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non ül a színészkirály és átél. Olyan volt,
mintegy orosz zenebohóc, gyerekkorom
zenebohóca, Pavlov, akit kilencéves koromban
láttam a cirkuszban, és azóta is, a
legváltozatosabb, legkifinomultabb,
legdekadensebb színháztól is azt várom, amit
az a kis figura a porondon, a lötyögő zöld
öltönyében csinált: az maradt számomra a
színház.

De vissza a szöszmötöléshez.
Piccoli szöszmötöl: a zongora előtti térben ri-

tuálisan - mint egy bankban vagy postán - le-
választott irodarészben tevékenykedik, papíro-
kat vesz elő, bányaipari épületek makettjeivel
babrál, úgy tűnik, órákon át, pontosabban ebben
a négy-öt percben, amikor egyedül van a színen,
mert a lányt elbocsátotta, azt is jelezve, hogy me-
lyik ajtón kell távoznia, majd az ajtót gondosan
becsukta utána (ezen az ajtón már nem is jött be
senki, hanem máshonnan érkezett két ezutáni

látogatója), szóval Piccoli úgy babrál, szuszog,
tevékenykedik birodalmában, mintha dolgozni
kezdene, rakosgat, szuszog, újrakezdi, rituáli-
san körbejár -. a műsorfüzetből) megtudjuk,
hogy Howard Hughes, a világ egyik leggazda-
gabb különce volt az egyik modell, aki élete utol-
só évtizedeit tökéletes magányban, meztelenül
töltötte egy hermetikusan lezárt szobában,
ahonnan teljesen irracionálisan és mégis
döbbenetes haszonnal irányította roppant
vállalatait - és ezek az apró tevékenységek
mindig nagyon elegánsan illusztratívak:
sohasem azt érzem, egy pillanatra sem, hogy
Borkman egyedül van, hanem azt, hogy Piccoli
bravúrosan, mint egy Paganini, a végtelenségig
képes variációkat elő-adni a magányos, kissé
bolond milliárdos témára.

De amikor - lévén, hogy fázik -- plédet teker
maga köré, az egyszerre prém, tóga, törülköző:

a test köré csavart drapéria hibátlan rajzolata. És
amikor - gondosan előkészítve persze - egy-
szer a fejére húzza ezt a plédet - mert nem tud
szembenézni azzal, hogy akarva-akaratlanul is
tönkretett egy emberi életet: a nézőtér finom ka-
cagásban tör k i . És Piccoli úgy áll ott e kacagás
közepette, mint egy megelevenedett Magritte-
kép, a pokrócba burkolt semmi, egy megörege-
dett Szent Sebestyén, egy köztéri szobrot játszó
szovjet bohóc, egy megfáradt Don Juan, egy szí-
nészesszenciai.

Nézném még, de ő elengedi a kezem. Búcsú-
zik fáradtan és elegánsan, fölösleges mozdula-
tok nélkül. Mint ahogy becsavar egy kialudt vil-
lanykörtét. Egy vad mozdulattól kialudt a feje fö-
lött, és most komótos mozdulatokkal nekilát. Ne-
kilát minden este, ugyanolyan komótosan. Be-
csavarja a körtét. És a villanykörte kigyúl.

Hopplá!

RADICS VIKTÓRIA

MÜNCHEN, SZÍNHÁZI ÉLMÉNY
THEATER DER WELT '93

A müncheni utcán a plakátok nyári
filmfesztivált, operafesztivált és a „Theater der
Welt '93"-at, a világszínházi fesztivált hirdetik.
Tizenhárom országból húsz előadás
vendégszerepel Münchenben. A költség négymillió
márkára rúg. A programban híres és ismeretlen
nevek keverednek. A fesztivál három „kariatidája" -
mondja Renate Klett, az igazgatónő - Peter Brook új
produkciója, a L'homme qui, Luc Bondy Ibsen-
rendezése Michel Piccolival a főszerepben és
Giorgio Strehler fölújított, de változatlanul hódító
Goldonija (Chioggiai csetepaté). „Három mesteri,
egészen különböző módon kidolgozott, a maga
nemében tökéletes előadás: három útjelző a nagy,
tekintélyes színházak világából." Szenzációként a
román színházat harangozták be, a craiovai
Teatrul National Übü király- és Jelenetek a
Macbethből-, valamint Titus Andronicus-
előadásait Silviu Purcarete rendezésében.
Moszkvából érkezik a desszert: a Három nővér
Szergej Arcibasev tálalásában; alkalmanként
negyvennégy néző ízlelgetheti, akik meg vannak
híva a Prozorov család-hoz teára, Irina
születésnapjára, egy asztalnál ülhetnek a
színészekkel, és benn, a szalonban élhetik meg a
négy felvonást.

A szép, fényképes programfüzet több elő-
adásra elcsábított volna - a johannesburgiak
marionettbábuk segédletével előadott Woy-
zeckjére, egy kis francia trupp Bakének című
„álomszínházába", melyben klasszikus irodalmi
és zenei idézetek keverednek, a belga-olasz Ör-
dögökre, Thierry Salmon minden előadással
változó produkciójára, amit egy kritika „az
érzelmek dokumentumszínházának" nevezett...
Egy szín-házjegy azonban legalább harminc-
negyven márkába került, s kapni sem igen
lehetett - meg kellett hát elégednem a négy
ingyenjegyemmel.

Meghatottan mentem életem első Peter Brook-
előadására, s két óra múlva úgy jöttem ki a csú-
nya, elhagyatott gyárra emlékeztető színház-
épületből, mint aki elkésett, csak valami poszt-
Brookot láthatott, nem is színházat, csupán szín-
házi tanulmányt, s öröm helyett leckét kapott.
Matt és fegyelmezett volt már a színpadkép is, a
dobogó, amit félkörben körülültünk; néhány
szögletes, fehér szék, asztal, két fekete televízió
állt csak rajta. A háttérben, orientális hangszere-
ken Mahmoud Tabrizi-Zadeh pöntyögött. Egy
magas, szikár, nagyon szuggesztív néger, Soti-
gui Kouyate lépett a színre és leült a székre. Csak

úgy ült, egyszerűen, de mintha valami ismeretlen
erő keringett volna benne. Ilyen érett, értelmes,
„beavatott" férfiarcot életemben nem láttam.
Mellé állt egy fehér köpenyes japán, Yoshi Oida,
és szondával stimulálni kezdte a két halántékát.
A néger arcán, karján, lábán finom remegések
futnak át - mintha egész testével artikulálni pró-
bálna valamit -, majd beszélni kezd, afrikai gye-
rekkorára emlékezik, mintha most másutt lenne.
A jelenet körülbelül öt percig tart. Néhány pillanat
szünet után új helyzetvariációt látunk. Egyetlen
kapcsolat játszik szerepet, az orvosé meg a be-
tegé, így aztán nő nem is szerepel, megbolygat-
ná a szituációk intellektuális rendezettségét. A
négy színész felváltva alakítja hol az orvost, hol
az idegbeteget, a fehér köpeny hol ezen, hol
azon a színészen tűnik fel, aki ettől menten
összeszedett, olyan „problémamegoldó" arcú,
mégis lezser emberré válik. Kényszerzubbony
helyett az orvosi fehér köpenynek van jelző sze-
repe. Akár a japán, akár a néger ölti fel, tipikus
európai lesz belőle. Aki kísérletező, probléma-
központú, racionalista, és semmi, ami emberi,
nem idegen tőle. Vigyázó és hódító szemeit ezút-
tal arra a szemhatárra veti, ahol a tudatalatti,
még ismeretlen tartományokból valami előbuk-
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Sotigui Kouyate, Yoshi Oida
és Maurice Benichou a Brook-előadásban

kan. Érzékeny antennáival felfogja, diagnoszti-
zálja a titokzatos jelenséget, és eredményre pró-
bál jutni vele: lokalizálni, definiálni, eliminálni.

A betegek félig bénán, némán, zavarodottan is
valahogy elevenebbek. Az elmebeteg színészi
ábrázolásában a rendező s színészei minden
közhelyet és „őrültmitológiát" kerülnek. Betegeik
nem rendkívüli, legfeljebb rendkívül esendő em-
berek, akik ismeretlen erők játékszerévé váltak.
Az orvossal együtt a tüneteket szemléljük, a tü-
netek közt fedezünk fel összefüggéseket, valami
logikát, a gyökerek viszont sötétségben marad-
nak. Brook betegei kiszolgáltatottak; nem tudni,
hogy idegen hatalmak szedik-e bennük áldoza-
taikat, vagy a társadalom dobta-e oda őket. Ne-
kik ugyan van kapcsolatuk e hatalmakkal, de ezt
vagy nem tudják kifejezni, vagy a nyelvi szabá-
lyokat megbontva artikulálják.

A jelenetek a gondolkodás bejáratott mecha-
nizmusainak üzemzavarait, rövidzárlatait illuszt

rálják. A mondatalkotó képesség megszűnését,
az emlékezetkihagyást vagy az emlékezet foko-
zott felébredését, a látás és a fogalomalkotás
közti kapcsolat megszakadását, az önérzékelés
zavarait, az álomvilág túlságos elevenségét, a
megszólalás gátoltságát vagy épp a „nyelveken
beszélést", avagy a vakságnak azt a formáját,
amikor a szem lát, de az agy nem veszi tudomá-
sul a látványt. Ezek a pszichiátriai problémák az
egészséges ember állapotainak a hasonlatai is
lehetnek. Gondoljunk arra, amikor nem bírunk
megszólalni, emlékezni, valamit tudomásul venni,
amikor nem engedelmeskedik a testünk; az-tán
kievickélünk a józanság, a tudat mezejére,
legyőzzük a veszélyes erőket, vagy olyan vi-
szonyt létesítünk velük, mint az orvosok.

Brook helyzetgyakorlat-sorozata a lehetőleg-
egyszerűbb - színészileg maximálisan kifinomí-
tott - formában a saját burkukba zárult indivi-
duumok-tágabb értelemben: kulturák - kóros
állapotáról, veszélyeztetettségéről szól. Nem az
Isten, nem a költészet, nem a színház - az em-
berforma elvesztéséről. Embertanulmány volt,
amit láttam.

Egy interjú szerint Brook határozott célja volt,
hogy mitológiai, művészi „átírásoktól", „régi tör-
ténetektől" mentes nyersanyagon végezze el ezt
a stúdiumot. Így talált rá Oliver Sachs neurológus
Az ember, aki összecserélte a feleségét egy
kalappal című könyvére, melyben az
ideggyógyász huszonnégy esetet ír le, anélkül,
hogy az agy-funkciók zavarainak pszichikai
összefüggéseit tárgyalná. Brooknál sem
személyiségek lépnek színre, csak emberesetek.
A homo sapiens tűnik a színpadán idegennek és
ismeretlennek, kiderül, hogy a magától
értetődőnek hitt dolgok csak bólyák a víz színén;
homályos áramok keringenek alattuk, amelyeket
rítusok, mítoszok, művészet nélkül nem tudunk
„kezelni". Egyedül nem tudunk velük mire
menni.

A L 'homme qui az egyedüllétből indul ki. Ezért
nem színházi előadás, hanem színházi (antropo-
lógiai) esettanulmány-sorozat, poszt- vagy
preszínház. A rendező és a színészek több

Michel Piccoli a John Gabriel Borkman
címszerepében
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Stefan lordache és Ozana Oancea
a Titus Andronicusban

évig dolgoztak rajta, kórházat látogattak, bete-
gekkel és orvosokkal ismerkedtek. Brook megint
valamit újra kezd? Kihajolt a színház ablakán; a
témát az utcán szedte fel, a színészeket esendő
emberré változtatta. „Az artisztikum a színház-
ban túl van becsülve. Az emberi kapcsolatok a

színpadon, azok a fontosak. Az embernek rá kell
néznie a másik emberre. Meg kell tanulnunk rá-
nézni és odafigyelni. Ez a világ legolcsóbb isko-
lája, így dolgozunk mi... A színházról csak igen
keveset beszélünk közben, erre csak az utolsó
pillanatban kerül sor. De a tapasztalatainkat
nemcsak magunknak gyűjtjük. Hanem önöknek"
- mondta Brook a fesztivál keretében tartott elő-
adásán.

A L'homme qui nem volt izgalmas, inkább ér-
dekfeszítő, nem nyűgözött le, inkább elgondol-
kodtatott. Nem teátrális élményt nyújtott, hanem
valamiféle tapasztalatot. Annak a tudománynak-
művészetnek, ahová az idős Peter Brook átha-
jolt, még nincs neve.

A német kritika ugyanolyan lelkesen fogadta
ezt is, minta többi „tekintélyes" színházat, elhe-
lyezte a theatrum mundi forgószínpadán; jöhet a
következő.

A polgári színház hervatagságának szépségét,
pompás rekviemjét közvetítette a másik híres
előadás, Ibsen John Gabriel Borkmanja Luc
Bondy rendezésében (a párizsi Odéon-Theátre
de I'Europe és a lausanne-i Theátre Vidy közös
produkciója). A kis, szecessziós színházbelső
mélyén mintha jégvirágos ablak derengene. A
penész zöldes-kékes-fehéres színei uralják a
színpadképeket. Az első felvonásban kopottas
úri szobabelsőt látni, a puha függönyökkel fedett
üvegtáblákon túl fagyos feketeség (és az üvöltő
szelek hangja), a szobában egy hosszú ruhás,
ideges, arcvonásait rendezgető hölgy. Neuroti-
kus artisztikum, artisztikus neurózis. Deszka-
padlót nyikordító léptek zaját erősítik fel a hang-
szórók. A második felvonásban megnyílik előt-
tünk az emeleti szoba, az „oroszlánbarlang", s
kiderül, hogy az oroszlán vénhedt és fogatlan. A
polgári dolgozószoba ábrázolása (a színpadké-
peket Erich Wonder tervezte) fölöttébb szimboli-
kus: a domborzatos padlón, mint valami Golgota-
maketten „égig érő" könyvespolcok nyújtóz-
kodnak, hosszú lajtorjával, a centrumban egy fe-
kete zongora. Michel Piccoli téblábol, totojázik itt
szenilisen, zavarodottan kapkodva nagy tervei-
nek emlékei után. A kudarcot vallott, tulajdon
pszichés katyvaszába ragadt polgárember szá-
nalmassága megnevetteti a közönséget. A har-
madik felvonásban tovább fejlődnek a családi
bonyodalmak, élesedik a harc az örökösért, az ifjú
Borkmanért, aki az egzaltált nőktől és horgadt
vállú apjától elfordulva kokett szeretőjéhez pár-
tol, és kitépi magát az egyszerre fülledt és fagyos
családból. A negyedik felvonásban megnyílik a
polgári otthon, műhó porzik a színpadon, szép-
ségesen, mint a karácsonyfák spray hava, s a
háttérre zöldesfehér, derengő északi tájat vetít a
dia. A látvány olyan szép, minta fagyos hangula-
tú művészfotóké. Itt viszi el a szíve meg a fagy. J.
G. Borkmant, miközben a hangszórókból farka-
sok üvöltenek.

A kritika lenyűgözve fogadta Bondynak a lelki-
ség mélységeit elegánsan feltáró, artisztikus
produkcióját. Dicsérték a figurák belső fejlődé-
sének rajzát, a kimondott szavaknak ellene mon-
dó érzelmek kifejezését, az élvonalbéli francia
színészek játékát... Egyetlen olyan kritikát talál-



O VILÁGSZÍNHÁZ O

tam, amely nem engedett Bondy esztéticizmu-
sának és pszichologizálásának, az előadást
„mesterségesen patinásított szalonfestészet-
nek" nevezte, melyben sok minden túlhangsú-
lyozott, demonstratív, túl szimbolikus, akárcsak a
szélzúgás, a madárrikoltás meg a parádéléptek
nyikorgása; szerinte Piccoli mesteri jutalom-
játéka kilógott a konvencionális előadásból.

Michel Piccoli vagy tízperces néma jeleneté-
nek, amikor mást sem tett, csupán matatott a
„dolgozószobában" tehetetlenül, valóban nem
volt sem előzménye, sem további összefüggése.
Amit létrehozott, a feszült-nevettetős hangulat,
egy összeroppant személyiség aurája már akkor
odalett, amikor másik színész lépett melléje. Hiá-
ba emlegetik a kritikák a „legjobb francia színé-
szeket", Piccolinak nem volt párja, kibújt a rende-
zői koncepcióból is, az egész Ibsen-darabból, s
amikor egyedül lehetett a színpadon, magán-
színházat csinált. A többi: egzaltálttá „mélyített"
társalgási dráma, lélektépegetés skandináv
módra, francia eleganciával, lebbenő vállken-
dőkkel és tavalyi hóval.

Mintha Bondy „patinásított szalonfestményét"
láttam volna semmibe veszni a Lenbachhaus
egyik installációjában. Kandinszkijeket, Kleeket
és még modernebbeket: Beuysokat, Kiefereket
és mai ismeretleneket nézegetve egyszer csak
egy koromsötét és szűk kis járatba tévedtem. Ta-
pogatódzva tettem néhány lépést, és egy ajtó-
nyílásba érve sárgásbarna fényforrásokra lettem
figyelmes. Fent, a mennyezethez közel a falnak
volt fordítva két színházi reflektor, gyenge fényük
rembrandtias foltokat vetett a sötétbe. Néhány
pillanat múlva csodálkozva vettem észre, hogy
nem üres a szoba, velem szemben egy hatal-
mas, zölden derengő festmény lóg a falon. Elbű-
völten közeledtem hozzá, hogy megérintsem,
ám két tenyerem a semmivel találkozott. Egész
felsőtestemmel behajoltam a zöld „képbe",
vagyis áthajoltam az ablak- vagy színpadnyílá-
son, s odaát csodálatos tejfehér ködbe merült az
arcom, végtelen távolságba. Addig meresztget-
tem a szemem, míg észre nem vettem a hófehér-
re festett másik szoba sarkait, éleit, de a követke-
ző pillanatban megint végtelen ürességet láttam.
Hátráltam, és megint előttem volt a fényes, zöld
festmény, majd az arany fényfoltok, aztán min-
den eltűnt a sötétségben.

Elfelejtettem megnézni a művész nevét, úgy
megrendített ez a fényjáték.

Bondy penészszín, Brook fekete-fehér, diszting-
vált színi világa után, múzeumok csöndjéből ki-
lépve a román színház úgy lépett be a képbe,
mint egy csinnadrattás, rikító vásári menet. A
craiovaiak harsánysága és barbár ereje olyan
volt ebben a gazdag és lezser városban, mint

amikor egy utcagyerek kővel hirtelen betör egy
kirakatablakot.

Silviu Purcarete negyvenkét éves rendező (a
színpadkép, a jelmez, a zene, a szövegátdolgo-
zás, mind-mind az ő nevéhez fűződik) groteszk
totális - vagy totálisan groteszk - színházat
csinált a vidéki kisvárosban, tomboló színházat,
melyben tragédia és komédia egymásba mar,
harsog a zene, és libazöldek, vérvörösek, hupi-
kékek a színek, a fények; a koreográfia oly ener-
gikus, mint a rossz gyerekek játékai, és oly ötle-
tes, hogy a mozgásszínházakat is lepipálná. Ke-
rekeken guruló állványzatokkal, néhány hatal-
mas lepedővel és színes reflektorokkal Purcare-
te bármily szörnyűséget a színpadra varázsol.
Nem spórolja az effektusokat: tűz, füst, video,
dia, árnyjáték; ricsaj, ordibálás és klasszikus ze-
ne; akrobatika és mimika - és az egész hóbele-
vanc él, működik!

Nem csoda, hogy Purcarete az Übü királyt,
ezt a klasszikus kamasztréfát választotta - a
Macbethet pedig úgy illesztette bele, mint
Shakespeare a Hamletbe az Egérfogó-jelenetet.
Színháza csak a szó legelvontabb értelmében
nevezhető politikainak, amennyiben a társada-
lom, a hatalom működésének a szemszögéből fi-
gyeli a világot. Craiovában közvetlenül a Ceau-
escu bukása utáni évben mutatták be az Übüt -
nem tudjuk, milyen hatással, de nemsokára vi-
lágsikerre tett szert.

Purcarete cinikus: éjszakai kabarénak láttatja
a történelmet, szatírjátéknak a drámai küzdel-
met, a vérontást a Kék Duna-keringő ritmusára
adatja elő. Purcarete gyerek: rémesen izgalmas
mesének, bohóctréfának, vad, fiús játéknak
mutatja ugyanezt. „Nem tehetek róla, én
szeretem Übüt" - mondta egy interjúban.
„Szörnyeteg ő, de ugyanakkor gyerek." Vásári
komédia és misztériumjáték között cikázik a
Titus Andronicus is.

Reality Show - György Péter: Az európai
tévétudat; Philippe Gavi: Elni vagy meghalni
egyenesadásban
Az újranézett Psycho - Janisch Attila
elemzése Hitchcock filmjéről; Francois
Truffaut és Alfred Hitchcock beszélgetése
Tűz a polgári Amerikára - Cassavetes
önarcképei
Filmtörvényen kívül - Beszélgetés Szabó

Istvánnal és Kőhalmi Ferenccel A
gyanakvás légköre - Sára Sándor beszél
új filmjéről és a magyar filmgyártásról

A két előadás mértéktelenségei és nyerseségei
a rendező agresszív tehetségéből fakadnak.

A német kritika felerészt lelkesedve, felerészt
fanyalogva fogadta a román színház előadásait.
„Ez az energiaigényes, fantáziadús, vicces, kari-
kírozó és magasfeszültségű játék, mely a leg-
egyszerűbb eszközökkel, rafinált koreográfiával
és elképesztő ötletességgel ragyogó teatralitást
ér el, megszégyeníti szubvenciójuktól elhájaso-
dott, arterioszklerotikus eszmeszegénységben
szenvedő színházainkat" - írta a Stuttgarter
Nachrichten kritikusa. A Münchner Merkur kriti-
kusnő e viszont a kelet-európai országot „alulfej-
lettnek;" tekintő „nyugati arrogancia" számlájára
írja, hogy a színházi világ ezt a „közepesen jó"
Übüt rendkívüli szenzációként ünnepli. A Der
Spiegel a legnagyobb elismeréssel írt az
előadásokról, mint amelyek „a világ jelenéről"
szólnak, a müncheni Tageszeitung pedig, épp
ellenkezőleg, muzeálisnak és
anakronisztikusnak, „konzervnek" tekinti őket.

Amikor a szinte a dilettantizmus határát súro-
ló, oly csiricsáré, mégis erőteljes Titus Androni-
cus-előadásról kiléptünk a Residenztheater mo-
dern előcsarnokába, állati üvöltözés ütötte meg
a fülünket, melyben még ott zengtek Mozart D-
moll zongoraversenyének legszebb dallamai
(mert ezekkel ért véget a horrorshow). Aaron, a
néger (llie Gheorghe, a volt Übü) vonaglott a mű-
márvány padlón, lándzsákkal átdöfve, véresen,
és szórta-szórta, vicsorítva és dühöngve román
szitkait a távozó közönségre. Tisztes távolságot
tartva körülálltuk, és elképedve, majd már csak
jóindulatúan mosolyogva néztük ezt a különös,
barbár jelenést, míg meg nem untuk. Azérthetet-
len ordítás és a Mozart-zene taktusai kikísértek a
valóban békés nyáresti utcára, a csöndbe. Csak
odébb, a fesztiválsátrak környékén élte a maga
nyüzsgő társasági életét a színházi siserahad.

Vita, levelezés
Bojtár Endre - Fejtő Ferencről

Veres András - Kulcsár Szabó Ernőről

Geréby György - Huncut, aki rossra
gondol
Laszlovszky József - Történelmi atla-
szokról
Tóth Zoltán - Szegénypolitika a szá-
zadfordulón
Mújdricza Péter - A szocialista építé-
szetről
Ujlaki Gabriella - Nyíri János Kristófról
Szécsényi Endre - Hume esszéiről
Klaniczay Gábor - Az Eco-inga


