk Kullervo születését, elrablását,
nevelkedését (apportíroztatják, mint egy
kutyát), majd ahogy gazdái fölé nő -
lényegében a 31. ének történetét.

Második nap. Bemutatjuk a tegnapi
munkát. A mi konkrét történetünkkel
szemben a másik csoport rögtönzöttebb,
de elvontabb gyakorlatot ad elő a színre
lépők közti vonzásokról, taszításokról, a
kapcsolatok változásairól. A miénk ért-
hetőbb, az övék talán élőbb. Santiago azt
mondja, a történet fontos, de kevés;
szükség volna egy pregnáns képre, egy
szimbólumra is. Mi csak illusztráltuk a 31.
éneket.

Aztán mindenki felolvas egy részt a
Kalevalából a saját nyelvén. (A fordítás
egyébként meglepően könnyen ment, a
versforma szinte adta a szavakat. Ha an-
golból ilyen könnyen fordítom a finn Ka-
levalát magyarra, akkor mégiscsak lehet
valami ezekben a közös gyökerekben...)

Délutáni feladat: egy új gyakorlatban
megfogalmazni egy összeütközést, egy
konfliktust. Kissé sematikus, didaktikus
gyakorlat születik, irdatlan nagy kötél-
csomót cipeltünk fel hozzá a kelléktárból:
a lények öntudatra ébrednek, fel-ismerik
függésüket egy felsőbb hatalomtól.
Igyekeznek megszabadulni tőle, s ez
együttes erővel sikerül is. Ám mégsem
szabadok: ezer szállal függnek kölcsönö-
sen egymástól, ugyanúgy rabjai a háló-

nak, mint az elején... Santiago szerint a
kép, a „picture" szép, csak sovány a tör-
ténet, a mese! A másik csoport kissé
befuccsolt - nem tudtak egy valameny-
nyire is épkézláb gyakorlatot összehozni.

Santiago mintha tanácstalan lenne. Nem
szállítunk megfelelő anyagot, ő meg
mintha nem tudná megmondani, mit is
akar. Este otthon a papírok közt kikeresem
az öreg rövid életrajzát. De hisz ez az
ember nemcsak Kolumbia, de egész Latin-
Amerika egyik legjelentősebb szín-házi
személyisége! Lehet, hogy csak tak-
tikázik?

Harmadik nap. Talán nyomon vagyunk.
Keresünk egy történetet, egy „mesét", ami
nem egyszerűen illusztrációja a
Kalevalának, hanem megpróbálja kibon-
tani az egyedi, jelen esetben finn mítosz
legmélyebb rétegeit, azt, amit mindany-
nyian közösnek érzünk.

Tegnap ebédnél Peter, egy NDK-beli
megfigyelő arról beszélt Santiagónak,
hogy mindennek gazdasági okai vannak, a
mítosz is gazdasági szükségszerűségeket
fejez ki a maga módján! Még jó, hogy az
egész tudszocot nem keverte bele... Mivel
én úgy gondolom, hogy a gazda-sági
faktor szükséges, de nem elégséges a
mítosz és a történelem kapcsolatának
magyarázatához, azt javasoltam csopor-
tunknak, hogy az incestus motívuma körül
kutassunk. Az, hogy Kullervo épp a saját
húgával fut össze, nem gazdasági
szükségszerűség, mégis nyilván több, mint
véletlen - ez a Sors, Kullervo sorsa. Miért
kellett ennek így történnie? Ki vagy mi
irányítja sorsunkat, és hogyan kellene
élnünk ennek a titokzatos hatalomnak az
árnyékában?

A másik csoportot is érdekes kérdés
foglalkoztatta: a helyzet, amikor Erő és
Hatalom nem esik egybe. Előbb-utóbb
bekövetkezik a robbanás, de mi történik
addig a pillanatig?

A mai rögtönzéseinkben a papír volt a fő
kellék. Mi minden tud lenni! Például
igazolhatja a személyazonosságot, lehet
közönséges szemét, és tud repülni!!!

Negyedik nap. Valószínűleg az általam
javasolt történet megy az előadásra.
Örülök neki. Ez alatt a néhány nap alatt
irányítónak éreztem magam a csoport
munkájában. García „taktikája" mind-
össze annyi, hogy valóban kíváncsi arra, ki
mit hoz magával a világ valamelyik sar-
kából.

Ebben a nemzetközi társulatban a ma-
gam számára is meglepő módon felérté-
kelődik, megerősödik magyarságtudatom.
Ady Endrét idézem nekik: „Mi mindig
mindenről elkésünk." Vajon sikerül-e
beilleszkednünk Európa közösségébe?



Kullervo is „elkésik". Vajon sikerül-e be-
illeszkednie a társadalomba'?

Az elmúlt napok rögtönzései színész-
ként is fantasztikusan felszabadítottak.
Ahogy nyitogatjuk egymást, mindany-
nyiunkban mintha titkos zárak pattanná-
nak fel. Olyan dolgok jönnek elő, amiket
az ember maga sem sejtett magában.
Olyan sűrű, tömény, izgalmas és élvezetes
színházi pillanatok jönnek létre, ami-
lyenekben színészként talán a főiskolai
Tóték óta nem volt részem.

Santiago nagyjából elfogadja az inces-
tustörténetet, de bizonyos pontokat vi-
lágosabban kell megfogalmaznunk. Jo-
seph, Robertson és Fernando azt kapták
feladatul, hogy csináljanak valami zenés
prológust, a Kullervo-történet „prezentá-
cióját". Outi, Regina és Georgia Kullervo
nőkkel való találkozását dolgozzák ki.
Roy, Peter meg én azt keressük, hogyan
találkozik Kullervo a „civil társada-
lommal", hogyan „késik el".

Ötödik nap. A „zenei szekció" bemu-
tatta a nyitányt. Furcsa, érdekes, tempe-
ramentumos afrikai zene, bár az elején
meglepően hasonlított „Az Árgyélus kis-
madár" kezdetű magyar népdalra. A zene
fölött Joseph mond köszöntőt először a
saját nyelvén, majd angolul. A lányok
belelkesedtek, és kezdték tanulni az
ugandai szöveget, végül már mindenki
fújta: Kagutema, Bamwongere, Kagute-
mala...

Már a félidőnél járunk, és Santiago még
mindig nem „rendez". Megint csak
részfeladatokat oszt ki mindenkinek.
Regina a madártáncot, Kullervo születését
dolgozza ki, Roy és Peter Kalervo és
Untamo harcát, Georgia a csábtáncot.
Nekem az emberek egyenkénti megölésén
kell gondolkoznom. Nem szabad na-
turálisnak lenni. Mindenkivel szemben
egyetlen pregnáns gesztust keresek, ami-re
az illető megmerevedik, majd amikor
papírt tömök a szájába, hirtelen össze-esik,
mint a rongy.

Hatodik nap. Ma kissé eluralkodott a
tehetetlenség. Az elmúlt napok remek
spontán ötleteit, rögtönzéseit kerek egy-
séggé kéne szervezni. Sajnos elsején
„produkálnunk" kell! Félő, hogy ez a tíz
nap túl sok ahhoz, hogy megőrizzük a
frissességet, életszerűséget, és túl kevés
ahhoz, hogy valóban alaposan kidolgoz-
hassuk a játékot, hogy az ezáltal ismét
élettel telítődhessen. Mindenesetre most
már Santiagón a sor: meg kell rendeznie
bennünket. Tulajdonképpen el is kezdte -
válogat javaslataink közt, finoman irányít,
kezdi mederbe terelni a dolgokat.
Miközben látszólag magunkra hagy ben-
nünket, ő is töri a fejét, s mikor meg-

jön, hozza egy-egy részlet megoldását.
De vajon lesz-e időnk összerakni a ré-
szeket'? Mindenesetre az eredetileg sza-
bad délutánt is munkával töltöttük.

Hetedik nap. Első próba a Finn Nem-
zeti Színházban. Kezdjük apránként ősz-
szerakni az „előadást". Nem vagyunk és
nem is leszünk vele „készen", Santiago
nem is akar produkciót. Körfüggöny nél-
küli üres színpadon mutatjuk be műhely-
gyakorlatunkat. Valami azért lesz belőle.
Azt hiszem, szombaton túljutottunk a
holtponton. Lehet persze, hogy ez csak az
én szubjektív érzésem. Az első napokban
még rendezőként tudtam az egészben
gondolkodni és vitatkozni, de amióta
eldőlt, hogy én játszom Kullervót, bizony
teljesen átmentem „buta, önző színészbe".
Végül is színész-rendező-nek lenni
skizofrén állapot... Nem látom, nem
érzékelem, milyen lehet most kívülről az
egész, de én Kullervót el jogom játszani!
Nézte a próbát egy rádió-riporternő, aki
mellesleg rendező is, és nagyon lelkes
volt. (Hiába, ez jólesett.) Nyilatkoztam a
rádiónak.

Nyolcadik nap. Formálódik az előadás!
Santiago felkért egy finn Kalevala-éne-
kest, hogy valamilyen régi finn dallal
zárja le az egészet, ne egy hullahegy ri-
deg látványa legyen az utolsó kép.

Úgy érzem, a helyzetek igazak. S mert
igazak, a vetkőztetés sem okoz gondot.

Furcsa: szinte meglepődtem, mikor

Outi tanácsot kért tőlem saját szerepével
kapcsolatban, pedig hát partnerek va-
gyunk! De minél inkább ki van közösítve
Kullervo, annál jobb az én pozícióm a
„társulati hierarchiában". Ez is egy ski-
zofrénia...

Kilencedik nap. Délelőtt egy utolsó
próba az Akadémián, délután főpróba a
színházban, ahol végre megnézhetjük, mit
csináltak a többiek.

Penny Allenéknél egy erdőben állatok
játsszák el a történetet. Ez az állatosdi
lehet, hogy jó pedagógiai módszer a szí-
nészképzésben, de egy történet elmon-
dásához kevés. A felvett hangok, test-
tartások egy-egy konkrét állatfajt igye-
keznek megjeleníteni (nem mindig felis-
merhetően), de többnyire nincsenek szink-
ronban a történet fordulataival, a sze-
replők vágyaival, törekvéseivel. Lassú és
vontatott.

A koreai Kim produkciója nagyon szép!
Fontos szerepet játszik egy csokor virág,
a fuvola és a dob. Az egyes szereplők
nemcsak megőrizték, de nagyon is plasz-
tikusan képviselik saját nemzeti identitá-
sukat, s ez együtt izgalmas egységet hoz
létre. Három Kullervójuk van: egy apró
termetű indiai táncos (bravúros fejsze-
tánc), egy szőke izlandi fiú (borongó
északi típus, borzasztó pösze, és sokat
szenved) és egy olasz származású ameri-
kai fiú, sok intelligenciával és humorral!

Souleymane Kolyék produkciója cm-

Paavo Haarikko: Kullervo története. Jelenet az előadásból (előtérben: Dezsényi Péter)



lékeztet a legjobban a miénkre, legalábbis
ami a megközelítést illeti. Ok is az egyén
és közösség viszonyát boncolgatták egy
komor és egy humoros történet kereté-
ben. Érdekes, hogy ahol nálunk a kórus
fetreng a röhögéstől, náluk keservesen
vonítanak a sírástól. Kissé talán túlteng a
tamtam, furcsa, amikor fehér emberek
afrikai táncot járnak, de hát van egy ti-
zenöt éves afrikai dobosuk, aki egysze-
rűen ördögi...

Pampiglione „olasz barokk színháza"
teremt néhány látványos képet a hatal-
mas térben szinte elvesző magányos em-
berről, de vontatott és unalmas. Ami a
„műhelymunkát" illeti, azt a rendező ki-
sajátította magának, színészei csak ma-
rionettfigurák.

Mohammed Drissék viszont annyira
elmerültek a műhelymunkában, hogy
nem is mutatnak be semmit, mondván, az
akadémiai helyiség után ez a színház al-
kalmatlan közeg a számukra.

A mi gyakorlatunk elég jól sikerült. A
nézők reagáltak, nevettek, sőt időnként
egy-egy meglepett felkiáltás is hallat-
szott. Úgy látszik, hatottunk...

Tizedik nap. Délelőtt még egyszer végig-
megyünk a „darabon". Csatlakozott hoz-
zánk a finn Kalevala -énekes - gyönyörű a
befejezés!

Délután - bemutató! Csodálatos han-
gulat, remek közönség! Negyedikként
kerülünk sorra, vibrál a levegő. Felemelő
feszültség, időnként szinte tapintható
színpadi csöndek. Régen éreztem színész-
ként a „cselekvés művészetének" ezt a
varázsát.

A létrejött előadás

A színpadon mindössze három pad és
elöl, a jobb portálnál egy pianínó. Két pad
kétoldalt, szemben egymással, az általuk
közrefogott teret hátul a rivaldával
párhuzamosan zárja le a harmadik.
Egyébként a színpad üres, a fekete ho-
rizontfüggönyök is fel vannak húzva.

A szereplők bejönnek, dob és pianínó
kíséretével ugandai nyelvű dallal kö-
szöntik a nézőket, majd a zongorázó
Joseph szól angolul a közönséghez. El-
mondja, hogy egy történetet mutatunk be
Kullervóról, a „bolond fiúról", egy
történetet, amelynek Finnország a hazája.
Ez a történet nem egészen azonos a
Kalevala történetével, ez a mi történe-
tünk, mindannyiunk szíve benne lüktet.
Kéri a nézőket, fogadják szívesen a pro-
dukciót.

Mialatt Joseph beszél, a társulat két
tagja, Roy és Peter halkan, de indula-

tosan vitatkozik valamin. Nem túl feltű-
nő, de azért észrevehető az ellentét köz-
tük. A lányok, Outi, Georgia és Regina a
hátsó padnál előkészítik az előadás egyik
fontos kellékét, egy körülbelül 1,5 5
méteres fekete leplet, és Regina magára
is terít egy kisebb fekete köpenyfélét. Én
levetem a pólófelsőmet, megállok hátul,
jelenésre várva. Ahogy Joseph be-
vezetője végére ér, és abbahagyja a zon-
gorázást, Roy és Peter hirtelen botot ra-
gad, és Robertson tamtamdobjától kísér-
ve stilizált, táncszerű mozdulatokkal je-
leníti meg Kalervo és Untamo párbaját.
Az Anya (Regina), aki köpenyével fur-
csa, madárszerű jelenség, riadtan figyeli a
férfiak élethalál-küzdelmét, s maga is
táncolni kezd. Tánca egyszerre idézi af-
rikai primitív törzsek varázslóinak má-
gikus-kultikus táncát és egy terhes asz-
szony vajúdását. Ahogy a férfiak harca és
a nő vajúdása egyre hevesebbé válik, a
Bábaasszony (Georgia) megteszi az
előkészületeket a szüléshez: a rivaldára
merőlegesen kihúzza és leteríti a nagy
fekete leplet. Outi és én előremegyünk, a
lepel elülső részén egymásnak háttal
lekuporodunk, Georgia a lepel hátsó felét
ránk teríti. Regina előttünk táncol, tánc
közben lassan hátrálni kezd, úgy-hogy mi
Outival a lepel alatt ott kuporgunk a lába
között. Miközben Regina hátrál, lassan
lehúzza rólunk a leplet, majd hirtelen
élesen felsikolt. Ebben a pillanatban Outi
és én kitárt karral fel-egyenesedünk:
Kullervo és testvére meg-született.
Ugyanebben a pillanatban döfi le Untamo
Kalervót. A győztes Untamo megragadja
Kullervo húgát (Outit), és magával
hurcolja. A kétségbeesett Anya, hogy
legalább fiát mentse, gyorsan letakarja
Kullervót a lepellel. Untamo, látva, hogy
csak egy lánygyereket sikerült elrabolnia,
dühösen ellöki magától, és a fiú
keresésére indulna, ám ekkor Joseph,
mintegy az előadás rendezője (és zenei
vezetője), leállítja a jelenetet: ebből elég
volt, most más jelenet következik. Színes
papírokat oszt ki a jelenlevők közt, s azt
mindenki a mellére tűzi, mint egy igazo-
lókártyát. A fekete lepel alatt kuporgó
Kullervóról mindenki megfeledkezik. Jo-
seph, miután kiosztotta a papírokat, int a
hangpáholynak, és felkiált: Music! A ze-
ne - Muszorgszkij: Egy kiállítás képei,
Babajaga kunyhója.

Egyszerre nemzetközi kongresszuson
vagyunk. A delegátusok peckesen feszí-
tenek névkártyáikkal, a régi ismerősök
lelkesen üdvözlik egymást, akik még nem
ismerik egymást, groteszk indiszkréció-
val hajolnak egymás keblére, hogy elol-
vassák a másik kártyáját. Kézfogások,
általános keep smiling. Az egyetlen za

varó tényező, hogy időnként megbotlanak
a terem közepén egy fekete kupacban.
Valaki végül megelégeli a dolgot, lerántja
a leplet, az előkerült Kullervo ámulva néz
körül a „szép új világban".

Mindenki érdeklődéssel fordul felé: új
kolléga? Előbb barátságosan kérik, majd
egyre türelmetlenebbül követelik, hogy
igazolja magát. Bábeli hangzavarban, ki-
ki a saját nyelvén egyre fenyegetőbben és
indulatosabban kéri számon az igazo-
lókártyát, Kullervo kétségbeesetten (és
magyarul) magyarázza: egy kukkot sem
ért, nem tudja, mit akarnak tőle. Végül is
kipenderítik az előszínpad bal oldalára.

Ismét változik a helyszín, a tőzsdén va-
gyunk. Zene - Muszorgszkij: A kijevi
Nagykapu. Újabb színes papírkötegek
kerülnek elő, harsány hangon kínálja ki-
ki a magáét, lázasan folyik a cserebere,
mindenki lót-fut, kiabál, intézkedik. Kul-
lervo kívülről ámulva figyeli az egészet.
Egyszer csak egy Hölgy (Regina) elejt
egy fontos iratot, de nem veszi rögtön
észre. Kullervo felkapja a papírt, a Hölgy
után szalad, nyújtja neki. Az közben ész-
revette, hogy hiányzik a papír, kikapja
Kullervo kezéből, de ahelyett hogy meg-
köszönné, a papírköteggel arcul csapja
Kullervót, mint egy tolvajt, majd rohan
tovább, az üzlet nem várhat! Kullervo
döbbenten áll a forgatag közepén, hirte-
len ellop egy másik papírt, kiszalad vele
az előszínpadra, és hajtogatni kezdi. Köz-
ben a tőzsdén kezdenek elszabadulni az
indulatok: adásvétel helyett aki kapja,
marja, egyre agresszívabb küzdelem, ál-
latias hangokkal tarkítva.

Kullervo elkészül „művével", egy pa-
pírrepülővel. Visszaszalad a többiek kö-
zé. Ahogy felugrik a padra, a zene hir-
telen elhallgat. Mindenki dermedten fi-
gyeli a közéjük hajított repülő kecses lan-
dolását. Kullervo boldogan szalad utána,
felkapja, ismét elhajítja, szinte ő maga is
repül. A többiek rámerednek papírköte-
geikre: hát ezt is lehet csinálni belőle???
Hirtelen kitör a papírhajtogatási láz -
dühödten gyűrik, gyömöszkölik a papíro-
kat, de senkinek sem sikerül repülőt csi-
nálni. Georgia felkapja a repülőt, lassan
közeledik a boldogan nevető Kullervo
felé. Mikor egész közel ér hozzá, a re-
pülőt hirtelen összegyűri, és az arcába
dobja.

Elszabadul a pokol. Az egész társaság
gyűri, tépi az imént még értékes papí-
rokat, s a galacsinokkal megdobálják,
szinte „megkövezik" a magába roskadt
Kullervót. S mikor már egész szeméthegy
veszi körül, kényszerítik, hogy szedje föl,
takarítsa el az egészet - Kullervo
rabszolga lesz.



Mire az ölébe gyűjtötte a papírszemetet,
ismét változik a szín: keleties hangulatú
mulatóban vagyunk. Georgia Robertson
dobkíséretével énekel, és izgató, erotikus
táncot lejt, a társaság tapsol, kontrázik. A
Táncosnő észreveszi a sarokban kuporgó
Kullervót, ölében a szeméttel. Tekintete
összevillan a Striciével (Peter), aki
odamegy a konokul maga elé bámuló
rabszolgához. Meglöki: nézd csak azt a
lányt! Jó nő, mi?! Kullervo nem néz oda.
Ám ekkor a Táncosnő is közeledni kezd, a
dal és a tánc egyre kihívóbbá válik. Ahogy
a nő fátylával megsimítja Kullervo arcát, a
konok közöny repedezni kezd, a rabszolga
a Táncosnőre emeli tekintetét. Az
hívogatóan kezd hátrálni a kör közepe felé.
A Strici noszogatja Kullervót: mire vársz,
menj utána! A többiek kajánul figyelik, mi
történik. Kullervo lassan felemelkedik,
reszketve indul meg a Táncosnő felé, a
Strici biztatja, bátorítja. A tánc egyre heve-
sebb, a társaság egyre kajánabb, Kullervo
egyre izgatottabb... Még egy lépés, és eléri
a Táncosnőt - ebben a pillanatban a Strici
hátulról lerántja Kullervo nadrág-ját,
Kullervo megbotlik és elesik. Hatalmas,
diadalmas röhej. Csak a Lány (Outi) nem
nevet; tekintete találkozik a meg-
szégyenített és megalázott Kullervóéval.

De a Táncosnő egy szemvillanással
csendre inti a többieket: a játéknak még
nincs vége. Megsimítja Kullervo arcát,
ezzel mintegy visszahódítja őt a Lány te-
kintetének bűvköréből, majd lassan leül az
egyik padra, s várakozón néz rá. Kullervo
nekikeseredetten, csak azért is, térden
csúszva indul meg felé. Mikor már elérné,
és éppen átölelné, a Táncosnő kéjes
mosollyal, diadalmasan rúgja el magától:
mit képzeltél, nyomorult rab-szolga'?
Ismét hatalmas nevetés.

Kullervo megalázottan szedi össze a
széthullott papírokat, indul hátra kifelé.
Hirtelen megáll, lassan visszafordul: a
Lány most sem nevet. Kullervo nagyon
lassan, de minden tétovázás nélkül indul
felé. Most a Lányon van a habozás sora.
Szeretné is, ha Kullervo odajönne hozzá,
és megfogná a kezét, de fél is attól, hogy a
rabszolga közeledésének elfogadásával
kiközösíti magát a „társadalomból". Pil-
lantása ide-oda cikázik Kullervo és a
többiek közt. Sóvárogva várja Kullervót,
ugyanakkor megpróbál jó képet vágni a
többiek előtt a „zsenáns" helyzethez.
Megpróbálja elriasztani egy kiáltással, de
Kullervo elszántságát már nem lehet
megrendíteni. Odalép a Lány elé, szótlanul
megáll. A Lány, hogy zavart izgalmát
leplezze, tettetett nemtörődömséggel el-
vesz egy gyűrött papírdarabot, nézegeti,

forgatja. Csakhogy Kullervo szenvedése a
papírszemetet ismét megnemesítette. A
Lány ámulva néz Kullervóra, aki le-térdel
elé, s minden „kincsét" felajánlja neki.

Pillanatok alatt megfeledkeznek a kül-
világról, a harsány röhejjel immár a Lányt
is kiközösítő „társadalomról", átölelik
egymást, a szerelem beteljesedik. Az
eksztázis után fáradtan, de boldogan si-
mogatják egymás arcát, haját, majd fel-
állnak; Kullervo lassan, ünnepélyesen az
előszínpad közepére vezeti a Lányt, és
menyegzői fátyolként teríti rá a fekete
leplet. A kórus gúnyosan kacag. Kullervo
megcsókolja a Lányt, majd hátralép, hogy
büszkén és boldogan csodálhassa
menyasszonyát. A Lány is végignéz ma-
gán, gyönyörködni akar menyegzői fáty-
lában, de hirtelen megretten: hisz ez a
fátyol ugyanaz a lepel, amelyből testvé-
rével együtt született!!! Es ekkor Kul-
lervóba is belehasít a felismerés: saját
húgával lépett nászra, vérfertőzést kö-
vettek el! A Lány kétségbeesetten sikol-
tozik, vonaglik, a lepel mint Nesszosz inge
égeti a testét, Kullervo tehetetlenül,
magánkívül rohangál körülötte. A „tár-
sadalom" kaján káröröme szinte nem
ismer határt. A Lány hirtelen összeesik -
meghal. Kullervo megrettenve, négy-
kézláb kúszik oda hozzá, mint egy állat;
döbbenten, értetlenül bámulja a halott
Lányt, az elmúlással való találkozás ir-
racionalitása szinte megbénítja.

Aztán egyszerre felnéz: a többiek tér-
düket csapkodják széles jókedvükben. Pár
pillanatig mozdulatlanul áll, majd
nekikeseredett dühvel veti magát a szét-
szórt papírokra, felmarkol egy nagy cso-
mót. Először a Dobos (Robertson) mögé
lép: karjával elkapja a nyakánál, tátott
szájába papírt töm. Ahogy elengedi, a
Dobos holtan zuhan le. Másodiknak a
Táncosnőhöz lép. A nő keze hízelegve fut
fel Kullervo derekán, kacéran ne-vet
Kullervóra, az papírt töm a szájába, a
Táncosnő is holtan rogy össze. A Strici
riadtan próbál elosonni, megbotlik a
padban, Kullervo leteperi, papírt töm a
szájába. A másik oldalon a Férfit (Roy)
még rázza a nevetőgörcs a Dobos halálán.
Kullervo hozzálép, papírt töm a szájába, s
már megy is tovább. A következő áldozat
a Hölgy (Regina). Ő volt a játék elején
Kullervo és a Lány anyja. Most
kétségbeesetten nyúl köpenye felé, amit a
„szüléskor" viselt, talán az meg-védheti.
De Kullervo kirántja a kezéből a köpenyt,
és a sikoltásra készülő Hölgyet elnémítja
egy papírcsomóval.

Már csak a Zongorista (Joseph) maradt
hátra, aki végig az ölés alatt vi-

gyorogva zongorázik. Kullervo odalép a
zongorához, a kottát hirtelen galacsinná
gyúrja, és a Zongorista nevető szájába
tömi, az holtan zuhan le. Csend. Kullervo
lassan középre megy, szétnéz. Körös-körül
papírszemét és halottak. Megfogja a lepel
szélét, lefekszik a Lány mellé, papírt töm
a saját szájába, és beteríti ma-gát a
lepellel.

A zsinórpadlásról lassan, körözve fehér
papírrepülő száll alá. A háttérből a finn
Kalevala-énekes, aki eddig szótlanul
figyelte az eseményeket, lassan előrejön, s
könyvéből énekelni kezdi a Kullervóról
szóló ének utolsó sorait. A szereplők
felkelnek, s a refrént együtt éneklik az
énekessel. A végén az énekes becsukja a
könyvet.

Sötét.

Epilógus

Előadás végén az öt csoport együtt hajolt
meg. Óriási siker, euforikus VIT-
hangulat. Búcsúeste az Akadémia másik
épületében. Itt Drissék is tartottak nekünk
egy kis bemutatót a hatodik csoport
munkájából. Hosszú-hosszú lazítás,
amitől én már begörcsöltem volna; ke-
mény koncentrálások. Driss sokat inst-
ruál. Lassított mozgások, kimunkált gesz-
tusok. Aztán az utolsó tíz percben végre
elkezdtek rögtönözni, felszabadult já-
tékörömmel. De miért kellett ennek ek-
kora feneket keríteni?

Maga a búcsúeste leírhatatlan. Min-
denki diplomát kap arról, hogy itt volt,
részt vett ebben a gyönyörű munkában.
Utolsó beszélgetések. Hihetetlen, hogy
most egyszer csak vége, nincs tovább. A
boldogságot fájdalmas és abszurd búcsú-
hangulat váltja fel. Sírni szerettem volna.
Éjfél körül egy new wave banda kezdett
bömbölni, már beszélgetni sem lehetett.
Eljöttem. Ennyi.

Az Új Színház Bizottságot az ITI-n belül
sokan feleslegesnek, mondvacsinált
gittegyletnek tartották korábban. A bi-
zottság, hogy igazolja létjogosultságát,
megszervezte ezt a nemzetközi színházi
műhelyt. Az igazolás fényesen sikerült.
Biztató hírek vannak arról, hogy belát-
ható időn belül remélhetőleg több ha-
sonló műhelyt is tudnak szervezni. Csak
azt kívánhatom, hogy valóban így legyen,
hogy minél több fiatal színházi
szakember találkozhasson a világ minden
tájáról, és teremthessen közösen Új
Színházat.


