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S Z A B Ó I S T V Á N

MEGOLDÁS VAGY HALADÉK?
ehezen értünk szót egymással. Leg-
alábbis gyakran teszünk úgy, mintha
nem értenénk, miről beszél a másik.
Leegyszerűsítve most megint arról
van szó: ragaszkodjunk-e foggal-kö-
römmel mindahhoz, amit már
elértünk- és amit már értünk -, vagy

próbáljunk meg valamit változtatni azon,
amire, őszinte pillanatainkban, lassan egy
évtizede azt mondjuk: tarthatatlan. A
helyzet újfent paradox: ha elég ügyesek
vagyunk, akkor megint úgy változtatunk,
hogy lényegében nem változik majd
semmi.

Közhasznú társaság
vagy micsoda?

Most a közhasznú társaságról szól a törté-
net, legalábbis sokan azt szeretnék, ha ar-
ról szólna. Egy-egy tisztázatlan fogalom
mindig jó arra, hogy magunkat vagy
másokat kellőképpen felidegesítve elterelje
a figyelmet a lényegről.
Megfogalmazható-e azonban ez a
bizonyos lényeg? Azt hiszem,
megfogalmazható. Színházi struktúránk
elsősorban állandó társulatokra épül, ezért
repertoárrendszerű játszást tesz lehetővé.
Ezt kellene okosan megvédenünk.

A vidéki színházak körében nincs valós
alternatívája ennek a formának. A befoga-
dószínházi modell sem minőségi, sem
mennyiségi vonatkozásban nem tekinthető
annak. Nem azért, mintha lehetetlen lenne
megvalósítani, hanem azért, mert a
jelenlegi rendszerhez képest visszalépést
jelente-ne. Ettől még persze az élet
egyszer rá-kényszeríthet bennünket erre,
de talán nem most, amikor éppen ezzel
ellentétes törekvésekkel találkozunk,
például Székesfehérváron, ahol most
kezdték meg állandó társulat szervezését.
A vidéki színházak társulati létformáját
helyzetük alapozza meg: vidéki
városainkra sokáig az marad jellemző,
hogy egyetlen színház látja el a települést,
sőt az egész régiót.

Bonyolultabb, de nem áttekinthetetlen a
helyzet a fővárosban. Itt akár többféle
szer-vezeti forma is elképzelhető,
beleértve a közhasznú társaságot is.
Vannak, akik úgy állítják be, mintha a
közhasznú társaság megjelenése a
társulatok létét veszélyeztetné, pedig
közhasznú társaság kereté-ben éppúgy
működhet társulat, mint ahogy
költségvetési intézményben működik. Ne
felejtsük el, hogy ma is van olyan színház,
ahol társulat - a fogalom eredeti értelmé-

ben - már régen nem létezik, csak mint
üres, tartalmatlan forma van jelen. Nyilván-
valóan igazából már nincs is rá szükség.
Ezért nem lehet kizárni annak lehetőségét,
hogy lesz olyan közhasznú társaság,
amelyben teljesen formális a társulat léte,
illetve olyan, amelyben egyáltalán nincs
társulat. És természetesen, ahol erre igény
és főleg szellemi kapacitás van, ott a jövő-
ben is működik majd társulat.

A piacgazdaság viszonyai között a költ-
ségvetési intézményi forma egyre anakro-
nisztikusabb, jövőjét a sokat emlegetett
pénzügyi reform, a kincstárkoncepció a
pénzügyi-gazdálkodási szabályok szigorí-
tásával köti össze. Ezzel szemben a köz-
hasznú társaság olyan gazdasági szerve-
zet, amely üzletszerű tevékenységet foly-
tat, tehát nyereség- és vagyonszerzésre
törekszik, ennek felhasználása azonban
csak közhasznú lehet. A társasága gazdál-
kodás nagyobb szabadsága ellenére sem
esik el az állami támogatástól, sőt működé-
sét éppen ezáltal, az állammal vagy vala-
mely önkormányzattal kötött szerződés ré-
vén legalizálja. Az állam, illetve az önkor-
mányzat intézményfenntartó szerepét s az
ezzel járó hierarchikus viszonyt kétoldalú,
szerződéses kapcsolat váltja fel. Mivel köz-
hasznú társaságot természetes és jogi sze-
mély egyaránt alapíthat, ez módot nyújt ar-
ra, hogy az önkormányzat ne egyedüli ala-
pító legyen, hanem bevonjon másokat is,
például művészeket, akiknek ezzel nő a le-
hetőségük a társaság ügyeibe való bele-
szólásra.

Úgy gondolom, az intézményi átalakulás
lehetősége csak egyetlen probléma a sok
közül, amely a finanszírozási rendszer át-
alakítása kapcsán felmerül. Érthető ugyan-
akkor a színházak érzékenysége, hiszen ez
az aspektus érinti működésüket a legköz-
vetlenebbül. Látni kell azonban, hogy az
intézményesülés módja a rendszer
egészén belül sokkal inkább
következménye, sem-mint oka egyéb
fontos változásoknak.

A költségvetési intézmény -
áldás vagy átok?

A színházfinanszírozási rendszer tarthatat-
lansága nem most vált nyilvánvalóvá. A vál-
toztatás igényét azonban sokkal könnyebb
megfogalmazni, mint irányát és mértékét
meghatározni. Különösen akkor, ha sokan
a „ne változzon semmi, csak a támogatás

összege növekedjen" álláspontján vannak,
és azt mondják: „mindenáron időt kell nyer-
nünk". A belső, szakmai vitákban megfo-
galmazódó dilemma külső kényszer hatá-
sára dőlt el: nyilvánvalóvá vált, különösen
március 12-e után, hogy jelentős emelésre
nem számíthatunk, tehát értelmetlen lett
volna egy jóval nagyobb összeg reményé-
ben frontot nyitni.

Maradt tehát annak vizsgálata, hogy a
szerkezeti átalakításban rejlik-e pénztarta-
lék, illetve ezáltal javítható-e a későbbi tár-
gyalások alkupozíciója. Szerencsére a
színházi szakmán belüli vitákban kiérlelő-
dött egy sor olyan gondolat, amely a pénz-
ügyesek jogos kérdéseire is választ adott.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy elégedetlen-
ségünk számos vonatkozásban találkozott.
Valamely költségvetési intézmény pénz-
ügyi helyzetének finom szerkezetét átte-
kinteni az érvényes szabályok mellett szin-
te lehetetlen. Ezért nem lehet pontosan
tudni, mi mennyibe kerül, márpedig amíg a
költségeket nem tudjuk egzakt módon
szétválasztani, addig nehéz védekezni pél-
dául a pazarlás vádja ellen. Másképpen
úgy szoktuk megfogalmazni: a színház ter-
mészete szerint olyan üzem, amelyben a
közvetlen művészeti költségek az összes
kiadásnak csak kisebb hányadát teszik ki.
Ez a rész szükségszerűen „pazarló", hi-
szen a művészeti munka nem törekedhet
pénzügyi szempontból optimumra, nem
minimalizálhatja a kockázatot stb. A szín-
házi üzem egészének hatékonysága azon-
ban már vizsgálható, természetesen nem
hagyva figyelmen kívül azt a tényt, hogy a
gazdasági-pénzügyi szabályokat nem a
színházakban találják ki.

A költségvetési intézményi forma olyan
adottság, amelyet jobb híján kénytelenek
vagyunk elfogadni, de amelynek hátrányait
régen ismerjük. Ha volt is időszak, amikor a
gazdálkodási szabályok fellazultak, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény megállította ezt a tendenciát. Egyér-
telművé vált, hogy a színházak csak még
több ügyeskedés, „lavírozás" árán képesek
megfelelni a működésük szempontjából
életidegen előírásoknak. Azóta egyre
inkább veszélybe került az az előny, amit a
színház a kulturális piacon azzal szerzett,
hogy úgy gazdálkodott, mint egy nonprofit
szervezet. Ezért is érthetetlen a közhasznú
társaság elleni hangulatkeltés, hiszen
létrejöttével éppenséggel kiteljesedhetne
az a forma, amelynek működtetésében a
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színházak már rendelkeznek némi gyakor-
lattal.

Az elmondottakból az következik, hogy a
problémák egyik köre az intézmények
szintjén jelentkezik. Ezért minimális célként
az átlátható gazdálkodást, a költségek el-
különítését, maximális célként pedig az in-
tézményi forma megváltoztatását, valódi
nonprofit szervezetek létrehozását tűzhet-
jük ki.

Fix költségek;
de mihez képest?

A színház gazdája az önkormányzat, ab-
ban pedig, hogy ez így van jól, közmege-
gyezés uralkodik. Evidens az is, hogy szín-
házat fenntartani központi költségvetési tá-
mogatás nélkül ma még elképzelhetetlen.
A tehermegoszlást illetően irányadónak te-
kinthetjük a személyi jövedelemadó meg-
osztásának arányát, a kétharmad-egyhar-
mados arányt az állam javára. Ez eddig is
így volt, azonban, konkrét kritériumok hiá-
nyában, az állam és az önkormányzat egy-
formán abban volt érdekelt, hogy minél
több terhet hárítson a másikra, vagyis minél
olcsóbban ússza meg a dolgot. Ez a
„meccs", finoman fogalmazva, nem növel-
te a színházak működésének biztonságát.
Rögzített szabályok híján - amúgy érthe-
tően - az anyagi érdek motiválta mindkét
fél álláspontját.

Az 1995. évi költségvetés a végsőkig fo-
kozta az anomáliákat. Az önkormányzatok
állami támogatás reményében színházakat
alapítottak, de az általuk és nekik megaján-
lott minimális fejlesztési összeget a szakma
jogos követelésére újra el kellett osztani a
„régiek" között. Sok esetben a színházak
mégsem jártak jól, mivel az önkormányza-
tok a támogatás növekedését saját hozzá-
járulásuk csökkentésével „ellentételezték".
Törvénytelenség ugyan nem történt, a
helyzet tarthatatlansága azonban ismét
nyilvánvalóvá vált.

Az 1996-os költségvetés tervezésekor
tehát áttekinthetőbb viszonyok létrehozása
és a működés garanciáinak az erősítése
volt a cél. Ehhez jó alapot jelentett, hogy
még a tavasz folyamán a Színházművé-
szeti Szövetségben elkészült egy „sorve-
zető", amelynek segítségével a színházak
elvégezhették működési költségeik szét-
bontását. Az 1994. év tényszámait négy
kategóriára bontották: 1. üres ház; 2. mű-

ködő ház; 3. művészeti menedzsment; 4.
művészeti program. Az első két kategória
az épület működtetésének költségeit, míg a
másik kettő a művészeti kiadásokat tartal-
mazza.

Először az egyes költségek arányát
vizsgáltuk meg az összköltségen belül. Ki-
derült, hogy a színházak többségében az
épület költségei negyven-negyvenöt szá-
zalék közé esnek. Néhány esetben ettől le-
felé vagy felfelé eltért a mutató, ezt azon-
ban mindig valamilyen sajátos körülmény
okozta.

Alapvető kérdés ezek után, hogy ki viselje
a működési költségeket, hiszen egyetlen
olyan stabil költséghányadot találtunk,
amely profiltól, sikertől, intézményi formá-
tól nagyrészt független. Gyakorlati és elvi
érvek is amellett szóltak, hogy a működési
költségeket az állam fedezze. Egyrészt mi-
vel az esetek többségében az önkormány-
zatok egy részének anyagi erejét megha-
ladta volna ez a feladat, másrészt ennél is
fontosabb, hogy az önkormányzata közös-
ség, a közönség képviseletében legyen -
lehessen - gazdája színházának, s ennek
megfelelően inkább a művészi munkát
közvetlenül érintő kérdésekben
dönthessen. Az állam a működési költség
megadásával ugyanakkor tudomásul veszi
a színház „természeti adottságait",
nevezetesen azt, hogy a művészi
alkotómunka feltételeinek megteremtése
önmagában is roppant drága mulatság.

Érdekeltség - kit érdekel?

Az eddigi állami támogatás és az épületek
működési költségére számított összeg kü-
lönbségeként fennmaradó támogatáshá-
nyad elosztására több lehetőség is kínálko-
zik. Az természetesen fel sem merült, hogy
ezt az összeget ne kapják meg a színházak,
ezért a felosztás mikéntje pusztán techni-
kai kérdés volt. Kézenfekvő megoldásnak
látszott egy pályázati alap létesítése,
esetleg valamelyik már létező elosztási
rend-szer megbízása a feladattal.
Bármennyire demokratikus is pályázatot
kiírni, válságos időszakban további
bizonytalanságot okoz vagy teljesen
formálissá válik, ezért most, az
átrendeződés folyamatában nem jól
szolgálja legfontosabb célkitűzésünket, a
működés garanciáinak erősítését s ezzel a
színházak helyzetének stabilizálását.

További lehetőség, hogy a színházak

valamilyen minőségi mutató szerint, diffe-
renciáltan kapják meg a plusz támogatást.
Ezáltal az állam az érték támogatásában is
karakteresebb szerepet vállalhatna. A
színházak besorolását ez esetben termé-
szetesen nem a hivatalnak, hanem valami-
lyen szakmai testületnek kellene elvégez-
nie, és valószínű, hogy ez a lépés egy ké-
sőbbi fázisban elkerülhetetlen lesz. A minő-
sítés a majdani Színházi Kamara feladata
lehet. Jelenleg azonban félő, hogy a „lemi-
nősített" társulatok egy részénél ez a diffe-
renciálás az állami támogatásnak olyan
mértékű csökkenését jelentené, amely
végső soron a színház csődjéhez vezetne.
Ugyanakkor az említett módok bármelyikét
választanánk, elmulasztanánk azt a lehe-
tőséget, hogy a fenntartó önkormányzato-
kat már ezen a ponton bekapcsoljuk a fi-
nanszírozás egész rendszerébe. Kézen-
fekvő ugyanis, hogy az elosztandó össze-
get olyan érdekeltségi alapnak tekintsük,
amelyből az önkormányzatok, s rajtuk ke-
resztül a színházak, az egyes önkormány-
zati támogatások arányában részesülnek
majd. Másképpen fogalmazva: ha az ön-
kormányzat minden, színházra szánt forint-
jához kap a költségvetéstől hetven vagy
nyolcvan fillért, esetleg egy másik forintot,
akkor abban lesz érdekelt, hogy többet ad-
jon a színházának. Ez az elképzelés érde-
keltté teszi az önkormányzatokat a színhá-
zak közös fenntartásában, s talán segít
megoldani olyan lehetetlen helyzeteket is,
amikor egy város, miközben haszonélve-
zője színházának, egy fillérrel sem járul
hozzá annak működéséhez.

Mindez tehát két vonatkozásban szol-
gálja eredeti célkitűzéseinket: az állam ga-
rantálja a színházak fix - művészeten kívüli
- költségeit, valamint további támogatással
hozzájárul alkotómunkájukhoz is. Ez
utóbbit azonban úgy teszi, hogy egyszer-
smind megteremti a fenntartó önkormány-
zat érdekeltségét is. Fontos leszögezni,
hogy a támogatás a hagyományos költség-
vetési intézményeken kívül a közhasznú
társaságoknak is jár majd. Ezzel megma-
rad a tulajdonos joga arra, hogy a számára
leginkább célravezető intézményi formát
választhassa ki.

A színházak közös állami és önkormány-
zati fenntartásának még két lényeges vo-
natkozása van: a tulajdonos önkormányzat
folyamatosan gondoskodik az épület felújí-
tási költségeiről, míg az állam többségi
részt vállal az épületrekonstrukció anyagi
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terheiből. A Színházi Kamaráról szóló tör-
vény hosszú távra rögzíthetné az egész fi-
nanszírozási szerkezetet, s ezen belül az
utóbbi kompetenciákat.

A finanszírozásnak és a fenntartásnak
az előbbiekben leírt rendszere már csak az
anyagi források szűkös volta miatt sem te-
szi feleslegessé a közönség és a szponzo-
rok támogató hozzájárulását a színház mű-
ködéséhez. Megmarad tehát az a kénysze-
rítő erő, hogy a színház a lehető legna-
gyobb bevételre törekedjen. De mivel saját
magát eltartani még így sem képes, a támo-
gatás mértéke a tulajdonos és a színház
közötti mindenkori alku tárgya lesz. A
támogatás végeredményben egyszerre
szolgál-ja majd a gazdasági függés
csökkentését, hogy az „áru" olcsóbban,
azaz megfizethető áron legyen eladható, s
a művészi szabadságot, mert lehetővé
teszi, hogy a szín-ház messzebbre
tekintsen a közönség igényeinek
kiszolgálásánál. A siker és az érték így sem
fog „jegyben járni" egymással, de legalább
annyit elérhetünk, hogy nem jön létre
közöttük antagonisztikus ellentét. Kü-
lönösen fontos ennek a lehetőségnek a
fenntartása ott, ahol csak egy színház van,
s így minden igényt annak az egynek kell
ki-elégítenie.

Pályázati kiírás, de kinek?

Az új finanszírozási rendszer a magyar
színház messze földön irigyelt hálózatát, az
állandó társulattal rendelkező kőszínházak
körét jelentőségének megfelelően kiemel-

ten kezeli, de ezzel a színházi élet egyéb te-
rületeit szükségszerűen hátrább rangso-
rolja. Mindez nem jelentheti azonban, hogy
a szabadtéri színpadok vagy a bábszínhá-
zak támogatásából kivonulna az állam; és
különösen nem jelentheti szándékos korlá-
tozását annak az igen örvendetes vállalko-
zókedvnek, amely leginkább az alternatív
színházak körében figyelhető meg, s egyre
több produkciót hoz létre a struktúrán kívül,
akár a haszon reményében is. Ezekben az
esetekben célszerű abból a tényből kiindul-
ni, hogy itt a működés infrastrukturális költ-
ségei jóval alacsonyabbak, mint az állan-
dóan üzemelő kőszínházaknál. Ha az adott
település önkormányzata a működtetés
alapköltségeiről gondoskodik, s ezzel mint-
egy kifejezi lakosságának a szolgáltatás
iránti igényét, akkor már csak az a kérdés,
milyen forrásból teremthető elő a
művésze-ti program megvalósításának
fedezete. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy
az önfenntartó működés itt is csak nagyon
szűk tartományban képzelhető el.
Egyértelmű tehát, hogy az intézmények
folyamatos és igényes munkájához
mindenképpen szükség van az állam
valamilyen mértékű támogatására. A
kőszínházaknál alkalmazott nivelláló
megoldással szemben azonban itt
célszerű differenciálni, vagyis a költségve-
tési támogatást pályázati úton, a várható
minőség reményében szétosztani.
Amennyiben a bábszínházak, a szabadtéri
szín-padok, valamint az alternatív
színházak előre meghatározott keretből a
költségvetési év elején pályázhatnak, s
ezeket a pályázatokat az adott területet jól
ismerő

szakemberek bírálják majd el, akkor itt is át-
tekinthetőbb viszonyokat lehet teremteni. A
költségvetési törvényben eddig is szereplő
kétszáznegyvenmillió forintos pályázati
alap jobban szolgálná ezeket a konkrét cé-
lokat, mint az általános megfogalmazású,
mindenfajta önkormányzati színházat egy-
szerre versenyeztető pályáztatási gyakor-
lat. A kőszínházak produkciós támogatásá-
ra, az igazán innovatív kezdeményezések
segítésére pedig a jövőben a Nemzeti Kul-
turális Alap színházi pályázata nyújtana le-
hetőséget. A pályázati keretösszeg növelé-
séhez a Művelődési Minisztériumnak új for-
rásokat kellene keresnie. Természetesen a
fővárosban tovább működhet a Színházi
Alap is, amennyiben az önkormányzat ve-
zetői hasznosnak ítélik ezt a formát, és
ezért a támogatás egy részét ebbe a pályá-
zati alapba különítik el.

A finanszírozás makrorendszere nem
oldhat meg minden, a színház napi munká-
jában jelentkező problémát, s amit megold,
azt sem tekinthetjük véglegesnek. Nyilván-
valóan a gyakorlat kínál majd olyan tapasz-
talatokat, amelyek elemzése alapján a
rendszer korrigálható. Emellett is vannak
olyan, általános pénzügyi és egyéb jogi
szabályokhoz vagy azok hiányához kötődő
ellentmondások, amelyekkel folyamatosan
foglalkozni kell. Habár tudjuk, hogy minden
megoldás csak átmeneti, tehát a folyamat
egésze szempontjából csak haladék,
mégis jelentősége lehet annak, ha már a
célkitűzést is komolyabb elszánás jellemzi,
mintha pusztán csak időt akarnánk nyerni.
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A könyvről

Immár negyedik alkalommal, ezúttal a Nemzet-
közi Színházi Intézet caracasi kongresszusára
jelent meg az a hasznos kiadvány, amely az I.T.I.
tagországainak előző két évadját dolgozza fel. A
kötetet a kommunikációs bizottság tagjai szer-
kesztik, angol és - az előző kötetet leszámítva -
francia nyelven kerül az olvasók kezébe. A The
World of Theatre (A színház világa) nemcsak
azért fontos kézikönyv, mert a jeles kritikusok,
szakírók tollából kikerült rövid tanulmányok, be-
számolók, néhol adatok képet adnak az egyes
nemzeti színjátszások legfrissebb híreiről, az
előző két esztendő alatt lezajlott változásokról,
egyedi folyamatokról, hanem mert az egészet
végigolvasva megismerjük a világszínház általá-
nos helyzetét, az analógiákat és különbségeket,
megtudjuk, hol tartunk, és kikövetkeztethetjük,
merre haladunk.

Malgorzata Semilnek, a bizottság elnökének
előszavából kitűnik, hogy soha ennyire gazdag
nem volt a kínálat, mint most, amikor negyven-
nyolc ország színházi eredményeit ismerhetjük
meg a kiadvány segítségével. Igaz, ebből a kö-
tetből kimaradt az előzőben még szereplő Kana-
da, Irán, Hollandia és Ukrajna, ugyanakkor tizen-
kilenc új ország beszámolóját tanulmányozhat-
juk. A bővülésnek egyfelől az az oka, hogy olyan
új államok keletkeztek (Belorusszia, Horvátor-

Lettország kiállítása a PQ '95-ön. (A cikk il-
lusztrációit a Prágai Quadriennale anyagából
válogattuk)

szág, Macedónia stb.), amelyeknek ugyan ko-
rábban is volt saját színjátszásuk, ám egy na-
gyobb alakulat részeként legfeljebb említést tet-
tek róluk. Másrészt a müncheni kongresszus óta
újabb nemzeti központok alakultak, melyek csak
most kapcsolódhattak be az I.T.I. munkájába
(például Kuvait, Jordánia, Sierra Leone).

Amikor „nemzeti" központról beszélünk, ez a
kifejezés - a Nemzetközi Színházi Intézet alap-
elveihez hűen - a gyakorlatban politikai államot
fed. Ennek megfelelően külön szerepel például
Franciaország, Monaco és a francia nyelvű bel-
gaszínjátszás. Ugyanakkor-elég meglepő mó-
don - a német fejezet nemcsak az egyesült Né-
metországgal, hanem Ausztriával, sőt a német
nyelvű Svájccal is foglalkozik.

Öt kontinens félszáz írásos anyagát össze-
gyűjteni, gondozni, megszerkeszteni, lefordíta-
ni, a szerzők távollétében korrigálni (gyakran ar-
ra sem marad idő, hogy a szerkesztőbizottsági
tagnak - nálunk Gábor Júliának - korrektúrára
visszaküldjék a levonatot) heroikus vállalkozás.
Nem csoda, hogy néhány elírás vagy tördeléskor
előforduló kihagyás, amely egészében változtat-
hatja meg a közlésre szánt gondolatot, bizony ta-
lálható a kiadványban. Így történhetett, hogy
Szűcs Katalin Magyarországról írott fejezetében
Duró Győző (a veszprémi Drámaműhely kap-
csán) Györgyként szerepel; Ács János pedig az
Új Színház főrendezőjeként a saját nevén, míg a
vígszínházbeli Oidipusz rendezőjeként Rácz
János „álnéven" került be a kötetbe. Nyomdahi-
ba miatt tűnik úgy, mintha a Katona József Szín-
ház mutatta volna be (ráadásul az országban
először!) Ödön von Horváth Mesél a Bécsi Erdő-
jét, ami az eredeti szövegben két másik színház

premierjét minősítette, az elsőség joga viszont a
Hit, remény, szeretet esetében illette volna meg a
Katonát. Tábori György Jubileuma kapcsán pedig
jó lett volna, ha a könyvbe is bekerül, ami a
kéziratban még szerepelt, hogy tudniillik a darab
„az Európa-szerte éledő újfasizmus veszélyeire
figyelmeztetett". Annál inkább, mert a német
részben Wolfgang Ruf külön is foglalkozott Tá-
borival csakúgy, mint a németországi újfasiz-
mussal, így az összkép szintén árnyaltabb lehet-
ne. Persze e hibák eltörpülnek az egész könyvje-
lentősége mellett, és sovány vigasz, hogy ha-
sonló pontatlanságok más nemzetek anyagában
is előfordulhatnak, amit viszont mi nem veszünk
észre.

A The World of Theatre kötetei mindig három
fő részre tagolódnak: a nemzeti központok ta-
nulmányait követően, a könyv végén az I.T.I.
naptára az említett időszak eseményeit rögzíti,
az első rész pedig olyan személyiségek gondo-
latait tartalmazza, akiket a tárgyalt időintervallum
legjellemzőbb tendenciái alapján választottak ki,
s így gondolataik mintegy bevezetik a
részleteket. Ezért nyitották az 1988 és 1990 kö-
zötti periódust élő klasszikusok (Brook, Elisabeth
LeCompte, Tadusi Suzuki, Franco Zeffirelli, Mark
Zaharov) üzenetei; az előző kötetet pedig -
lévén, hogy a figyelem akkor elsősorban a
„harmadik világ" felé fordult - argentin, brazil,
bangladesi és egyiptomi színházi szakemberek
vezették be.

A nemzetközi kapcsolatok bővülése

Ezúttal az egyre táguló világot, a multilaterális
projektek jegyében zajló időszakot a világ talán
legjelentősebb színházi és táncfesztiváljai szer-
vezőinek, művészeti vezetőinek személyisége
fémjelzi. Így részletes és a szerzők egyéniségé-
től függően természetesen más-más stílusú is-
mertetőt kapunk a kétévenként Montrealban
megrendezett, most tízesztendős Amerikai
Színházak Fesztiváljáról, a finn Kuopio Tánc-
fesztiválról, a párizsi őszi Fesztiválról, a német-
országi Theater der Weltről, mindkét edinburghi
(a nemzetközi, illetve a fringe) fesztiválról és a ta-
valy először megrendezett kínai-koreai- japán
„BeSeTo" Fesztiválról, amely nevét a fővárosok -
Beijing, Seoul, Tokio - nevének rövidítéséből
kapta. Elsőként a rendkívül aktív színházi élettel
büszkélkedő dél-koreai Szöulban szervezték
meg, a város hatszázadik születésnapja alkal-
mából, a gazdag programot és sok érdekességet
kínáló találkozót.

Természetesen szinte minden ország rendez
a nemzeti mellett nemzetközi színházi fesztivá-
lokat is Venezuelától Egyiptomig, Nurmestól Isz-
tambulig, Lengyelországtól Ecuadorig, ám ezek-
ről az illető nemzet fejezetében olvashatunk. Né-
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hány ország nemzeti kulturális tervében kiemelt
helyen szerepel az ilyen jellegű megmozdulások
magas állami szubvencionálása, például Koreá-
éban és Venezueláéban. Sőt Litvánia is ezt a mó-
dot választotta annak érdekében, hogy mihama-
rabb bekapcsolódhasson a világszínház vérke-
ringésébe, s ezért szervezte meg a LIFE-ot.

E találkozások jellege sokszor a tendenciák
megváltozását is sugallja. Ausztráliában például
feltűnt, hogy az eddigi nyugatias színházi karak-
ter egyre inkább ázsiaivá kezd válni. Az Ade-
laide-i Fesztivál vendégeinek fele már Ázsiából
érkezett, és a helyi új előadásokban is ez a hatás
érvényesül.

A nagyobb szabású rendezvények mellett ki-
sebb, két- vagy többoldalú projekteket is tető alá
hoznak az I.T.I. tagországai. Különösen divatba
jött az oroszokkal szorosabb kapcsolatra lépni.
Nálunk ilyen vállalkozás volt Anatolij Vasziljev
vendégrendezése, de Franciaországban példá-
ul államilag szubvencionált programot fogadtak
el az Oroszországgal való mind erősebb együtt-
működésről. A németek projektjei közül világhírű
lett Peter Stein moszkvai Oreszteiája. (Fritz Ben-
newitz Faustja, amelyet Bombayben vitt színre,
már nem kapott ekkora publicitást.)

Az egymással történelmi okokból mellé- vagy
alárendelt viszonyban álló országok színházmű-
vészeti cserekapcsolata attól függ, hogy a haj-
dani „egy államalakulathoz" való tartozás idején
milyen kapcsolatban álltak egymással. Csehor-
szág és Szlovákia népei a csehszlovák éra alatt
is megtartották kulturális önállóságukat (e kiad-
vány keretében korábban is külön fejezetben
mutatkoztak be). A szétválás óta pedig több
szlovák rendező dolgozott Csehországban, mint
annak előtte bármikor. Észtországban viszont -
ahol a másfél milliós lakosságból az elmúlt két
évben egymillió alkotta a közönséget - szinte
száműzték az orosz drámairodalmat. (Helyette,
többek között, például Spiró György egyik darab-
ját játsszák.) Ugyanakkora finnek ma már „nyu-
godtan" kifejezhetik kiábrándultságukat, elkese-
redésüket az orosz klasszikusok dömpingje
miatt.

Nemzeti identitás és színházi
eszközei

Jóval bonyolultabb a helyzet a gyarmatosítás
alól csak nemrég szabadult vagy most is
félgyarmati sorban élő országokban, ahol a
színház gyakran vált a társadalmi-politikai
beavatkozás eszközévé az uralkodóosztály
kezében. A gyarmatosítók az őslakosság
vallásától, nyelvétől, kulturális hagyományaitól
teljesen eltérő saját kultúrát, intézményeket
kényszerítettek a meg-hódítottakra, és a
kolonializálásnak ezzel az esz-közével is
megakasztották vagy megszüntették

az ősi tradíciók továbbélését s ennek nyomán a
színház természetes és sajátos fejlődését. Ke-
nyában például az apartheidrendszer kultúra-
fosztó törvényeinek jó része még most is
érvény-ben van, s minta legtöbb afrikai államban,
itt sem beszélhetünk „egységes" kenyai
színházról. Ma már az ősi, inkább preteátrális,
különböző afrikai nyelveken előadott
szertartások szerencsére együttélhetnek az
ugyancsak különböző nyelve-ken és
nyelvjárásokon megszólaló "modern", kortárs
afrikai színházzal, csakúgy, mint az európai
színházi hatások és az ázsiai közösség elő-
adóművészete az alternatív színházi kezdemé-
nyezésekkel.

Az 1971 óta független Bangladesben a városi
és vidéki színpad egyaránt politikai protestálás
színhelye. Ezért játsszák Beckett Godot-ra várva
című abszurdját, s ezért kedvencük Shakes-
peare mellett Brecht. Jordániában is Beckett az
egyik favorit - persze ugyancsak Shakespeare
mellett. Az új darabok itt is politizálnak. A demok-
ratizálódás pozitív hatásait már érzékelni lehet:
megrendeztek néhány helyi fesztivált, új színhá-
zakat nyitottak, működik a színikritika stb., tehát
pezsgő színházi életről lehet beszélni. Kuvaitban
ugyancsak politikus a színház. A legújabb szín-
művek, érthető módon, az iraki agresszió lélek-
tanával foglalkoznak.

Jóllehet India színházkultúrája igen ősi, hi-
szen az i. e. VIII-VI. században itt jelent meg az
első teatrológiai értekezés, a IV-VI. századbeli
klasszikus szanszkrit drámákat pedig egyházi ri

tuálé formájában egyes déli templomokban ma
is játsszák, de az angol fennhatóság következté-
ben a nyugati modell, főként a nagyvárosokban,
elárasztotta a színházakat. A soknemzetiségű
ország színházi szakembereinek tevékenységét
- saját bevallásuk szerint - a hagyományos
esztétika s nem valamilyen vallási vagy etnikai
éthosz irányítja,

Az ősi kultúra továbbéléséért, az identitás bi-
zonyításáért kifejtett erőfeszítésekre közelebb is
találunk példát. A beloruszoknak például min-
dent el kell követniök azért, hogy tisztázzák a
világ előtt: nyelvük nem az orosz egyik
dialektusa, hanem önálló, sőt egyike a
legrégibb és grammatikailag legjobban felépített
szláv nyelveknek. Színházuk sem az orosz és a
lengyel szintézise, hanem a reneszánsz óta
létező, sajátos, a nemzet karakterét kifejező
teátrum: teli filozófiával, belső emóciókkal,
lírával, önérzettel, méltósággal.

A beloruszok tehát autonóm, történetileg
meghatározott ősi színpadi kultúrával rendel-
keznek, de több más nép is keresi a markánsab-
ban egyéni jellegű színház kifejlesztésének lehe-
tőségét. Így az argentinok, akik szeretnék, ha
színházuk is olyan jellegzetes volna, mint a tan-
gójuk. Náluk is, akárcsak Uruguayban vagy Sier-
ra Leonéban, a színházi tevékenység szinte
teljes egészében a fővárosra koncentrálódik.
Helyzetük mégis jobb, mint Mexikóé vagy Perué,
ahol a katasztrofális gazdasági válság
végveszélybe sodorja a színházakat és
közönségbázisukat.

Több, évezredes kulturális hagyományokkal,
színházi tradíciókkal rendelkező nép szeretné
színházi életének egy részét korszerűsíteni. Ja-

Részlet a japán kiállításból
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pánban a krízis ellenére stabil maradt a nagy
színházak helyzete. A jól ismert ősi formákon
kívül viszont a nemzetközi kapcsolatok hatását
is gyümölcsözőnek érzik. Törökországban
pedig külön állami szubvenciót biztosítanak az
új fringe-színházak számára, mert az alternatív
szín-házi nyelv keresése a központi kulturális
programban is szerepel.

Természetesen Európán kívül és belül egya-
ránt az a cél, hogy minél több új, eredeti dráma
szülessen. A koreaiak szerényen megjegyzik:
bár örülnek a nyugati színműveknek, azért erő-
teljesen ösztönzik a hazai írókat, hiszen népük
problémáit, a társadalom időszerű gondjait csak
az itthoniak tudják igazán megörökíteni. De
Franciaország is szenved az új darabok
hiányától, hiszen Bernard-Marie Koltés halála
óta alig akad jó, új színmű, noha a színházak
élén már bekövetkezett a generációváltás: az
új igazgatók, rendezők életkora huszonöt és
negyvenöt év között van.

A nemzeti beszámolók panaszait olvasva ki-
derül: kevesen állnak olyan jól új színművek be-
mutatóival, mint Magyarország. Igaz, a legtöbb
helyen félnek is az ilyen ősbemutatóktól, mert a
kasszasiker a nagy gazdasági világválság idején
egyáltalán nem elhanyagolható szempont. Ma-
rad tehát a kommersz, a Broadway-darabok és
musicalek világa.

A gazdasági világválság hatása

Norvégián és Írországon kívül minden ország, az
Egyesült Államoktól Japánig kínlódik az általá-

nos gazdasági krízistől. A jelszó ugyanaz, mint
nálunk: a túlélés.

Az elosztásnál is komoly gondok vannak. Iz-
landon például két évad alatt - a báb- és opera-
előadásokat is beleértve - hetvennyolc produk-
ció született, a negyedmillió lakosból százöt-
venezren váltottak jegyet a három nagy színház-
ba. A pénzügyi válság miatt a minisztérium meg-
nyirbálta a színházak költségvetését, ugyanak-
kor kitalálta, hogy az eddigiekkel szemben, ami-
kor az összes független színházat dotálta, most
csak egyetlen, általa kiválasztott csoportot tá-
mogat. A többiek tehát kétségbeejtő helyzetbe
kerültek. Görögországban pedig kétmillió drach-
mát emészt fel a két, művészileg harmatgyenge
állami színház eltartása. Az athéni Nemzeti és a
thesszaloniki Észak-görögországi Állami Szín-
ház hatalmas adminisztratív apparátust tart
fenn, színészek százait fizeti havonta anélkül,
hogy foglalkoztatná őket. Állandó vezetőváltás
mellett - függetlenül az előző premier fogadta-
tásától - minden negyvenedik napon új bemuta-
tót tartanak. Ez főként az athéniakra vonatkozik,
akik a nyári szezonban Epidauroszban és a
főváros Herodes Atticus Színházában is
játszanak. Thesszalonikiben viszont - ahol
tévé- és film-stúdió nincs - a színészeknek a
színpad az egyetlen megnyilvánulási
lehetőségük. Az ottani színházak művészileg
elég jelentéktelenek, viszont jó a közönségük.
A szakszervezetbe tömörült többi kolléga
azonban szembeszállt a rájuk nézve hátrányos
bürokratikus intézkedésekkel, és reformokat,
igazságosabb elosztást sürget.

A közép-kelet-európai gazdasági helyzetet
nemigen kell bemutatni. Az 1988-90-es kötet-
ben a kommunista diktatúra alól felszabadult

A horvát pavilon (Katkó Tamás felvételei)

szerzők még euforikus örömmel írtak az új lehe-
tőségek feltárulásáról; az előző könyvben azon-
ban már érzékelhető volt a kiábrándultság, de
még volt remény; mára a remény is tovaszállt. A
magyarországi helyzetet ismerve (amelyet
Szűcs Katalin érzékletesen mutat be, nem hall-
gatva a gazdasági nehézségek ellenére elké-
szült színházépület-rekonstrukciókról, színház-
nyitásokról, pozitív tendenciákról sem) szomorú
megállapítani, hogy az elmúlt két évben mi talán
még jó helyzetben voltunk a többiekhez képest!
Az egyes kelet-európai országokra vonatkozó
gazdasági ténymegállapításokat szinte vala-
mennyiükre általánosítani lehet.

A világhírű román színházi szakembereknek a
kormányzattal vívott hidegháborújáról másutt
már beszámoltunk. Az ugyancsak világklasszis
lengyel színjátszás azon öröme, hogy a cenzúrát
eltörölték, más aspektusból ürömmé változott,
hisz a gazdasági helyzet miatt vége a relatív
mű-vészi szabadságnak is. Ugyan tényleg nincs
már szervezett közönség, de a jegyekhez járó
állami támogatás is megszűnt.

Csehországban sincs még új színházi törvény
(nem fogadták el). Maradt tehát - az örökölt
színházi struktúra megszakadt folytonossága
miatt - az állandó társulatok folytonos fenyege-
tettsége, a helyi önkormányzatok kénye-kedvé-
től való függése, a tisztázatlan szabályok dzsun-
gele, az állandó drágulás, a nagy személyiségek
távozása, a kritikusok presztízsvesztesége, a
közönség gyengülő érdeklődése, valamint a
kommersz nyomása; mindezek következtében a
színházak új hazai színművek bemutatásának ri-
zikóját éppúgy nem merik vállalni, minta külföldi
újdonságokét.

Jugoszlávia szétesése után Szlovénia szín-
játszását is a piac szabályai befolyásolják, de a
második évadban nagy nemzetközi hírnévre tett
szert, s ezzel elérte a közönség számának növe-
kedését is. Macedónia szintén önálló arculat ki-
alakításával próbálkozik - sikerrel. Horvátország
viszont a maga „se háború - se béke" hely-
zetében igyekszik kifejezésre juttatni a maga bé-
kevágyát, és hirdeti, hogy a színház igenis képes
megőrizni saját méltóságát.

A szétesett Szovjetunió egyes országai, illet-
ve utódállamai ugyancsak keresik a relatív stabi-
lizálódási lehetőségeket. Lettországban negy-
venszázalékos az állami támogatás, csak a ha-
gyományos stílusú Nemzeti Színház élvez ma-
gasabb dotációt. A lett színházak tehát kénytele-
nek szponzorok után kutatni, de ilyenből keveset
találnak, így a repertoár kommercializálódik.
Észtországban is gazdasági, etikai és alkotói
gondokkal küzdenek. A jegyek ára folyamatosan
nő. A szubvenció negyven-ötven százalékos (a
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szovjet rendszer idején negyvenszázalékos
volt); a művészek igyekeznek elsajátítani az ed-
dig előttük is ismeretlen menedzsment titkait. A
másfél millió lakosra tíz színház jut, ebből például
a huszonötezer lakosú Viljandi épülete nyolc-
száz férőhelyes. Észtországban azonban társa-
dalmi és nemzeti szempontból egyaránt mindig
fontos volta színjátszás; talán ezért nem kellett
most sem elüzletiesíteni a repertoárt. A szovjet
korszakban tartott évadonkénti hat-hét bemutató
helyett, ma a harminc-negyven fős észt társu-
latok átlag tizennégy-tizenhat premiert tartanak.

z évjúnius 26. és
nyolcadjára került s
Kiállítási Palotába
Quadriennaléra, e
díszlet-, jelmez- és

kiállításra. 1967-ben, egy évve
Prágai Tavasz előtt, nyilván
nyitás jeleként jött létre a vas
zép- és kelet-európai kulturá
geteltség feloldására, egyútta
„kitörési kísérlet" eredménye
(Frantisek Tröster, Josef Sv
Ladislav Vychodil korábban
Sao Paulo-i Biennale színhá
cseh alapítású PQ kezdettől
rendezvény volt, egyetemes
tört, s már 1967-ben húsz, E
ból, Ázsiából és Afrikából érke
matikus kiállítást fogadott. Idő
vő országok száma harminch
1991-re valamennyi kontinen
gát.

A prágai világkiállítások ne
díszlet- és jelmeztervezési
adtak helyet, lehetőséget nyú
tűzések, problémák, jelszava
is. A rendezvény idővel és id
tészeti, színháztechnikai tá
1975-től pedig a tervezőket k
regszemléjével bővült, nag
szcenikai, szcenográfiai töre
céljából. Néha külön bábsz
felbukkant. A jelzett negyed
részben a k
színházművészet nagy felfu
világviszonylatban is
rendezőcentrikus színházmű
kibontakozásának, továbbá ú

A volt szovjet baltikumi államok egyébként
színházművészeti szempontból is szövetséget
kötöttek egymással.

S hogy mi lesz velük és velünk, enyhül-e vagy
mára végső kétségbeesésig fokozódik az általá-
nos gazdasági válság hatása a színházakra és
közönségükre, leszünk-e egyáltalán az idén és
jövőre? Megtudjuk majd a The World of Theatre
következő kötetéből. Reméljük...

bözőbb drámai téralkotási elméletek és gyakor-
latok, olykor csökkentek, olykor pedig nőttek a
színpadi tervezőművészet, tágabb értelemben a
látványtervezés esélyei, feladatai. Világszerte
erősödtek a viták a performance, a transzavant-
gárd és a posztmodern hívei között és körül,
például a színjáték komponenseinek egymás
közötti viszonyáról avagy a túlkoncepcionált,
túlságosan előtérbe tolakodó és gyakran túl
drága szín-padképekről, látványeszközökről.

A kiállításokra való felkészülés során, illetve
magukon a PQ-kon arról is vitáztak, hogy egyál-
talán megörökíthető és dokumentálható-e a
színjátékművészet, ezen belül a drámai téralko-
tás művészete, s ha igen, milyen eszközökkel
vagy médiumokkal, s melyekkel a leghatásosab-
ban? E viták elősegítették, hogy a prágai világki-
állítások módszertanilag és eszköztárukbanB F

P

ŐGEL JÓZSE
egyre változatosabbak, gazdagabbak legyenek.
Kezdetben túlnyomórészt színpadképeket, ter-
veket állítottak ki, olykor képzőművészeti jellegű
színpadvíziókat és jelmezeket vagy ezek fotóit is.
Egyre szaporodtak a makettek, a felöltöztetett
bábuk, a kellékek, a drámai teret, illetve a benne
mozgó, cselekvő, létező embert, karaktert anali-

Q ’ 95

EGY KIÁLLÍTÁS MÉRLEGE
július 16. között
ora prágai Ipari
n a Prágai
nagy nemzetközi

színházépítészeti

l a
valóan többirányú
függöny okozta kö-
lis-művészeti elszi-
l egy ezt megelőző
inek felmutatására
oboda, Jiři Trnka,
díjakat nyertek a

zi szekciójában). A
fogva nemzetközi
vezető szerepre

urópából, Ameriká-
zett nemzeti és te-
közben a részt ve-
atra gyarapodott, s
s képviseltette ma-

mzeti és tematikus
demonstrációknak
jtva speciális célki-
k megjelenítésére
őnként színházépí-
rsrendezvényekkel.
épző főiskolák se-
yobbrészt az új

kvések bemutatása
ínházi szekció is
százados időszak

özép-kelet-európai
tásának, részben
az autonóm,

vészeti törekvések
jfajta

játékterek és -helyek keresésének, kialakításá-
nak korszaka volt. Így Prágában elismerést, díjat
csak az a művész, illetve csoport, műhely
kaphatott, aki/amely az előbb említett
tendenciák szolgálatában alkotott.

Időközben új s új színjátéktípusok, koncepci-
ók, stílusok születtek, szaporodtak a legkülön-

záló skiccek, s rohamos tempóban lépett a
szemléltetés szolgálatába a fotózás, a dia- és
filmvetítés, a videózás.

E gazdagodás ugyanakkor azzal járt, hogy a
nemzeti kiállítások nagy része, nemritkán erős
ideológiai-politikai felhangokkal, koncepcionált-
tá, olykor túlzottan megszerkesztetté, rafináltan
felépítetté vált. Environmentek, kisebb-nagyobb
díszletkonstrukciók kerültek előtérbe sokszor

Pufajkák az orosz kiállításon
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mértéktelenül, s már maga az installáció is gyak-
ran valóságos szcenográfiai emlékművé vált;
dúlt a gigantománia, elveszett az ember mint
színjátéki tényező. Az említett tendenciák két-
ségtelenül erősebb fénybe állították az egész
szcenográfiai kultúrát, de kirekesztésekkel is
jártak, illetve egyes tervezők iránt ellenszenvet
kel-tettek.

Nagyjából így fest az eddig hét ízben
megrendezett Prágai Quadriennale története,
ám a mosta-ni, a PQ '95 elgondolása és
felépítése többfajta változást tükröz. Már a
rendezvény különböző felhívásaiból és
kiadványaiból is kiderült, hogy több tekintetben
újrafogalmazták hagyományaikat,
célkitűzéseiket. Annak ellensúlyozására, hogy
a PQ most már „csak" cseh és prágai ren-
dezvény (noha különböző nemzetközi színházi
szervezetek és az UNESCO is elismerik, támo-

Részlet a brazil kiállításból

gatják), leszögezik: a PQ az egyedüli olyan nem-
zetközi díszlet- és jelmeztervezési, valamint
színházépítészeti kiállítás, amelynek a zsűrije
nemzetközi, és átfogja a világszínház valamennyi
komponensét, mindazt, ami a színpadképre, a
drámai térre, a látványra, a játszási hely felépí-
tésére vonatkozik. A kiállításon részt vevő alko-
tók Picasso, Léger és Munch nyomdokain halad-
nak. Lehetett itt találkozni Salvador Dali színpad-
képeivel, Oscar Niemayer színházterveivel, F.
Wotruba, Tadeusz Kantor alkotásaival, Josef
Svoboda világítástechnikai újításaival, s a részt-
vevők közül nem egy olyan rendező-világnagy-
ságokkal dolgozott, illetve működik ma is együtt,
mint Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Giorgio
Strehler, Jurij Ljubimov, Jerzy Grotowski, Robert
Wilson, Peter Sellars.

A PQ idei mottói is tükrözik a változást: milyen
lesz az ezredvégi színház az egyes kontinense-
ken, miben különböznek az egyes országok
színházai, és mi egyesíti őket, túléli-e a színház a
kétezredik évet, akarunk-e, tudunk-e színház
nélkül élni?

Ami a PQ '95 irányítási és szervezési struktú-
ráját illeti, az egész „csehesítve", pontosabban
„prágaiasítva" lett. A szervező a Cseh Köztársa-
ság Kulturális Minisztériuma megbízásából a
Prágai Színházi Intézet, a Prágai Városi Tanács-
csal és a Prágai Kiállítási Központtal együttmű-
ködve. A két fővédnök: a Cseh Köztársaság el-
nöke, Václav Havel és Prága főpolgármestere,
Jan Koukai. A világkiállítás betagolódott az
UNESCO világkultúra-fejlesztési programjába
(W.D.C.D.), a további szponzorok azonban túl-
nyomórészt cseh telekommunikációs, ipari-ke-
reskedelmi és közművelődési intézmények,
szervezetek voltak. Mindezek a tendenciák jel-
lemzőek a PQ '95 vezérkarának, a PQ Bizottság-
nak az összetételében bekövetkezett változá-
sokra is. Ezúttal elhagytak egy szekciót (a tema-
tikus kiállításokét), az építészeti-színháztechni-
kait pedig beolvasztották a nemzeti kiállítási
szekcióba, így az díszlet-, jelmez- és építészeti
nemzeti kiállítási tagozattá vált. Megmaradt a
díszlet- és jelmeztervezőket képző főiskolák
szekciója, s született egy új rendezvény a szce-
nográfiai és színházépítészeti könyvek kiállítása.

Nézzük most már az eredményt, a kiállítást
magát. Minden eddiginél több - valamennyi
kontinensről összesen negyvenöt - ország vett
részt a kiállításon, s közülük ugyancsak minden
eddiginél több - huszonhat - a főiskolai szekci-
óban is; ez a tény egyszersmind meggyőző sza-
vazás mind a PQ, mind annak új tendenciái mel-
lett. Kár, hogy a seregszemléről - ezúttal első íz-
ben - elmaradtak a franciák, az olaszok, s míg
egyes kontinensekről (Dél-Amerika, a Szovjet-



• VILÁGSZÍNHÁZ •

unió felbomlása révén Európa, illetve Ázsia) nőtt
a résztvevők száma vagy legalább a részvétel
intenzitása, addig egy másik nagy kontinens -
Afrika - Egyiptomon kívül semmilyen más
országgal nem képviseltette magát.

A nemzeti kiállításokat illetően feltűnő, hogy -
különösen Európából - elég kevesen (például a
csehek, svédek, belgák) iktatták be reprezenta-
tív kiállításukba a színházépítészetet. A színház-
építészet iránti viszonylagos érdektelenség egy-
részt jellegzetesen posztmodern tanácstalan-
ságra utal, másrészt elég baljóslatú választ ad
arra a kérdésre, hogy túléli-e a színház a kétez-
redik évet? A nemzetközi zsűri (amelynek tagja
volt Belitska-Scholtz Hedvig, az OSZK Színház-
történeti Tárának vezetője) maga is úgy elbúsult
ezen, hogy mindössze két ezüstérmet ítélt oda
(Csehország és Belgium részére), egy elismerő
oklevelet pedig Horvátország javára (a szerbek
által összelőtt Eszéki Horvát Nemzeti Színház
rekonstrukciójának dokumentumaiért). Az ara-
nyérmet oda sem ítélték, javasolva a jövőbeli
quadriennalék szervezőinek, hogy az építészet-
nek külön szekciót biztosítsanak (mint ahogy ez
korábban többször is megtörtént).

A nemzeti kiállítások egy részénél, kiváltkép-
pen az európaiaknál s ezen belül a közép-kelet-
európaiaknál megfigyelhető egy tartalmi vonat-
kozásokra is utaló nemzedékváltás. Érdekes,
hogy például az angolok, akik a korábbi világkiál-
lításokon kiemelkedő képességű tervezőik révén
az arany trigánál ritkán adták alább, most na-
gyobb létszámú, harminc-negyven éves gárdá-
val jöttek, benne kevés ismert nagy névvel, de ez
a fiatalabb csoport is képes volt elérni az arany
triga utáni legnagyobb kitüntetést, a csoportnak
szóló aranyérmet, mivel erőteljesen kifejező ma-
kettjeikkel, ironikus-talányos „boxukkal", vala-
mennyi - hivatásos, alternatív, kísérleti avagy
performance - színjátéktípus drámai tereit fel-
mutató apparátusukkal jól szolgálták a PQ '95
legfontosabb jelszavát: új és új szinházi tereket
keresni!

Hasonló nemzedékváltást érzékelhettünk
még a cseheknél, szlovákoknál, a balti államok-
nál, kevésbé a horvátoknál, szlovéneknél, len-
gyeleknél. A baltiaknál az is látható volt, hogy
míg korábban minden külföldi (prágai, újvidéki
stb.) jelentkezésük csak a Szovjetunió és érintett
szervei égisze alatt történhetett, s tervezőművé-
szeik jelentékeny része orosz szcenográfiai mű-
helyekben készült fel, most hirtelen (és termé-
szetszerűleg) fontossá vált, hogy ki hol született,
milyen nemzetiségű, meg hogy korábban az
egyes köztársaságokban kit nyomtak el szárma-
zása avagy skandináv, esetleg más nyugati mű-
vészi kötődései miatt. Eme átcsoportosulásnak

Jelmezek és tervek az amerikai kiállításon

is betudhatóan a baltiak első önálló prágai jelent-
kezése nagyon gazdagnak mutatkozott, nemzeti
kiállításaik a PQ '95 legszebbjei közé tartoztak, s
nem véletlen, hogy az egyik díszlettervezési
ezüstérmet a Iett Andris Freibergs kapta
Penderecki-Bach Credójának atmoszféra)
sugárzó drámai teréért.

Az sem véletlen, hogy a másik ezüstérmet
meg az ugyanúgy megfiatalodott, ugyancsak
igen szép és gazdag belorusz nemzeti kiállítás
tervezőművésze, Zinovij Margolin kapta, egyéb-
ként egy Sagan-színműnek a moszkvai Szovjet
Hadsereg Színháza számára készített, a darab
gondolati-érzelmi világát kiteljesítő térvíziójáért.
(A katalógus tanúsága szerint a belorusz terve-
zőművészek jelentékeny része gyakran dolgozik
az Orosz Föderációban, illetve a FÁK más tagál-
lamaiban is.)

Döbbenetes látvány és élmény volt ugyanak-
kor Oroszország nemzeti kiállítása, kívül fekete
pufajkás, belül pedig fekete autógumis építmé-
nyével, roppant kevés kiállítójával és kiállítási
tárgyával. Sajnálatos, hogy ez a szereplés nem
tudta reprezentálni a máig is sok kiváló mű-
vésszel, pedagógussal, műhellyel rendelkező
orosz(országi) szcenográfiát.

A magyarnemzeti kiállítása legjobb „nemzedék-
váltó" kiállítások közé tartozott. Egyaránt helyet
kaptak benne a negyvenes években született

közép-, valamint az ötvenes, sőt hatvanas évek-
ben született fiatalabb, a pályán olykor csak né-
hány éve elindult generációk tagjai. Szerencsés
ötlet, hogy az előválogatás az idősebbek egyes
képviselőit is megmozgatta, s hogy ezeknek, va-
lamint a nemzeti kiállításba valamilyen ok miatt
be nem került ifjabbaknak és középgeneráció-
soknak az alkotásait egyaránt bemutatták a Prá-
gai Magyar Kultúra Házában, a magyar színház-
építészet kiállítási anyagával együtt. Ez a fiatalí-
tási törekvés ugyan már a PQ '91 anyagában
megfigyelhető volt, mégis most vált egyértelmű-
vé, demonstrálva a színházi világkép, stílus és íz-
lés kitágulását. Ily módon egyre több kísérleti, al-
ternatív, transzavantgárd, hivatásos színházon
kívüli, performance-szerű produkció dokumen-
tációja kerülhetett a '95-ös világkiállítás magyar
„törzsanyagába", s ennek révén sikerült magyar
részről is bizonyos választ adni a PQ '95 egyik
fontos, a drámai tér lehetőségeit érintő kér-
désére.

A szlovákok az előző PQ-n meg a csehekkel
együtt szerepeItek, s most azért is tartozhattak
a jelentékeny fiatalodást felmutató nemzeti
kiállítók sorába, mert ezúttal nem kellett
ügyelniük az idősebb testvérre, tanítójukra,
példaképükre (noha ebben a szerepben azért
némi igazságtartalom volt). Mindenesetre egy
zömében fiatalabb és újabb gárdát vonultattak
fel, új drámai teret kereső és kialakító
törekvéseiket illusztrálandó.

A német nemzeti kiállítás mindössze négy
tervezőművészt mutatott be, akik közül csak
egy vett részt az előző PQ-n is. Mind a négyen
az ötvenes években született nemzedéket
képvisel-



• VILÁGSZÍNHÁZ •

Az angol kiállítás részlete

ték; de a csekély létszámuk ellenére szépen,
racionálisan megszerkesztett és felépített
boxukkal, benne a hasonlóan kidolgozott
kisboxokkal, makettekkel, environmentekkel
elvitték a díszlettervezők részére adható
egyetlen aranyérmet, „mind a klasszikus, mind
a modern színhá-

Juhász Katalin terve a miskolci A kis herceghez

(Katkó Tamás felvételei)

zat nagy képzelőerővel megközelítő" tervező-
művészetükért.

Úgy a lengyel, minta bolgárnemzeti kiállítás-
ra az volt jellemző - az előbbinél régebbi, az
utóbbinál frissebb hagyományokra támaszkod-
va -, hogy tovább él bennük az a szcenográfiai
költészetnek nevezhető vonulat, amely kiemel-
kedő képességű művészek, pedagógusok köré
csoportosulva, nagy képzelőerővel, szürrealista
fantáziával, képző- és iparművészeti, olykor
népművészeti elemek ötvözésével, nagy mögöt-
tes (asszociatív) tartománnyal rendezi be a
ma-

ga drámai tereit. Kettejük közül ma mára bolgár
az őserejűbb, a többfelé, „mélybe" és „egekbe"
inkább nyitott. Mindkettőnél fennáll viszont a ve-
szély, hogy a szcenográfia a különböző színjá-
tékkomponenseken felülemelkedve túlságosan
nagy, szinte meghatározó szerephez jut.

A finnekés a svédek csak néhány, különösen
divatos díszlet- és jelmeztervezőjükkel, színház-
építészükkel jöttek, az előbbiek közül a korábban
feltűnt, nagy tehetségű Anna Kontek el is vitt egy
jelmeztervezési ezüstérmet, „Japán és Európa
színházművészetét összekötő kompozíciójá-
ért".

Az izraeli kiállítás a nemzedékváltás mellett
arról is tanúskodott, hogy az izraeli színházmű-
vészetnek nagyszámú, már Izraelben született
kiváló tervezőművésze van, s ezek igencsak já-
ratosak a legkülönbözőbb színházi koncepciók,
stílusok, színjátékhelyek és -terek kialakításá-
ban.

A kis vagy közepes nagyságrendű (a „nagy-
ságrend" szó nem föltétlenül az ország, a régió
dimenzióira vonatkozik, sokkal inkább a hely-
beli színházművészet tényleges kiterjedéseire)
egyéb nemzeti kiállításoknak csak kisebbik ré-
sze dokumentált mindössze egy vagy néhány
kísérleti, avantgárd törekvést. A többség inkább
arra törekedett, hogy a kiállítási tárgyak minél
nagyobb körével bizonyítsa: egyaránt képes
saját hagyományokból építkező, illetve nyugati
(főleg angol, amerikai, francia) mintákat követő
színházat csinálni, ezen belül klasszikusat és
modernet egyaránt, s mindehhez megvan -
lásd Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, a Koreai
Köztársaság kiállítási apparátusát - a megfelelő
színházi, sőt szcenográfiai műhely-hálózata,
beleértve az oktatást is. Ezt bátorítandó, a
nemzetközi zsűri nem véletlenül jutalmazta az
egyik díszlettervezési ezüstéremmel a koreai
Jeoug-Sup Yoon tervezőművészt (mellesleg a
Koreai Nemzeti Színházművészeti Főiskola
tanárát) egy koreai szerző drámájához készített
díszlettervéért, hogy „ezzel a reményteljes
kitüntetéssel mintegy bátorítsa a régió tervezőit".

A nemzedéki és egyéb változásokkal nem so-
kat törődő nagyszabású nemzeti kiállítások kö-
zül a spanyol-katalán mindenfajta színjátéki tér
(szabadtér, utca, üzem, olimpiai stadion, padlás,
stúdió, laboratórium, kőszínház), valamint az
ezeknek megfelelő színjátékok, performance-
ok, műfajok gazdag dokumentációját hozta, kü-
lönös tekintettel a kísérleti és a monumentális
színjátéki formákra. Éppen az utóbbiak terén el-
ért eredményeiket jutalmazta a zsűri egy jelmez-
tervezési aranyéremmel a barcelonai olimpia
monumentális ünnepi színjátékainak jelmezter-
veiért.

Az USA nemzeti kiállítása már 1987-ben
arany trigát ért, a mostani viszont ahhoz ké-
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pest gazdagabban és áttekinthetőbb szerkezet-
ben prezentálta az egyre sokasodó színházi,
szcenográfiai és színháztechnikai műhelyeket,
együtteseket, vállalkozásokat, különös tekintet-
tel a színházi szórakoztatásra. Jelezte kiállításuk
azt is, hogy klasszikus, modern, zenés-táncos,
kísérleti és szórakoztató produkciók látványter-
vezésében egyaránt otthonosak, s másutt is -
például Európában - erőteljesen jelen vannak. A
zsűri a kollekcióból a kísérleti színházak doku-
mentációját tartotta a legfontosabbnak azzal,
hogy Gabriel Berry jelmeztervezőt hangsúlyo-
zottan az ilyen előadások terveiért tüntette ki az
egyik jelmeztervezési ezüstéremmel.

Kína nemzeti kiállítása arra utalt, hogy dísz-
let-, jelmez- és látvány- (fény-) tervező művészei
mindenekelőtt (és irányítottan) a hagyományos
vagy az abból kinövő színjátékok szcenográfiá-
jában a legotthonosabbak, de akadt jó példa
egy-egy Shakespeare-, Strindberg- és Galin-
darab igen kifejező, „európai" megtervezésére
is. Főiskolás kiállításuk viszont azt bizonyította,
hogy színházművészeti és -technikai orientáció-
juk és struktúrájuk sokkal tágabb ennél.

Egy másik ázsiai színházi nagyhatalom, Ja-
pán mindkét kiállítása (a nemzeti és a főiskolás)
hasonlókról tanúskodott, azzal a különbséggel,
hogy Japán egész színházi és színházoktatási
struktúrája a kínaihoz viszonyítva sokkal nyitot-
tabb más hatások és eredmények előtt. Ezt mél-
tányolta a zsűri, amikor nemzeti kiállításukat
díszlettervezési elismerő diplomával jutalmazta,
„annak szépségéért és derűjéért".

pukkasztó (happeninges, performance-os stb.)
gyakorlattal szemben, ezúttal az egyes országok
leginkább oktatási intézményeiket és a növen-
dékek munkáit demonstrálták, egyúttal saját
színházi életük legkülönbözőbb tendenciáiról
képet adva. Így sok esetben (kínaiak, japánok,
amerikaiak stb.) a főiskolás kiállítások a nemzeti-
eknél nem egy tekintetben érdekesebbnek, gaz-
dagabbnak bizonyultak, az oktatási intézmé-
nyek, hálózatok felfedésében pedig sok hasznos
tapasztalattal jártak.

A PQ '95 vezetősége nagy sikerrel, tizenhá-
rom ország részvételével bonyolította le a Szce-
nográfiai és színházépítészeti-technológiai

könyvek harmadik kiállítását. Meglepően gaz-
dag volt Kanada, Csehország, Hollandia, Len-
gyelország és Oroszország kiállítása, monog-
ráfiákban, albumokban és szorgalmasan be-
gyűjtött információhalmazokban egyaránt. A
magyar kiállítás kicsiny volt, két ásszal: Ék Er-
zsébet Magyarországi viseletek a honfoglalástól

napjainkig című albumával és az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet Magyar szín-

pad-kép-írók című kötetével. Az utóbbi egy átfo

gó tanulmánnyal, sok adattal, színes és fekete-
fehér fotókkal, gazdag bibliográfiával, szép
könyvészeti kivitelben, habár kicsit rögtönző
szerkesztéssel demonstrálta a kilencvenes évek
magyar színházművészetét, a kortárs szcenog-
ráfusok (főleg a kiállítók) alkotásait. E kiadványt a
nemzetközi zsűri az egyik ezüstéremmel jutal-
mazta mint „kiváló példáját a kortárs szcenográfia
dokumentálásának".

A magyar nemzeti kiállítás módszertani
szempontból mentes volt a gigantizmustól, a
túlkomponáltságtól, mindenfajta túlzástól és
exhibicionizmustó, inkább szintetikusnak
mondhatjuk: viszonylag kis alapterületen Antal
Csabának a veszprémi Szerbusz, Tolsztoj!-hoz
készített színpadi építménye, hátul Pauer
Gyulának a Tivoli-beli Vatzlavból vágott
csoportképével, maketteket, fotókat, vázlatokat,
jelmezes próbababákat, videókat és nézőiket
egyaránt befogadó keretet adott építő a győri
Sándor János és csapata - a jól összeválogatott
és szerkesztett magyar kiállítási anyag számára,
amely ezen a kiállítástípuson belül a PQ '95
egyik legjobbja volt.

Az egész PQ '95 virtuális és valóságos
központjában ott állott a hetvenöt éves Josef
Svoboda életmű-kiállítása. Azé a Svobodáé,
aki a XX. század egyik legnagyobb
szcenográfusa, nemzedékek tanítója,
professzora volt; aki a szcenográfia feladatát
nem különböző elemeknek, effektusoknak, más
művészeti ágak kifejezési eszközeinek
kombinálásában látta, hanem egy sajátosan
plasztikus, képlékeny, érzékletes síkokkal,
hasábokkal, illetve fény-árny elemekkel dolgozó,
térbeli és térhatású nyelvezet kialakítására
törekedett; aki a színpadi-drámai fény-technika
egyik legnagyobb felfedezője és alkalmazója
volt, s mértani pontossággal teremtette meg a
legkülönbözőbb színjátékkereteket a
legkülönbözőbb műfajok, a legkülönbözőbb or-
szágok színházai s többnyire korszakos jelen-
tőségű előadásai számára. Mindezt tükrözte a
gazdagon illusztrált kiállítás, s továbbmenően
még azt is, hogy Svoboda legtöbb kompozíció-
jában mégiscsak az ember, a színész a legfon-
tosabb.

A főiskolás szekció nagyszámú kiállítását el-
sősorban az jellemezte, hogy a korábbi polgár

ajon dokumentálhat
adás? Nem épp lény
komplexitása, egys
ge? A videofelvétel
alakítja a produkciót, a

szévé fogalmazza a befog
let- és jelmeztervekből rend
tervezés színházi problém
annak képzőművészeti ös
át a hangsúlyt.

A Prágai Quadriennale
kószálva (s kicsit elveszett
negyvenöt nemzeti kiállítás
kolai bemutató által felhal
ben) az volt az érzésem, ho
játszásról keveset tudhato
tok a különféle tervezői m
határozó stílusokról. Beny
tek a szcenika helyzetéről,
tervek magától értetődő sti
lett is úgy éreztem, hogy m
ráfia a maga már kikísérlete

tervet lát-
deti közelí-

S

SZÍN K
PRÁ
ó-e a színházi elő-
ege vész el ekkor: a

názza ki. Számtalan nagyon érdekes
tam, de nem találkoztam valóban ere

ÁNDOR L. ISTVÁN

PADKÉPE
GAI QUADRIENNALE
zerisége, elevensé-
rögzített tévéjátékká
z igényes kritika esz-

adói élményt. A dísz-
ezett kiállítás pedig a
áiról óhatatlanul is

szefüggéseire helyezi

kiállítási csarnokában
nek érezve magam a

és a hetvenkét főis-
mozott tervrengeteg-
gy itt magáról a szín-

k meg. Képet kapha-
egoldásokról, a meg-
omásokat szerezhe-
eltérő irányzatairól. (A
láris sokfélesége mel-
anapság a szcenog-
zett lehetőségeit ak

tésmóddal, mellbevágó ötlettel - olyan megol-
dással, amely átértelmezné a színházról kiala-
kult képünket.) Arról is sokat megsejthettem,
hogy a világ különféle tájain miféle színházesz-
mények, alkotói önértelmezések húzódnak meg a
tervezői munka hátterében. (A különböző kul-
turális tradíciók, nemzeti hagyományok és az
egyetemesebb színházi konvenciók sajátos ke-
veredése érződött számos bemutatón, például a
finnek, a japánok, brazilok kiállításán. A Quadri-
ennalén nem volt helye a regionális színházértel-
mezésnek, csak annak, ami a helyi hagyomány-
ból az európai színházi tradícióval konfrontáló-
dott vagy szintetizálódott.) Ha műtárgyként te-
kintettem az installációkra, kiállított anyagokra,
intenzív benyomásokat szerezhettem arról is,
hogy a tervezők szemével milyen ma a világ, illet-
ve hogy ennek a valóságértelmezésnek a
függvényében milyen lehetőségei vannak az
ezred-vég színházművészetének. Arról azonban
keve-
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set árult el a Quadriennale anyaga, hogy hol tart,
merrefelé mozdul a világszínház. Szerzőtől,
rendezőtől, színészektől független, önálló életre
keltek a díszletek, jelmezek: képzőművészeti
jel-ként hordoztak jelentést, s nem a színházi
elő-adás komplexitásának meghatározó
elemeként mutatkoztak meg.

Külföldiek

Ezt a hatalmas szcenográfiai-képzőművészeti
bemutatót az installációk uralták. Az egyedi
munkák többnyire a nemzeti kiallításokhoz te-
remtett átfogó látványvilág elemeiként jelentek
meg. Az egységes látvány közös kódját kínálták
azokhoz a kiállított anyagokhoz, amelyek erede-
tükben, stílusukban, vélhetően szándékaikban is
rendkívül sokfélék voltak. Ezek az elsősorban
képzőművészeti jelként funkcionáló „nemzeti
pavilonok", „boxok" természetesen a színházra
vonatkozó jelzésként is olvashatók: visszakö-
vetkeztethetünk belőlük arra, hogy milyen ön-
meghatározás, feladatértelmezés húzódhat
meg a képzőművészeti ötlet hátterében.

Leghatásosabb talán a lengyel pavilon volt.
Mintha egy labirintusba léptünk volna. (Az elsö-
tétülő, felerősödő világítás is az útvesztő
képzetét erősítette meg.) A sötét falakkal,
tükrökkel, keskeny utakkal tagolt térben felsejlő
látomások-ként jelentek meg a díszlet- és
jelmeztervek. Egy virágokkal telehintett pici tó
közepén testetlen

magányban üldögélt egy virágos hölgy ruhája
(Magdalena Maciejewska kosztümje). Az egyik
sarokban a Kalkwerk Pesten is vendégszere-
pelt ablaka bámult a semmibe (Krystian Lupa
díszleteleme). A sötétben meglapuló groteszk
marionettfigurákból rémült játékosság és
könnyed szorongás áradt (Mikolaj Malesza
tervei). Az egyik fordulóban sejtelmes fotókon
akadt meg a szemünk: a sötét előtér és a
változó fényekkel megvilágított háttér között
mozduló alakok kontrasztjaiból látomásos
jelenetek születtek (Leszek Madzik
színpadképei). A közelükben látható rajzok
burjánzó halálvíziókat sejtettek (Jadwiga
Mydlarska-Kowal jelmezei és maszkjai). Az
útvesztőben tett séta a látomások, a
szimbolikus színházi gesztusok erejét sugallta.
Úgy tűnik, hogy a lengyel színjátszásban a világ
maga is sejtelmes sokértelműségében jelenik
meg. Mintha a színház sem magyarázni, hanem
elemi titokzatosságában átélhetővé tenni igye-
kezne a valóságot. Épp ezért fontos benne a
víziószerűség, a szimbolikus térkezelés, a
figurák jelképes megjelenítése.

Az orosz „pavilonban" az installáció teljesség-
gel elterelte a figyelmet az egyedi tervekről. (A
három bemutatkozó művész egyike, Szergej
Barkhin készítette.) A ketrecet a vázra aggatott
sötét pufajkák alakították zárt térré. A kalitka bel-
sejébe lépve pernyévé foszlott papírlapokon
lépkedtünk. Mintha kimustrált jelmezek és
meg-semmisülő ideológiák foglyaivá váltunk
volna. Mintha ebben a korfordulónak nevezett
világvégehangulatban önként húzódna háttérbe
a szín-ház. Hogyan is szállhatna perbe a
drasztikus valósággal?

A lett kiállítás viszont a rendteremtés igényét
sugallta. Mintha a zavarodottságot sem elfedő,
ám azt mégis ellenpontozó világos formák mu-
tathatnának kiutat a káoszból. A „Iett értelme-
zés" szerint ez korunk színházának feladata, eb-
ben rejlik ereje is. Ez volt az installáció összhatá-
sa, ezt sugallták az egyes tervek is. Szellős tér-
ben, fekete vonalakkal kuszán tagolt, világító fe-
hér „dobozban" függtek az egyes makettek - pi-
cit megbillenve, alig észrevehetően bizarr hely-
zetben. A tágasság majd' mindegyik tervet jelle-
mezte, miközben a kuszaság élménye is helyet
követelt bennük. Egy Bach-koreográfia üres
színpadának hátterében sötétebb és világosabb
felületekből, különféle árnyalatú barna foltokból
és vonalakból hatalmas absztrakt „kép" szüle-
tett. (Andris Freibergs terve. Egyébként az ins-
tallációt is ő készítette.) Az idegen című Camus-
mű üres színpadának sarkában átlátszó üvegka-
licka húzódott meg. A színpad hátterében vi-
szont a tenger zaklatott hullámzását sejteni (Ai-
gars Ozolins színpadképe). Egy Tábori György-
színmű fémszerkezettel határolt üres színpadán
a középen álló fa kusza formái teremtettek kont-
rasztot (Ints Sedlenieks díszlete). A Romeo és
Júlia üres színpadát a teret három oldalról lezáró,
tört deszkákból összeállított, ferdén elhelyezett
fatákolmány alakítja többszintessé (Inga Uljano-
vicha terve).

A képzőművészeti tárlatot idéző belorusz kiál-
lításon a tervek is az igényes látványt, a színpadi
funkcióihoz igazodó vizualitás erejét hangsú-
lyozták. (Dimitrij Mohov munkái közül festőisé-
gükkel tűntek ki az Anyeginhez készített vázla-
tok. Ugyanő az Equushoz stilizált formákból fel-
épített fekete színpadot tervezett. Egy Gelman-
színművet variálható, több oldalról megmutatható
vagon terébe helyezett, a Sade márkinéhoz vi-
szont szürreális összhatású szalon készült.)

Meglepetést keltett a bolgár kiállítás ötletes-
sége. A mitológiai csodalényt is idéző „mese-
alagút" az oldott játékosság, a kötetlen fantázia
színházteremtő erejét sugallta. A mitológia to-
vábbélését, a színjátszás képi világára gyakorolt
megtermékenyítő hatását jelezte a finn kiállítás.
Az előadások ismeretében csalódást keltett a ro-
mán kiállítás egyszerűsége, fantáziátlansága. A
görög pavilonban az antik színház iránti örök
nosztalgia érződött. A jóléti állam színházi ele-
ganciáját sugallta a belga kiállítás: a tervek egy
ízlésesen terített asztal „fogásaiként" jelentek
meg.

A színpadi teret a valóságtól eltávolodó kons-
trukcióként értelmezte a német kiállítás. Az
átlátszó fémlépcsőből, lyukacsos fémpadlóból
összeállított kétszintes „boxban", ajtók mögött
rejtőztek a makettek, fiókokban lapultak a tervek.
(A falba épített monitorok, a falakra ragasztott
plakátok felhívták ugyan a figyelmet az
előadások-ra, de a konkrét tervekhez csak némi
keresés,

Részlet a bolgár kiállításról
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egyéni választás után lehetett eljutni.) A Leonce
és Léna ajtaja mögött újabb fal tárult fel, mely
mögé - mint valamiféle kukucskaablakon - a
szemmagasságban elhelyezett nyíláson át lehe-
tett benézni. Az érdeklődő a saját arcmását pil-
lanthatta meg benne, a makett hátsó felületét
ugyanis a nézővel szembefordított tükör alkotta.
A tükörképháttér előtt férfialak függött: semmi-
ben lebegő székén üldögélve hintázott az űrben.
(Robert Ebeling makettje inkább a Büchner-da-
rab képzőművészeti interpretációjának tűnik.
Nehéz belőle az előadásra, annak jellegére
következtetni.) A német pavilonban majd mind-
egyik terv kimért színpadi konstrukciónak tet-
szett: a Danton-ügy mértani felületekkel határolt
üres színpadán keskeny híd vezetett át a
háttérből az előtérbe (Frank Hänig díszlete. Ő
tervezte az installációt is.) A Júlia kisasszony
nézők felé lejtő színpadának hátsó falát - az
indusztriális világ emblémájaként - hatalmas
ventilátor uralta.

A holland kiállítás volt az egyetlen, amely mű-
ködésében mutatta meg a szcenikát. Reiner
Tweebeeke világítástervező munkáit két mozgó
makett szemléltette. A zenei aláfestésű de-
monstrációk azt érzékeltették, hogy a változó
megvilágítás, illetve a térelemek variálása mi-
képp alakítja újjá, értelmezi át a színpadi teret. (A
Botho Strauss Kicsi és nagy című darabjához ké-
szített maketten az ajtó- és ablaknyílással tagolt
fal előre-hátra siklik, oldalainak mozgatásával
szobává csukódik, összeszűkül, szabad térré tá-
gul. Racine Britannicusának üres színpadán a
hátteret alkotó két félköríves felület a változó
megvilágítás hatására különféle színűvé vál-
tozik.)

Magyarok

A magyar kiállításon a színház iránti nosztalgia, a
teatralitás hajdani, mára megkopott fénye utáni
vágyódás érződött. A „pavilon" installációját An-
tal Csaba Szerbusz, Tolsztoj!-hoz tervezett bor-
dó drapériás, elegáns színháza, illetve ennek
„épületrészlete" alkotta. A terveket a negyed-
részben felépített, kétszintes páholysor folyosó-
ján állították ki. A kicsit túlzsúfolt, szűk belső
tér-ben azonban nem érvényesültek igazán a
rajzok, fotók. Mintha a külső megjelenésében
rendkívül impozáns „installáció" nem adott volna
elég teret a többi munkának. Így is áttekintést
kaptunk azonban a magyar szcenográfusok
legjellemzőbb törekvéseiről.

Feltűnő volt, hogy milyen kevés jelmeztervező
vett részt a kiállításon. A szűkös anyag is de-
monstrálta azonban, hogy miféle szerepe lehet a
színpadi ruhának. Dőry Virág jelmezei csupán
csak öltözetnek tűntek. Zeke Edit (a győri Ham-
lethez, a miskolci Kurázsi mamához, az új szín-

Antal Csaba díszlete a Szerbusz, Tolsztoj!-hoz

házi Csongor és Tündéhez készített) tervei jel-
zésként is hatottak: jellemezték viselőiket. Tresz
Zsuzsanna két pécsi előadáshoz (a Tüzes an-
gyalhoz és A szív bűneihez) tervezett öltözetei
szimbolikus jelek, jelképek.

Rendkívül gazdag anyaggal jelentkeztek a
díszlettervezők. Először itt tűnt tel számomra -
több tervét egymás mellett látva --, hogy Horgas
Péter munkáiban az áttetsző szerkezet, az átte

kinthetőség, a rendezettség a meghatározó -
még akkor is, ha díszletei színpadi működésük-
ben a zűrzavar jelzéseiként is funkcionálnak, a
káosz jelenlétét is közvetítik. Érvényes ez a Dan-
ton halála szimmetrikus felépítésű „medencéjé-
re" éppúgy, mint a Homburg hercege üveglabi-
rintusára vagy az Angyalok Amerikában körbe-
forgó szerkezetére, illetve a Pogánytánc épület-
vázára.

Ferenczfy Kovács Attila terve a Borisz Godu-
nov lipcsei előadásához
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Csanádi Judit díszlete a Hegedűs a háztetőn
győri előadásához (Katkó Tamás felvételei)

Egyaránt az építészeti formákból indulnak ki
Horesnyi Balázs és Csanádi Judit munkái. Az
előbbi tervezőt azonban elsősorban a külső kép,
az utóbbit viszont a szerkezet érdekli. A Madách
színházi Stuart Mária, illetve Amadeus, valamint
a pécsi Becket egyaránt az épület látványát adja
vissza, atmoszférát közvetítő háttérként, kor-
hangulatot árasztó kulisszaként hat. Csanádi
viszont elemeire bontja és újrarendezi az
építészeti formákat, hogy többfajta funkció
betöltésé-re alkalmas, sokértelmű díszleteket
teremtsen belőlük. Egy vár stilizált formáiból,
berendezési tárgyaiból jelképes-mitologikus
teret tervezett a győri Hamlethez. Ugyanitt a
forgószínpad lehetőségeit kihasználó díszletet
tervezett a Hegedűs a háztetőn-előadáshoz.
Egyik oldalán egy tetőszerkezet vázára felfelé
futó fahidat épített, amely - az előadás
különböző pontjain - a szabadsággá táguló
teret és a semmibe vesző utat egyaránt
jelképezhette. Egy időből kiszakadt, szétmálló
ház képzetét keltette a Budapesti Ka-
maraszínház Lepkék a kalapon előadásának
díszlete.

Valóságos terek stilizációjából, átértelmezé-
séből indulnak ki a Khell-testvérek munkái. Khell
Zsolt díszletei a valóság illúzióját is meghagyva
sugallnak metaforikus jelentéseket: az emberje-
lentéktelenségének nyomasztó élménye áradt a
kaposvári Éjjeli menedékhely hatalmas, felna-
gyított gyárépületéből. A felfokozott kavargás-

ban is elleplezhetetlen ürességet sugallt a sze-
gedi Konyhadíszlete. Egy szétporladó világ kép-
zetét keltette a kaposvári Nagy Romulus eklekti-
kus palotája. Khell Csörsz díszletei eleve áttéte-
lesebb, elvontabb világot teremtenek. Ilyen a
veszprémi Hamlet sötét fémhídja, a stuttgarti
Tóték és a veszprémi Dandin György stilizált
házudvara, illetve a veszprémi Tartuffe átfestés
alatt álló palotája.

Megjelent a kiállításon az elvontabb szcenikai
gondolkodás is. Ferenczfy Kovács Attila
szerkezetekkel jelentkezett. Az installáció előtt
fémesen csillogó körtalapzat állt. Az ebből
kiemelkedő

Avignon

A hivatalos program több tucat színházi, zenei és
táncelőadásából, plusz az „off-Avignon" hozzá-
vetőleg négyszázas kínálatából válogathatott
az, aki a három hétig tartó avignoni fesztiválra
el-látogatott. Az alternatív programban adta elő
Varga Kata naponta tizenegy órakor a Déryné
naplójából készült monodrámát. Az ötvensze-
mélyes, jól felszerelt Magasin Théâtre megtelt.
Hasonló kisszínházak sorakoznak végig a fo-

oszlop tetején helyezték el a miskolci Salome
makettjét, a mobil szobrokat idéző színpadi
konstrukciót. Meglepő, hogy Árvai György szim-
bolikus terei egészen eltérő stílusú előadások-
hoz teremtettek alapot. A szegedi Szentivánéji
álom rejtett nyílásokban gazdag falai közt (me-
lyekre fákat festett a képzelet) egy fantáziajáté-
kot sugalló, oldott előadás jött létre. A szolnoki
Don Carlos elrajzolt, nyitott labirintussá alakított
palotabelsőjében avantgárd szellemiségű pro-
dukció született. A Természtetes Vészek Pára
című bemutatójának képzőművészeti hatásokra
épülő színpadképe zenei, verbális és táncos
elemeket szintetizáló performance
helyszíneként szolgált.

A Quadriennale hivatalos anyagába be nem
válogatott terveket a prágai magyar kultúra házá-
ban állították ki. Itt állt az Új Színház Don Juan-
előadásához készített Antal Csaba-makett. Ér-
dekesnek tűntek Csengey Emőke színes jelmez-
tervei (Óz, a csodák csodája - Vígszínház; Há-
rom testőr- Pécs), Fehér Miklós metaforikus te-
rei (Amerikai Elektra, Egy hónap fa lun - Vígszín-
ház), Bozóki Mara fekete-fehér kosztümtervei
(My Fair Lady- Szeged), Kentaur festői ihletésű,
mégis szigorú szerkezetű konstrukciói (Leonce
és Léna- Budapesti Kamaraszínház; West Side
Story, Heilbronni Katica - Vígszínház).

A Quadriennale főiskolai szekciójában igé-
nyes anyaggal jelentkeztek a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola díszlet- és jelmeztervező sza-
kos hallgatói. Munkáikból kiérződött a realista-
naturalista hagyománytól való idegenkedés, il-
letve a stilizált metaforikus formák, a látomáse-
rejű szcenikai megoldások felé való tájékozó-
dás. (Kitűntek Király Anna, Kovács Gabriella,
Borvendég Zsuzsanna, Ágh Márton színpadké-
pei, Berzsenyi Krisztina, Dienes Ágnes, Sala-
mon Eszter, Simon Gabriella jelmezei.)

lyócska mentén húzódó utca-rakparton. Az elő-
adások mindenütt folytatólagosak, a Déryné
naplója előtt és után mások lépnek föl a színház-
ban. A termet eredeti állapotában kell
továbbad-ni a következő produkciónak. Varga
Kata, mielőtt felölti a fekete alapdresszt, segít
díszletet állítani. Játék után kulisszát bont.
Önmaga menedzsere, reklámfőnöke,
adminisztrátora és szponzora, amennyiben a
terembérleti díjat is fizeti. Elvileg bárki utána
csinálhatja, aki veszi a fáradságot, és tud
franciául. A Déryné-előadás két évszázadot
átívelve azt példázza, amiről szól: hogy mennyi

K O L T A I T A M Á S

FESZTIVÁLOK
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Jelenet Mnouchkine Tartuffe-rendezéséből

viszontagsággal, erőfeszítéssel és önfeláldo-
zással jár a színészlét. A lelkes tapsokból ítélve,
megéri.

Mnouchkine nagyasszony nagyobb léptékkel
mér. Vándorszínészi ekhós szekere is terebélye-
sebb. A Tartuffe júniusban Bécsben debütált, az
Ünnepi Heteken. A nyarat Avignonban töltötte.
Október óta otthon van, a Cartoucherie-ben. A
csarnokot, benne a lelátóval és a színpaddal, ter-
mészetesen mindenhol fölépítette a Napszín-ház.
Mnouchkine nyitott házat visz, mint mindig. A
vastraverzek alatt átlátható öltözők; kezdés előtt
egy órával bárki megszólíthatja a készülődő
színészeket, akik vágott lábú székeken, alacsony
asztalkák előtt, szőnyegre heveredve vagy
kicsiny dikón pihenve időznek. Fehér kelmében a
nők, könnyű feketében a férfiak. Keleti kényelem -
ezzel indít már az előadás előtt az arab Tartuffe.

Mnouchkine terített lapokkal játszik. Olyan,
mintazsonglőr, aki kifordítja a tenyerét, hogy el-
lenőrizhessük: nem csal. Tapasztalataim szerint
soha nem fordult elő, hogy másnak adta volna ki
magát, mint ami. Tiszta, átlátható előadások,
egyenletes megvilágításban. Sehol egy rejtett
zug, értelmezési homály, misztifikáció. Az arab
Tartuffe nem rejt bonyolult üzenetet. Lehet, hogy
a franciák ellentmondásos viszonya volt
gyarmataikhoz vagy a máig érzékeny „algériai
kapcsolat" a hazai néző számára ár-nyaltabbá
teszi a játékot, de még ezt sem hiszem. Inkább
arról van szó, hogy a Tartuffe bár-hol
lejátszódhat, ahol normális embereket sakkban
lehet tartani fanatikus hatalmi ideológiákkal.
Mnouchkine-nál történetesen egy ortodox
muzulmán álcáját viselő briganti élősködik egy
olyan családon, amelyben már felbomlóban
vannak a konzervatív tradíciók, és mindenki
szabadon, a kedve szerint él. Ehhez föl kellett
vázolni valamilyen társadalmi hátteret. Ennek
lényege, hogy a modernizációs folyamat elle-
nében létezik egy feltüzelt, „fundamentalista"
tömeg, amelynek egyik hangadója Tartuffe és
állandó hattagú kísérete, az egész mögött pedig
utalásszerűen ott van még egy európai hatalom
is, amelynek képviselője, a Lojális úr adott
esetben manipulatív módon lép föl.

Nem hinném, hogy Mnouchkine konkrét or-
szágra céloz, az etnikai szokások - lakóhely, öl-
tözködés, viselkedés - realista részletezése el-
lenére ez inkább fiktív terep, ahol a cselekmény
lejátszódhat. Az Orgon család tagjai ugyanakkor
pontosan megrajzolt típusok és egyszersmind
egyéniségek, a bigott fekete varjúként kántáló
Pernelle asszonytól, a felszabadultan engedel-

Odüsszeia - a Footsbarn társulat előadásában
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mes Elmire-en át a szabadelvű diáknak látszó
Damisig. Maga a családfő tekintélyes polgár,
akinek kedvére van a lazább életvitel, és legszí-
vesebben kidobná a házából Tartuffe-öt, ha nem
félne a háta mögött álló fanatikus tömegtől. Az
utóbbi üvöltő skandálása időként behallatszik
Orgonék ráccsal elkerített udvarába.

Mindez nem szövegelemzés eredménye, sőt a
szereplők „megcsúfolják" Molière nyelvét,
amennyiben artikulációjuk távol áll a Comédie-
Française-ben megkövetelt nívótól. (Legtöbbjük
aligha járt francia színiakadémiára, sőt nevükből
ítélve nem is föltétlenül anyanyelvük a francia.)
Mozgásukban és gesztusaikban is keverednek a

Vladimir Juravle, Valer Dellakeza és llie
Gheorghe a craiovai Titus Andronicusban

Az angol Footsbarn Utazó Színház társulata
éppúgy soknemzetiségű, ahogy a Tartuffe-elő-
adásé is, azzal a különbséggel, hogy ők nem ho-
mogenizálják a nyelvi különbségeket. Odüsszeia-
produkciójuk soknyelvű. Fölváltva szólalnak meg
angolul és franciául vagy valamelyik afrikai
szereplő anyanyelvén. Pénelopét lengyel szí-
nésznő játssza lengyelül, ékesszóló monológja a
bábszerűen mozgó, álarcos kérőket rajongó he-
lyeslésre és szavainak fonetikus utánzására
készteti.

Akik tizenöt éve az amszterdami Nemzetek
Színházával egybekötött Bolondok Fesztiválján
látták Footsbarnék Hamletjét, emlékezhetnek
arra a csepűrágó ponyvastílusra, amely szere-
tetteljes paródiával kezelte a szent klasszikust,
és elkápráztatott a színészek humorával, tech-
nikai hajlékonyságával, sokoldalúságával. A
Footsbarn azóta is sátorszínház maradt: lakóko-
csiba települt együttesével családostul járja a vi-
lágot. (Az iskolát is lakókocsiban viszi a gyere-
keknek.) Ha lejátszott, szedi a sátorfáját, és
továbbáll. Az Odüsszeiát Dél-Indiában, Keralá-
ban készítették elő, hogy az indiai színházi és
tánctechnikákra építsék az előadást. Az „első
európai kalandregényt" - így nevezik Homérosz
eposzát - gondolatban össze akarták kötni a
nagy hindu eposzokkal, a Mahabharatával és a
Ramajanával. A kultúrák találkozásából színes
kaleidoszkóp jött létre, amelyben különösebb
rendszer nélkül keverednek a legváltozatosabb
színházi elemek, a bábjátéktól a kathakali táncig,
az antikizáló görög maszkos stílustól a pantomi-
mig, az árnyjátéktól a music hallig, a kabarétól a
látványos teátrális effektusokig. Mindehhez jön a
már említett nyelvi kavalkád. Az eredmény, meg-
lepő módon, mégsem stíluszagyvalék, inkább a
felnőtteknek (is) szóló gyermekszínház, amely
gazdag képzelettel és magas technikai színvo-
nalon valósul meg. (Beleértve a színészi játék-
technikát is.)

Meseszínház a fundamentuma Silviu Purca-
rete Titus Andronicus-rendezésének is, bár ez a
tündérmese inkább nevezhető tündéri rémme-
sének. (Ahogy a shakespeare-i eredeti is rém-
drámának.) A craiovai Nemzeti Színház utazó
színház, ha nem is abban az értelemben, mint a
Footsbarn; egyike napjaink sztáregyütteseinek,
amely rendszeresen föltűnik a világ különböző
pontjain tartott fesztiválokon. A Titus nem új pro-
dukció, írtak már róla - a Színházban is -: jel-
legzetes példája a román rendezői színháznak.
Ebben is szándékosan heterogén a stílus. Hiper-
naturalista pillanatok váltakoznak rítussal, Mur-
nau filmjeinek expresszionizmusa keveredik
groteszk elemekkel, a rothadó Róma dekadens
világára rákopírozódnak vadászjelenetek Alsó-
Bajorországból, és így tovább. A kivágott nyelvű,
megcsonkított Lavinia véres torzóként percekig
vonaglik egy kórházi ágyon. Tamora fiai tiroli-

realista, illetve koreografikus elemek. Orgon és
Tartuffe egymást kölcsönösen manipuláló, meg-
játszott őszinteségrohamai, dühkitörései, es-
deklései, rajongásai, bocsánatkérő és megbo-
csátó rítusai valóságos balettbéli pas-de-deux-
k. A kissé hasasan is ruganyos, fiatal Tartuffe
és a magas, szálfaszikár, hatalmas léptekkel
futó, ötvenes Orgon viszonya azt a számunkra
is ismerős kérdést veti föl, hogy meddig
terjedhet az ön-feladás, azaz mikor fogyasztja el
önmagát a saját farkába harapó kígyó. Molière
gondoskodik a happy endingről, és a mai
rendezői szokásokkal ellentétben Mnouchkine
nem csöppent fanyar csöppet az édesen föloldó
befejezésbe. Olyan könnyedén siklik át a
megoldás kétértelműségén, ahogyan ezzel az
elegáns, szórakoztató, elementárisan profi
előadással magán az egész darabon.
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nadrágos, hájas puhányokként zenére tipegnek
át a színen, baltával a kezükben. Aaron mint vas-
tag, vörös szájú, mesebeli szerecsen rosszalko-
dik, bejövetelét állati morgás, bőgés, üvöltés kí-
séri. A gót foglyokat szállító szekéren vágóhídi
hústömegek meztelen halmaza. A néphez szóló
vezető férfiak a színpadon átkocsizó televíziós
készülékekből ágálnak; Purcarete szerint a kép-
ernyő az ördög ikonográfiája

Az előadás rövid snittekből áll. Félpercenként
változik a világítás, függönyök lebbennek, fenye-
gető árnyak vetülnek rájuk, a színpad élénk szí-
nekben tobzódik, a hangszórókból sistergő, siví-
tó, nyisszanó hangok hallatszanak. Olyan az
egész, mint egy rituális rémálom, amely puhán,
halkan, rejtett feszültségekkel és félelemmel van
kibélelve. A színészi minőség nem egyenletes,
Tamora például jelentéktelen figura, a Titust ját-
szó Stefan lordache viszont szardonikus kaján-
sággal éli végig a borzalmakat és kegyetlensé-
geket. A végén Purcarete Mozartot használja el-
lenpontnak: a zene tiszta hangjai az őrült mé-
szárszék képeihez szolgálnak kíséretül. A ren-
dező nem titkolja, hogy előadásában a mai Euró-
pa metaforáját kell látnunk.

Némi meglepetésemre Joel Jouanneau is
konkrét politikai allúziókkal él, mégpedig olyan
szerzőre hivatkozva, akitől ilyet legkevésbé sem
várnánk. A fiatal író-rendező Beckett abszurdját,
A játszma végét úgy állította színre, mintha
Hamm és Clov Groznij utolsó két túlélője volna.
Az eredetileg a lausanne-i Théâtre Vidy és a
frankfurti Theater am Turm közös produkciója-
ként létrejött előadást Avignonban szabadtéren,
egy kolostorudvaron játszották. (A párizsi Őszi
Fesztiválon a Bouffes du Nord-ban látható.) A
díszlet kormos, leomlott városfalat ábrázol,
amely előtt kibombázott öreg hajléktalanként,
autógumin ül a fekete szemüveges Hamm. Az
előadás egyes pontjain határozottan az volt az
érzésem, hogy lát: fejmozgásával követi az orra
előtt elhúzott tárgyakat. A játék vége felé leveszi
a szemüvegét, ránéz Clovra, megszólítja, de a
rendező szerint nem biztos, hogy csakugyan lát-
ja. Ebben, úgymond, a megtapasztalt dolgok, je-
lenségek érzékelésének relativizálódási folya-
mata tükröződik, ami az utóbbi évtizedek fejle-
ménye, és a dráma színpadra állítójának számot
kell vetnie vele.

Jouanneau más értelemben is szabadon ke-
zeli Beckettet. Nemcsak a színpadi instrukciót
hagyja figyelmen kívül, hanem a klasszicizáló-
dott becketti játékstílust is. Színészei nem alkal-
mazzák a megszokott, redukált színpadi jeleket,
gesztusaikat a legkevésbé sem koreografálják,
egyáltalán, száműzik a gesztikusságot, és a le-
hető legnaturálisabb életszerűséggel játsszák
szerepüket. A kukákban tartózkodó két nagy-
szerű liliputi színész - Jean-Claude Gremier és
Mireille Mossé - is inkább hétköznapi érzelme-

Heinz Bennent (Hamm) és David Bennent (Clov)

A játszma vége című Beckett-előadásban

ket visz a játékba, mintsem metafizikai távlatot.
Heinz Bennent (Hamm) úgy ül törökülésben a
földre dobott autógumin, mintha bármikor föláll-
hatna, ha akarna - és ha lenne hová mennie.
David Bennent (Clov) koravén utcagyerekként,
vagány dühvel lohol a romokon. Ha a szöveg egy
pontján, amikor arról van szó, hogy tutajt építe-
nek és tengerre szállnak, egy világítási
effektus-

nak köszönhetően nem válna a színpad Noé-
bárkává, alig hinnénk el, hogy Groznij túlélői egy-
ben az emberiség utolsó képviselői is.

Salzburg

A reinhardti jogaiba visszaperelt drámai színház
felelőse Salzburgban Peter Stein, aki évente ma-
ga is rendez egy-egy előadást. Az idén Csehov
Cseresznyéskertjét állította színpadra a Lan-
destheaterben. Nekem, akinek a rendező által
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ihletett, gazdagon értelmezett, színészi minő-
ségben és varázslatos képekben kiteljesedő
lélektani realista színház az eszményem -
azonos kvalitású, más színháztípusokkal
szemben -, páratlan élvezetet szerzett ez a
ritka tökéletes produkció. Stein megtalálta a
harmóniát a darab költői szimbolizmusa és
naturalista életszerűsége között. Zseniális
maga a színpadkép, Karl-Ernst Hermann
díszlete is. Az első benyomás az, hogy nincs is
díszlet. A nézőtér felé szélesedő, kitágított teret
a nyers padlóburkolat metszi ki; rajta hátrafelé
szűkülő, perspektivikus barna csíkok. Bútor alig:
hófehér babaasztal babaszékek-kel
(gyerekszoba!), a kötelezően szerepet játszó
barna szekrény, pamlag. A teljes hátsó falat
függöny takarja. Ez hangsúlyozottan színpadi
tér, nem realista enteriőr. A csoda akkor
következik be, amikor a függönyt az első
felvonás közepén elhúzzák, és mögötte
föltárulkozik a cseresznyéskert. Az ablaküveg
mögött hófehéren virágzó fák, több sorban,
kissé ferde síkban, tükörszerűen, a csíkos
padló folytatásaként. A látvány meghökkentően
naturális és egyszersmind valószerűtlen.
Egyidejűleg zsongás kezdődik, amelyben
madárcsicsergés, méhzümmögés és
csengettyűk csilingelése oldódik a szférák
zenéjévé. Több mint egy percig ez az akusz-
tikus csend „szól" - lehetetlen is lenne beszéd-
del megtörni a varázslatot. A szereplők mozdu-
latlan sziluetté merevednek az ablakpárkánynál
és az előszínpadon - egy hosszú, kitartott
pillanatra „megáll az idő", hogy a túlexponált,
vakító

Markella Hatziano (Judit) és Robert Hale
(Kékszakállú) Wilson előadásában

emberrel történik meg, aki a szerencsétlenkedé-
seit igyekszik észrevehetetlenné tenni. (De a
csizmája mindvégig csikorog, nemcsak a legele-
jén, amikor említés történik róla!) Ugyanez jel-
lemző minden egyes pillanatra, Varja és Lopahin
esetlen kapcsolatára, Gajev biliárdgesztusaira,
Trofimov szavalataira, Dunyasa kellemkedései-
re, Jasa dölyfös inaskodására, Sarlotta Ivanovna
öniróniájára. Jól mutatja Stein esztétikai fölfogá-
sát, hogy a harmadik felvonásban szinte egy má-
sik darabot is megrendez két ajtónyílás mögött:
táncot, játékot, társasági életet. És nem statisz-
tákkal, hanem az éppen jeleneten kívüli fősze-
replőkkel. Teljes élet zajlik a háttérben, amiből a
néző, attól függően, hogy hol ül, csupán minimá-
lis részleteket lát.

A Firszet játszó Branko Samarovskira a ne-
gyedik felvonásban csaknem ráesik egy tonett-
szék. Stein úgy rendezte meg a jelenetet, hogy a
föltornyozott bútorhalmaz tetejéről lebillenő bú-
tordarab, a közönség rémületére, csak néhány
centivel a fekvő öreg inas feje fölött álljon meg.
Ezelőtt zajlik le a percekig tartó némajáték: a
magára hagyott, bezárt Firsz körbetipegése és
kétségbeesett szabadulási kísérlete. A lezúduló
szék széttöri a melodrámát. Egy másodpercnyi
horror, nehogy a szentimentalizmus szétáradjon a
nézőtéren. Iszonyúan szép és félelmetesen
galád rendezői fogás. Ez Peter Stein művészete.

Salzburgban változatlan az opera túlsúlya.
Változása Karajan-érához képest, hogy az ope-
rát összművészeti terméknek tekintik, és komp-
lex színházi élményt igyekeznek nyújtani. Ennek
érdekében jó rendezőket kérnek föl.

A Bartók-évforduló hívta életre A kékszakállú
herceg vára előadását. Rendezője Robert Wil-
son volt, aki az egyetlen lehetséges módon,
absztrakcióként fogta föl az opera cselekmé-
nyét. A különféleképpen világított, fehér vagy
színes háttér előtt derékszögben elhelyezett ge-
ometrikus vonalak jelennek meg, majd úsznak ki
folytatólagosan. Az egyetlen konkrét utalás egy
jelentős méretű, stilizált könnycsepp, a megfelelő
résznél, illetve egy váratlanul bekocsizó asztal.
Minthogy a közönség amúgy sem tudja követni a
magyar nyelvű előadás szövegét, a szí-nek és
formák változása csak lazán kerül kapcsolatba a
zenei anyag tartalmával. Ez rendjén is volna: az
eddigi tapasztalatok szerint a Kékszakállúhoz
rendelt rendezői víziók esetlegesek és
spekulatívak. Problematikusabb, hogy a két sze-
replő - Robert Hale és Markella Hatziano - is
megmarad díszítőelemnek. Keleties figurák, az
ennek megfelelő, szertartásos mozgással, illetve
mélyebb jelentés benyomását keltő karmoz-
dulatokkal. Mindennek a következtében a hatá-
rozottan esztétikus előadás azt föltételezi, mint-
ha Bartók operája ősi, misztikus beavatási rítus
volna, ami, úgy érzem, nem egészen felel meg a
valóságnak. Mindebből változatlanul levonható

kép, a valószínűtlen szépség szimbóluma bele-
égjen az emlékezetünkbe.

Amikor magunkhoz térünk az ámulatból, rájö-
vünk, hogy ez az egész merő szürrealizmus, ek-
kora ablaka nem lehet a háznak! De hiszen szo-
ba sincs, csak a szoba jelzése az, amit enteriőr-
nek látunk. A színpadi deszkáról egyébként is
lépcső vezet le a nézőtérre, és a járás a ruhatári
folyosóba torkollik, ahonnan az előadás során
behallatszanak a láthatatlanul ott „játszódó" jele-
netek. Vagyis ami Stein színpadán fotónaturaliz-
musnak látszik, egyáltalán nem az, hanem egy-
fajta hangsúlyozott színháziasság, a realizmus
„elemelt", meglebegtetett, teatralizált formája.
Aminek mindenekelőtt a színészi játék finomsá-
ga, cizelláltsága, összehangoltsága adja meg az
esztétikai szépségét.

Stein rendezését látva jelentését veszti az
„alakítás" fogalma. Nincs értelme „szerepfölfo-
gásokat" firtatni, „értelmezést" keresni; a színé-
szi személyiség észrevétlenül olvad át a szerep-
be és viszont. Megállapíthatatlan, hogy Ra-
nyevszkaja könnyelmű-e vagy melankolikus, el-
mélázó-e vagy bohém, nosztalgikus-e vagy frivol
- Jutta Lampe nem enged kérdéseket föltenni.
Nem ábrázol, és nem játszik; egyszerűen van.
Megtörténik. Ez a fajta színészet az, amelynek a
nyitját évtizedek óta próbálom meglelni, hiába.
Nézzétek, nézzétek, nézzétek Jutta Lampét, és
megtudjátok, mi a színész!

A pasztell-színészet Stein ideája. Az előadás-
ban egyetlen kirívó gesztus sincs. Jepihodov ka-
lapdobozba lép, becsípi a kezét a becsukódó ab-
laktáblába, csuklásroham fogja el, amikor indu-
lás előtt mindenki némán leül egy végtelenül
hosszú percre, de mindez nincs „kijátszva", alig
fel-tűnő, nem a „közönségnek" szól, hiszen olyan
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a konklúzió, miszerint a Kékszakállúhoz nem le-
hetséges drámai cselekményt illeszteni.
Wilsonnál közelebb került a mű lelkéhez annak
idején Götz Friedrich, legalábbis - minden
esetlensége ellenére - j o b b helyen keresgélt,
amikor Judit a Kékszakállú ruhájából (értsd:
bőréből) szakította ki a kulcsokat. A férfi üres
tenyerében meg-forgatott női mutatóujj olyan
wilsoni kód, amely nem nyitja Bartókot és Balázs
Bélát. A rendező-nek egyébként sikerült
agyonvágnia a Kékszakállút azzal, hogy
közvetlenül utána, mindössze félperces
félhomályt követően Schönberg Erwartungjával
- és Jessie Normannel - folytatja a színházi
estét, ami kissé méltatlan eljárás, és
dramaturgiai indoka sem teljesen világos. (A két
darab összepárosítása nem oly meglepő, mint
egyesek hangoztatták; Friedrichnek a bécsi
operában már évekkel ezelőtt eszébe jutott.)

A salzburgi operajátszás legfőbb gondja a
modernizmushoz való viszony. A Lulu esetében a
rendező Peter Mussbach némileg joggal alkal-
mazott filmes hatásokat, miután maga Alban
Berg is filmet ír elő a címszereplő
börtönbüntetésének és szökésének
megjelenítésére. Csak-hogy Mussbach
majdnem végig egy közönséges vetítőben
játszatja le a cselekményt, amelynek vörös
függönyös színpadát, kényelmes foteljeit és
zöld vészvilágítással jelzett kijáratait az egyes
jelenetekben más-más szögből mutatja. Lulu ar-
ca időnként hatalmasra kivetített közeliben is
megjelenik, a díszletet pedig olykor egy lepusz-
tult enteriőrt, foteleket és tüzeket ábrázoló kör-
svenk helyettesíti.

A rózsalovag előadásában Herbert Wernicke
megszüntette a tizennyolcadik századi rokokót,
és a szerzők korába, a Jugendstil környékére he-
lyezte a cselekményt. Octavianból lovaglónad-
rágos, bilgeri csizmás, cilinderes uracs lett, a
parlagi Ochs báró kísérete pedig tirolinadrágos,
besörözött kocsmatöltelékekből áll. Semmi rizs-
por, semmi csipke, semmi zsabós ing. Az első
jelenetben Octavian kevés illúziót keltő, térdig
érő alsónadrágban ül egy széken, a
tábornagyné ágyától mintegy tízméteres
távolságban. Sajnos a színpad hatalmas méretei
a továbbiakban is „lenyűgözik" az intim drámát,
így Cheryl Studer minden igyekezete kevés
ahhoz, hogy az első felvonás melankolikus
monológjából fájdalmat és rezignációt csiholjon.
A színpad amúgy szép, a vetített háttér elé
mozgó tükörparavánokat helyeztek, amelyek
hangtalanul siklanak, és pillanatok alatt
átváltoztatják a teret. Például a háló-szobát
lépcsős csarnokká. A rendező díszlettervezői
minőségében nyilván az idővel és az illúzióval
akar játszani, amikor az ezüstrózsa átadásához
középen kettéválasztja a vetített tükör-
csarnokot, és igazi „operettlépcsőt" tol a helyére.
Hasonlóan trükkös megoldás, amikor a harma-
dik felvonás búcsújelenetéhez eltűnik a fogadó,
és egy fákkal szegélyezett árnyas allé jelenik

meg (természetesen vetítve), egy-egy kifelé
néző kocsival, amelyben majd a tábornagyné
és Faninal távozik két irányban, magukra hagy-
va a fiatalokat. Utóbbiakra csak az utolsó jele-
netben csukódik vissza a fogadó, hogy a padlón
fekvő Sophie kezében szorongatott ezüstrózsát
maga „Gilles" cserélje át vörösre, az eleven
szerelem szimbólumára. A Watteau-tól köl-
csönzött Gilles rendezői találmány az eredeti-
ben szereplő kis szerecsen inas helyett. Termé-
szetesen a legvégén ő húzza rá az előfüggönyt
a szerelmesekre.

Wernicke láthatóan nem tud ellenállni az óriási
színpad csábításának. Mindenhol, ahol lehető-
ség kínálkozik, tömeg hömpölyög a színen, az
olasz énekes a tábornagyné ágyán elfogyaszt
egy nagy tál spagettit, Ochs bárót ezúttal az alfe-
lén sebesítik meg, és gyógyítására bemasírozik
egy egész orvosi ügyelet, kettes sorban hord-
ággyal. A rendőröknek tányérsapkájuk, a ripor-
tereknek - kell-e mondanom? - vakus fényké-
pezőgépük van. Viszont az így megnövekedett
igényekhez hangban-játékban csak az Octavi-
ant játszó Ann Murray nő fel. Studernek nincs
igazán légköre, Ochsként Jan Hendrik Rootering
pedig minden tekintetben jelentéktelen.

„Egyéniség kerestetik hallik mindenfelől a
jámbor óhaj. A Traviatára, amely még soha nem
szerepelt az Ünnepi Játékok műsorán, Rost
Andreát hívták meg, rendezőnek pedig az
opera-színpadon (állítólag) debütáns, de a
drámai szín-házból jó ismerős Lluis Pasqualt.
Rost Andreát Riccardo Muti vezette elő fél évvel
a Scala-beli sikeres Rigoletto-Gilda után,
amelynek CD-Iemeze éppen a salzburgi évad
derekán került az

üzletekbe. A gyors ívelésű karrierjének még csak
a legkezdetén álló fiatal énekesnő elsőrangú vo-
kális teljesítményt nyújtott; hangjának forszíro-
zás nélküli, telten zengő mély regisztere külön
meglepetés. Kár, hogy a játékban kevés
segítséget kapott a rendezőtől.

Pasqual energiáit nagyrészt lefoglalta, hogy
leszűkítse a Grosses Festspielhaus túlságosan
nagy terét. A második felvonásban úgy működ-
teti a színpadot, mintha kamerával variózna: az
estélyre készülők mögött a jelenetváltozáskor
ki-nyílik a tér. A. hátsó színpadon, tüllfüggöny
mögött gyakran álomszerű balett folyik,
rozsdaszín-ben. Állítólag Garbo „kaméliás
hölgye" lebegett a rendező szeme előtt. Ettől
nem látta a realitást. Rost Andreának a harmadik
felvonásban úgy kell keresztre feszülnie az ágy
támláján, mintha a Mount Everestre mászna.
Megdicsőülés sem jár neki: miután holtan
összeesett, hiába várjuk föntről az égi sugarat,
amely a sötétből kimetszené és
fölmagasztosítaná alakját. Ehelyett az orvos
nyalábolja föl, és visszacipeli az ágyba. A
magyarázat egyszerű: különben az összecsa-
pódó függöny előtt maradna. Ha ez realizmus,
megkérdezhetjük, miért nincs legalább minimá-
lis kapcsolata szereplők között. Frank Lopardo
Alfrédja olyan szenvtelen, mint egy adóvégre-
hajtó. De a szólamát bírja, ami Renato Brusonról
nem mondható el. Hanyatló hang; a Germont-
sláger után - Mutival egyetértésben - gyorsan
belekapott a folytatásba, nehogy kitörjön a taps
(vagy valami más). Bezzeg a maestro, aki állító-
lag dühös a közbetapsolókra, Violetta első
felvonásbeli áriája felénél nemcsak hajlandó
volt megállni, hanem láthatóan készült is a
pauzára. Lett nagy ováció, Rost Andrea már itt
megnyerte magának az estét. Feledve lett
minden. Az is, hogy néhány perccel korábban a
vendégek kissé

Jelenet Berg Lulujából
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széteső kórusa búcsúzás gyanánt úgy höm-
pölygött előre a zenekari árok felé, mint ama vo-
nat a százéves mozi műsorában, amely mintha el
akarta volna ütni a nézőt.

Mozartnak több szerencséje volt a rendezők-
kel. Luc Bondy igazán drámaira vette a Figaro
házasságát, és ebben partnerre találta karmes-
ter Nikolaus Harnoncourt-ban. Soha nem hallot-
tam a „csipkefinom" nyitányt ilyen lassú tempó-
ban és ilyen súlyos, sötét drámai hangsúlyokkal
vezényelni. (Lett is egy kis „búúúzás" a végén.) A
recitativók úgyszintén szokatlan nyomatékot
kaptak, mintha prózai jelenetek lettek volna: erős
szituációba kerültek. Richard Peduzzi pedig va-
rázsos súrló és ellenfényeket bocsátott rájuk.
Ahogy az egész előadásra is. Mindenből az a
meggyőződés áradt, hogy a darabban nem hol-
mi keresztbe udvarlási kalamajkáról van szó. Itt
bizony senki sem egészen ártatlan. A szép gróf-
né elájul Chérubin láttán, aki gyakorlatiasan az
ágyra teperi a kevéssé tiltakozó Susannát. Az
apród leckéztetése közben („Non ti avrai...") a
gróf Susanna kezét szorongatja, akinek eszébe
sem jut elhúzni a kacsóját. Figaro nem is annyira
Chérubint, inkább a grófot fenyegeti, aki az ária
végén dühösen távozik. Figaro pedig elég dur-
ván tessékeli ki menyasszonyát a dobozszerű
ágy-paraván mögül, ahol az ara Chérubintól bú

csúzkodott. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy
a hálóinges kertészlányka a fotelban szétvetett
lábbal terpeszkedő romlott fruska, és még Mar-
cellina is vonzó, energikus, intrikus negyvenes,
akkor megértünk valamit az előadás erotizált
légköréből.

A végső kibonyolódásban Bondy utoljára még
összekavarja a szereplőket, majd a gomolygás-
ból egymás kezét fogva, hosszú, láncszerű fü-
zérben vezeti ki őket.

Bryn Terfel, a hatalmas hangú és jelentékeny
egyéniségű Figaro a Don Giovanni Leporellója.
A Barenboim-Chéreau-előadást a tavalyi be-
mutató után most másodszor is megnéztem, és
töredelmesen visszavonom minden korábbi fa-
nyalgásomat - amelyek, persze, eredetileg is
viszonylagosak voltak. Most, a salzburgi opera-
dömpingben látszik az igazi formátum. Barenboim
nem „dramatizál", nem rak ki annyi hangsúlyt,
mint Harnoncourt, de leheletfinom intonációiban
olyan elsöprő sodrás van, amely mindvégig fe-
szültségben tart. A cselekmény folyamatos haj-
szoltságát, ami a zenéből árad, tökéletesen leké-

Jan Hendrik Rootering, Ann Murray, Heidi
Grant Murphy és Hakan Hagegard A rózsa-
lovagban

pezi Peduzzi díszletének állandó, „menet közbe-
ni" változása. A teret zárt falak határolják, ame-
lyeken olykor rések nyílnak, avagy reliefszerűen
domborodnak ki az építészeti elemek. Az archi-
tektúra alakulásával együtt a fények és a színek
is folyamatosan változnak: néha homályban
hagyják a fél színpadot, máskor ferde árnyakat
vetnek rá. A jelenetek áttűnésekkel olvadnak
egymásba, és módot adnak Chéreau-nak, hogy
az énekesekre is alkalmazza kivételes formate-
remtő készségét. Az opera emberi viszonyrend-
szere a szereplők folyamatos mozgáskoreográ-
fiájából olvasható ki. A folyton táguló-szűkülő-
fenyegető-fölfénylő-elhomályosuló színpadon
mindenki agitatív mozgásban van egymás körül.
Például Don Giovanni és Elvira ambivalens kap-
csolatát ölelő, közeledő, távolító, kegyetlen,
kedveskedő gesztusok kompozíciója beszéli el.
Catherine Malfitano egyszerre üti, simogatja,
öleli, védi és „kiadja" Feruccio Furlanetto Gio-
vanniját, aki az agresszivitás és a galantéria kü-
lönös ötvözetét valósítja meg. Chéreau időnként
fénykörökbe vonja a szereplők egy-egy csopor-
tozatát, és ez az „elavult" világítási effektus -
azon túl, hogy a nagy színpadon alkalmanként
kiemeli a hangsúlyos történést - drámaian ar-
tisztikus hatást kelt. A „finomságokat" hosszan
lehetne sorolni; például, hogy Vesselina Kasaro-
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va Zerlinája távolról sem a megszokott „piccola
bambina", hanem energikus, vad karakter, Lella
Cuberli pedig mint Donna Anna („fedett" hang és
zárkózottság) egy depressziós nő személyiség-
zavaráról tudósít.

Az operajátszás kardinális kérdései tanulmá-
nyozhatók Chéreau, a „perfekt fenegyerek" tün-
dökletes munkáján. Meg a „mellékesek" is. Pél-
dául, hogy nem tart a kopogó cipőtalpaktól, nem
fedi le a zajokat - eltérően a bársonypadlós lég-
benjárók divatjától, akik a steril zenei hangzás
kedvéért a gőzgépeket is hangtalanul járatják.
Nem félti Mozartot a zörejektől, nem zárja el, nem
tartja lombikban - szembesíti az élettel.

Bayreuth

Wolfgang Wagner, a színházi „apukává" lett
unoka - rendezőnek érdektelen, vállalkozó
szellemű fesztiváldirektornak zseniális - törököt
fogott honfitársával, Alfred Kirchnerrel. Évek sora
és tucatnyi formátumos produkció után először
ért kiadós csalódás. A tavaly bemutatott új Ring-
tetralógia, A nibelungok gyűrűje zenei
megvalósítása, James Levine vezényletével, a
szokott magas színvonal. Ám a rendező Kirchner
annyit ront rajta, hogy mint „Gesamtkunstwerk"
élvezhetetlen.

A Ring főmű Bayreuthban. Vele nyílt meg
annak idején a Festspielhaus; az Ünnepi
Játékok és maga a Wagner-kultusz rá van
kitalálva. Az utóbbi negyedszázad fölújításai
nem könnyítették meg a soros rendező
helyzetét. A Boulez-Chéreau-féle, botrányosan
indult, klasszikussá történelmiesedett „átirat",
amely a tőkefelhalmozás korának ipari
kapitalizmusát tette meg szín-helyül, nagy
kihívást jelentett. Utána a Solti-Peter Hall-
változat - bár Solti egy év után kiszállt belőle -
természetközeli naturalizmusával
(úszómedence, meztelen keblű rajnai sellők) a
maga nemében impozáns volt. A következő, Ba-
renboim-Kupfer-variáció, a „Csernobil-szind-
róma", sokakat irritált; szerintem a provokatív
zseni kézjegye tündökölt rajta.

Mi jöhet ezután? Kirchner jött - és semmi
sem jutott az eszébe. Azzal kérkedni, hogy mit
nem a k a r t - tudniillik az aktuális társadalmi-poli-
tikai valósággal konfrontálódni - tipikus defenzív
álláspont, és a koncepciótlanság bizonyítéka. A
produkcióban minden erre vall. Akinek semmi
sem jut eszébe, az absztrahál. Kirchner és a rövi-
den Rosalie-nak becézett divattervező a modern
művészetek múzeumának előterét kontaminálta
egy exkluzív butikkal. Ezt jóindulatúan fantázia-
világnak is nevezhetjük. Elmenne, ha következe-
tes és célirányos volna. De nem az.

A modern múzeum képzetét, abból is a foyer-t,
a Walhalla kelti föl. Színes huzalok erdeje a hát-
térben, föntről pedig színváltó szecessziós ne-

Eric Halfvarson (Hagen), Deborah Polaski
(Brünnhilde) és Wolfgang Schmidt (Siegfried)
Az istenek alkonyában

oncsövek ereszkednek le. Akár egy posztmo-
dern kiállítás előcsarnoka a plakáton. Az istenek
extrém fantáziakosztümben vonulnak beléje. A
felső tízezer. A kint maradó, „értelmiségi" Loge
(Siegfried Jerusalem) ironizálja a hősi pózt,
megvető legyintéssel nyugtázza az előkelősé-
gek gálaestjének megnyitóját. A „high society"
kritikája? Ha az volna, még jó is lenne. Elmondva
érdekesebb, mint látva, minthogy rögtönzött öt-
letnek hat. Sem az előtte lévő két és fél órához,
sem az utána következő három estéhez nincs
köze.

A legvalószínűbb, hogy Kirchner színes fel-
nőtt mesének képzelte a germán mítoszt. A Raj-
na sellői popgörlök háromágú hintán. Alberich
(és Mime is) puttonnyal a hátán pikkelyes teknős.
Maga a kincs rombusz alakú lámpa, volfrámszál-
lal kivilágítva. Az óriások egy második, hatalmas
fejet is viselnek, gyermekrajzszerűen pingált pa-
pírmaséból. A nibelungok: kisgyerekek ketrec-
ben, akik aranyszőttest szőnek - később az óri-
ások betakarják vele Freiát -, így csak azt nem
érteni, minek az a fránya kopácsolás a zenekar-
ban.

A walkürben láncfüggöny hullik le, amikor be-
árad a tavasz. A Notung: jókora reszelő. A walkü-
rök félbevágott hengerekben mint magánjárgá-
nyokon repkednek. A tűzfüggöny kifejezetten
vursliszerű: forgó rendőrlámpák - igaz, nem ké-
kek, sárgák - ölelik körül a színpadot. (A ninó-
zást sajnálatosan megakadályozza, hogy Wag-
ner ide komponálta a Tűzvarázst.)

A Siegfried lombsátra jóképű ernyőkből áll. A
kovácsműhelyben fújtatók élesztik a neontüzet

és az elektronikus szikrákat. A felvonás végén
Mime (a ragyogó Manfred Jung) lekéri a zsinór-
padlásról a lámpát, és lovagló ülésben felröpül a
„kupolába". Siegfried (Wolfgang Schmidt), aki
kinőtt pantallójában koravén kamasz, valahol a
háttérben fölvágja a papísárkány torkát, mire ki-
jön odabentről a gyermekrajzfejű Fasolt. Brünn-
hildével (Deborah Polaski) láthatatlan hólabdát
dobálnak, á la Antonioni.

Az istenek alkonyában Hagen fölfüggesztett
ezüstös páncélszekrények között múlatja az
időt. A nornák ormányos porszívóállatkák;
ormányuk a karjuk meghosszabbítása. Siegfried
halálakor a színpadon álló távírópóznák - kicsit
recsegve - derékban meghajolnak. A katonák
rémülten szétrebbennek a halott láttán, majd a
következő jelenetben, miután a függöny újra
föl-ment, a vállukon hozzák a hőst.

Föltűnő, hogy Kirchner mindent csak füg-
gönnyel tud megoldani, holott Bayreuth csodája
most már évtizedek óta a nyílt színi áttűnések
káprázatában rejlik. A Gyászinduló mint közzene
fölöttébb színháziatlan. A süllyesztők úgy mű-
ködnek, mint valaha nálunk a boldog emlékezetű
Úttörő Színházban.

A jelmezek külön világot alkotnak. Brünnhilde
a testformát kiadó, kemény páncélt visel, s ha le-
veszi, hogy közelebb kerüljön Siegfriedhez,
alatta egy másik, ugyanolyan van. (Téved, aki
azt hiszi, hogy ez az átkos isteni távolságtartást
szimbolizálja.) Amikor teljes díszben van,
kipárnázott vállaival, bő szárú, magasra húzott
nadrágjában a megszólalásig olyan, mint egy
jéghokikapus. Fricka estélyi ruhájának egyik
vállán decens ab-roncsrátétet hord, amitől bal
karját nem tudja mozgatni - mintha gipszben
volna. Még Siegmund (Poul Elming) és
Sieglinde (Tina Kiberg) járt legjobban:
magasak, szőkék, germánok - és van testük.
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Szerepet formálni, légkört és pláne szituációt
eremteni nincs lehetőség. A fantasztikusan
neklő Deborah Polaski, ha Brünnhildéjének lelki
ohama van, hátravonul az odakészített vitorla-
zerű kiállítási tárgyat kaparni. Szegény Wagner
it meg nem tesz, mennyit küszködik, hogy
rünnhilde ébredését varázslatossá bűvölje -
indhiába; Kirchner és segítség híján a szegény
olaski érzéketlen marad. (Ó, Hildegard Beh-

ens, te felejthetetlen!) Egyedül a nagyszerű
ohn Tomlinson tud önmagába zuhant, megha-
onlott Wotant játszani.
A „földgömbölyűséget" jelképező ívelt padlat -
egvolt már Peter Hallnál! - egyetlen pillanatra

em képes metaforikussá válni. A színpad
olyamatos ügyetlenkedések színhelye. A Rajna
incsében az Alberich környékezte sellők perce-
ig semmittevően unatkoznak. A walkürben a lif-
es lányok csúcsforgalma majdnem komikus. A

z 1994-ben felújított Ring rendezője, Alf-
red Kirchner a Max Reinhardt-iskolát vé-
gezte el. Németország legmodernebb
színházában, Brémában Peter Zadek
asszisztense volt, majd a bécsi
Burgthea-

erhez került, néhány évig Bochumban és Stutt-
artban is dolgozott. Elsősorban prózai műveket
llított színpadra, de később a zenés műfajban is
űködött. Frankfurtban például nagy sikerrel

endezte a Jenufát. Amszterdamban a Nicolaus
arnoncourt vezényletével színre kerülő Don
iovannit, Bécsben Claudio Abbadóval a Ho-

anscsinát állította színpadra.
A bayreuthi Festspielhausban lévő rendezői

zobájában kerestem fel, hogy a Ringről beszél-
essünk.
- Kirchner úr, kérem, beszéljen Ring-rende-

ésének koncepciójáról.
- Arra törekedtem, hogy a darab mélyéből az

mberi arcokat mutassam be, hogy rávilágítsak
zokra a részekre, amelyek szép vágyakról szól-
ak. Ezt azért tartom lényegesnek, mert az em-
ereket ma egyre inkább megfosztják fantáziá-

uktól. Hiszen a ma embere mindent megrágva,
indent előre elkészítve kap. A televízióban
egmutatják, hogyan kell viselkednie, mikép-

en kell reagálnia erre a világra. Nincsenek vízi-
k, nincsenek álmok, nincs civil kurázsi, és hogy
z ellen felléphessünk, úgy vélem, fontos, hogy

Siegfriedben is interludium a tűzfolyamon áttörő
címszereplő útja; mire a függöny fölmegy,
Brünnhilde már hideg tájon szunnyad, mint a
jégmezők lovagnéja. Az istenek alkonyában a
hátsó horizont alatt, a földhajlat takarásában,
hang-súlytalanul és jelentéktelenül áll Siegfried
ravatala. Brünnhilde a függöny alatt odaslisszol,
melléfekszik, miközben a tűzpatak folyóvízzé
változik (tűz és víz, folyó és szárazföld
önkényesen cserélődik Kirchnernél), száraz
víznek nedves partján grasszálnak a sellők,
majd a fekete kör-függöny mögött föltűnik és
egy kihajtogatott vörös szőnyeg takarásában
„elhamvad" a poszt-modern Walhalla.

Kirchnert és Rosalie-t, enyhén szólva, nem
ünnepelte a közönség. Azért ők minden este kijöt-
tek a függöny elé, és mosolyogva állták a vihart.

Wagner örök - de e négy estén nem volt a
régi.

az emberi aspektusokra mutassunk rá, ez sokkal
lényegesebb kérdés, mint az, hogy például kapi-
talizmus és szocializmus ebben a darabban tu-
lajdonképpen immanens módon benne foglalta-
tik. Szerintem a rendezőnek nem az a feladata,
hogy erre a történetre egy másikat, a saját törté-
netét ráerőltesse, hanem az, hogy a nézőnek
megmutassa a különböző kapcsolódásokat, így
például az egyik legfontosabbat, hogy tudniillik A
Rajna kincse, A walkür, a Siegfried és Az istenek
alkonya szorosan összefüggenek. Így lényeges
megmutatni A Rajna kincsében az emberi gyen-
geséget, a kapzsiságot, a pénzsóvárságot, a ha-
talomvágyat vagy a házasság intézményének
védelmét, a szerelmet, például Fasolt szerelmét
Freia iránt. Tehát be kell mutatni ezt a sokféle ér-
zést, és azt is, hogy ezek milyen bonyolult dol-
gok, és mennyi bajt okoznak.

- Az ön rendezésében Alberich alakja is más
megvilágításba kerül.

- Számomra Alberich nem a világra rásza-
baduló gonoszságot jelenti, nem a született „ős-
gonosz" lép elénk, hanem egy szerencsétlen
ember, aki nehézségekkel küzd. Alacsony, csúf,
testi hibás figura, aki egyszerűen csak meg akar-
ja bámulni a gyönyörű rajnai sellőket. Az első
mondata így kezdődik: „Stört es..." (vagyis: za-
var, ha itt állok és nézlek benneteket?). A sellők
azonban kinevetik, mert Alberich borzasztóan

csúnya, de Wagner ezt belekomponálta a zené-
be. Alberichnek mindig azt kell énekelnie: hat-
schi, hatschi, ami tüsszentést (hapci, hapci) je-
lent, és mindig tüsszent is. Megcsúszik, elbotlik,
elesik, mindig valami módon az orrára koppinta-
nak, végül csellel a Gyűrűt is elveszik tőle, és ez
az oka, hogy olyan iszonyúan gyűlöli a világot. Al-
berich tehát a mindig háttérbe szorított ember tí-
pusa, ezt kell megmutatnunk a Ring kezdetén, A
Rajna kincsében.

- Richard Wagner számos rendezői utasítást
adott. Ezeket mennyire vette figyelembe?

- Számomra nagyon fontosak Wagner ren-
dezői utasításai. Wieland Wagner annak idején
kijelentette, hogy ezek érdektelenek, neki
ugyanis az volt a célja, hogy a színpadképeket
megszabadítsa a felesleges díszletektől. Szerin-
tem ezek a rendezői utasítások nagyon érdeke-
sek. Így például A Rajna kincsé ben azt olvassuk,
hogy olyan szakadékok vannak, amelyek egy-
mást követően a végtelenbe nyúlnak. Ez engem
arra emlékeztet, hogy a maga módján az agy is
olyan hálózatot alkot, amely a tudatalattihoz ve-
zet, oda, ahol az álmok születnek.

A walkür számomra olyan darab, amelyben a
tudatalattinak rendkívüli jelentősége van. A köz-
ponti jelenet az, amikor Wotan ezt mondja:
„Wenn ich mit lhr spreche, dann rat ich mit mir."
Tehát: „Ha vele beszélek, akkor önmagammal
ülök tanácsot", vagyis énjének jobbik felével, a
tudatalattijával beszél. Majd eljutunk arra a pont-
ra, amikor Wotan legkedvesebb leányát, Brünn-
hildét elaltatja, és tudjuk, hogy az alvás Wagner-
nél álmot és önmagunk megtalálását jelenti.

A következő rész a Siegfried; a részek közti el-
térés a színekben is kifejeződik. A walkür teljes
háttere fekete, ez a darab alapszíne. A Siegfried
gyönyörű zöld színben pompázik, ebben mani-
fesztálódik Wotannak az új emberről alkotott
gondolata. Ebben a darabban Siegfried eredetét
kutatja: honnan jövök, ki az anyám? Egyébként
a Siegfried cselekményének középpontjában
mindvégig a tudásvágy áll. Így kerül ide a Wotan
és Mime közötti - a régi népi kérdezz-felelek játé-
kon alapuló - fogadás, amelyben a vesztes feje a
tét! Ez átvitt értelemben azt jelenti, hogy aki nem
tud semmit, elveszti a fejét, tehát a tudatlannak
nincs is feje! Mime is tragikus figura, aki csak a
hatalmat akarja. Tőle úgy szabadul meg
Siegfried, hogy ledöfi. Ezt követően Siegfried az
ígéretek birodalmába, majd a senki országába
megy. Hiszen mielőtt Brünnhildét felébresztené,
azt énekli: „Selige Öhde", tehát boldog üresség,
olyan sivatag, ahol nem élés nemis élt soha senki:
ember nélküli világ. És úgy tetszik, csak ebben a
kietlen világban fejlődhet szerelem. A szerelmi
jelenet, a „Lachende Liebe, leuchtender Tod"
(nevető szerelem, ragyogó halál!) szavakkal ér
véget. Tehát Siegfried és Brünnhilde szerelmes,
boldog egymásra találása végül mégsem teljesül
be.

VIOLA GYÖRGY

A RING
BESZÉLGETÉS ALFRED KIRCHNERREL
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Jelenet A walkürből

A fiatal Siegfried rövid időre a felnőttek világá-
ba kerül. Ez olyan világ, amilyen a miénk,
amely-ről Bertolt Brecht azt mondta: „Már az
iskolában kitanulják a legáltalánosabb
galádságokat!" És Siegfried nem tanulta meg,
hogy kiismerje ma-gát, hogy megállja a helyét a
felnőtteknek ebben a világában, ezért elbukik.

Az istenek alkonyában nagy csoportokban
szerepel a kórus is, és amikor hallgatjuk a cso-
dálatos zenét, észre kell vennünk, hogy ez a
záró-zene optimizmust rejt. Nem katasztrófáról
vagy apokalipszisről szól. Ennek kategorikusan
ellent-mond a zenében megjelenő szerelmi
motívum.

Összefoglalva: Wagner korában nagy átala-
kuláson ment át a filozófia, tehát az az elképze-
lés, amely bennünk a felvilágodás, az idealizmus
és Hegel nyomán kialakult, hogy tudniillik nekünk
a transzcendencián belül védett helyünk van,
alapvetően megváltozott. Új elképzelések kelet-
keztek a nihilizmus, a marxizmus, majd később
az egzisztencializmus, azután Heidegger keserű
tézisei, miszerint egyáltalán nincs kapcsolatunk a
transzcendentálissal, hanem csak bekerültünk a
létbe, és ezért örök bizonytalanságra vagyunk

ítélve! Ez annyiban tükröződik a színpadképben,
hogy van egy világot jelképező korong, és van
egy gömbcikkely, ahol nyomasztóan nyilvánva-
lóvá, láthatóvá válik az ember számkivetettsége
és félelme. Gondoljunk például Sieglindére, aki
egyedül fekszik, és a világtól, az emberektől el-

ogy Radom legyen a kulturális beau
monde egyik fővárosa, amely
művészeket és közönséget vonz
Lengyelország és a világ minden
tájáról - micsoda nyaktörő ötlet!

Márpedig ez jutott eszébe Wojciech
Kępczyński radomi színigazgatónak. Ha nem
csalogatják ide a vendégeket a műemlékek és a
táj szépségei, akkor talán megteszi a magáét az

hagyatottan anyjáról álmodik. Heideggernek az
a tétele, hogy az ember világra jött, és Isten nem
hordozza a tenyerén, a színpadképben is
megjelenik oly módon, hogy gyakran üres a tér.
Az üres térben az egyes alakok, figurák nagyon
határozottan, kifejezően játszhatnak,
mozoghatnak.

író legendája, akinek e vidék mégiscsak a szülő-
földje, és akinek rokonai ma is itt élnek. Witold
Gombrowicz az a férfiú, akiről szó van.

A második nemzetközi Gombrowicz-fesztivál
ez év júniusában kis híján elmaradt: a minisztéri-
um váratlanul megvonta tőle a támogatást. Ám a
szervezők a sarkukra álltak, szponzorokat talál-
tak, s a nem egészen öt napig tartó rendezvény-

J E R Z Y J A R Z Ę B S K I

RADOM ÉS A KÖLTÉSZET
AMÁSODIKNEMZETKÖZIGOMBROWICZ-FESZTIVÁL



• VILÁGSZÍNHÁZ •

Szymon Kuśmider (Władzio) és Jerzy Radzivił-
łowicz (Henryk) az Esküvő krakkói előadásában

be belezsúfoltak több tucat előadást, találkozót,
referátumot és vernisszázst, a részvevőket kissé
megizzasztották, de a siker nem maradt el.

Gombrowicz és a többiek

A fesztivált másodízben rendezték meg, s van
némi remény a folytatásra. Nem értelmetlen te-
hát a rendezvény jellegéről tűnődnünk. Biennale
- folyton ugyanannak az alkotónak a tiszteleté-
re: ez igen szép gondolat, de vállalkozásnak

kockázatos. Ugyan meddig lehet egy és ugyan-
azon témáról újat mondani? A fesztivál szervezői
azonban kézenfekvő megoldást találtak e jogos
kételyre: úgy döntöttek, hogy minden alkalom-
mal más történelmi és irodalmi összefüggésben
veszik szemügyre írójukat. Az idén Witkacy
(azaz Stanisław Ignacy Witkiewicz) és Bruno
Schulz alkották Gombrowicz „társaságát". Két
év múlva valószínűleg Gombrowicz és „Párizs"
lesz a téma, ami annyit tesz, hogy Proust, Genet
és Sartre lennének a mellékszereplők; négy év
múlva az argentin „nagyok" kerülhetnének sorra,
hat év múlva Kantor, Lavelli, Sjöberg és más
színházi alkotók, és így tovább. Mert Gombro-
wicz nagyszerű kötőanyag; jó ürügy, ha a lengyel
vagy a világkultúra összefüggéseiről akarunk

eszmét cserélni, egyszerre nézve a kérdést a kö-
zéppontból és a perifériáról. A fesztiválnak, ha
valóban az, aminek lennie kell, nemigen lehet
köze az akadémikussághoz; Radomba is olyan
emberek sereglettek össze az egész világról,
akiknek Gombrowicz eleven, személyes problé-
ma, ám ez a Gombrowicz egyúttal szimbolikus
nyelvet teremtett, amelynek segítségével a
legkülönbözőbb emberek is szót érthetnek
egymással.

Tudós eszmefuttatások

A fesztivál keretében megrendezett tudományos
ülésszaknak sajátos dinamikája volt. Az első nap
hasonlította leginkább egy hagyományos konfe-
renciához: Włodzimierz Bolecki, Francesco M.
Catalucco, Allen Kuharski, Krzysztof Stala és
Aleksandr Fiut referátumai az európai és a világ-
kultúra, a modernizmus és a posztmodernizmus
összefüggéseiben helyezték el a fentebb említett
három „váteszt", a bennük fellelhető rokonságo-
kat és különbségeket egyaránt vizsgálat tárgyá-
vá téve. Bolecki feltette a kérdést: végül is mi az,
ami túl a rutinos tankönyvírók szempontjain ezt a
három, oly sokban eltérő alkotót megbonthatat-
lan triászként állítja elénk? Szerintem a Witkacy-
Schulz-Gombrowicz triász háború utáni sorsa
volt ebben a döntő, amikor is a sztálinista hata-
lom - maga mögött tudva a világégés minden
szörnyűségét - a két háború közti hagyomány
letagadásával, meghazudtolásával próbálta be-
oltani a társadalomba a maga új kultúráját. S mi-
nél kínzóbb volta hiányuk, annál inkább rá kellett
jönnünk, hogy ez az a három író, aki nélkül meg-
magyarázhatatlanok a XX. századi lengyel
kultúrában végbement változások, így aztán
1956 után elsősorban az ő rehabilitálásukról volt
szó. Ekkor szilárdult meg azaz értékrend, amely
Witkacyt, Schulzot és Gombrowiczot a modern
lengyel irodalom klasszikusainak tekinti. A
közöttük meghúzható relációk a lengyel kultúra
sokrétűségét és egységét tanúsító belső
összefüggések tükörképévé váltak.

A szeminárium második napját személyesebb
hangvétel uralta. Elsősorban a legkülönbözőbb
nyelvterületeken működő Gombrowicz-fordítók
és kommentátorok kaptak szót, így az amerikai
Lillian Vallee, a svéd Anders Bodegard, a német
Olaf Kül, valamint a Párizsban élő Mał- gorzata
S m o r a g . A legkülönösebb azonban a ta-
nácskozás harmadik napja volt, amikor a szemi-
nárium áttette székhelyét az orońskói Modern
Lengyel Szobormúzeumba, ahol a tervek szerint
kiváló rendezőknek kellett volna vitatkozniok a
gombrowiczi színházról. De ebből (a szervezők
legnagyobb csodákozására) semmi sem lett,
mert az egybegyűltek inkább Alejandro Rússo-
vichcsal, az író legendás argentínai barátjával kí-
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vántak beszélgetni. Rússovich, a Buenos Aires-i
filozófiaprofesszor, aki mellesleg ragyogó társal-
gónak bizonyult, szívesen mesélt Gombrowiczról,
a kettejük kapcsolatáról, együtt töltött éveikről,
még az író olvasmányairól és nézeteiről is. E talál-
kozó mindannyiunkat meggyőzhetett arról, hogy
bár Gombrowicz nem nevezhető szakképzett filo-
zófusnak, mégis hallatlan filozófiai kultúrával és
kivételes intuícióval rendelkezett, a klasszikusok-
ban való jártassága pedig (Schopenhauert beté-
ve ismerte) rácáfol a Tadeusz Kępiński által szél-
tében-hosszában terjesztett gombrowiczi „tudat-
lanság" és hozzá nem értés mítoszára.

A színház

Igazából azonban nem a tudós eszmefuttatások
alkották a lényeget e Gombrowicz-fesztiválon,
hanem maga a színház. Az elméleti fők
bármennyi bölcsességet összehordanak, a
fesztivál értelme mégsem a szimpózium, hanem
ami a szín-padon történik. Hisz a színháznak
tudvalevően sajátja, hogy benne az irodalmi
szöveg mindig újra és mindig másképpen ölt
testet, miközben a publikum is nemzedékről
nemzedékre változik. A színház megteheti, hogy
szinte kézzelfoghatóan kösse magát az adott
darab megjelenítési „kánonjához", de megteheti
azt is, hogy kipróbálja a szöveg teherbíró
képességét különféle nem kanonikus
olvasatokkal. Láthattunk Radomban olyan
előadásokat, amelyeket akár „klasszikusnak" is
nevezhetünk, mint Jerzy Ja-rocki híres Esküvő-
rendezését a krakkói Stary Teatr
tolmácsolásában, de ugyanakkor volt alkalmunk
bepillantani olyan színházak műhelyé-be is,
amelyek még csak most dolgoznak az Esküvő
színreállításán; ilyen volt Jacques Rosner és
toulouse-i színinövendékeinek figyelemre méltó
vállalkozása vagy a stockholmi Királyi Drámai
Színház által prezentált „tervezet" a Gomb-
rowicz-darab jövendő bemutatójához.

A magamfajta filológus nem azért megy el egy
ilyen fesztiválra, hogy a többi filológust meghall-
gassa, inkább, hogy lássa, a számára oly isme-
rős szövegek hogyan kelnek új életre a színpa-
don, hogyan értelmezi őket a rendező és a szí-
nész. Nem az a dolga tehát a filológusnak (bár
egyesek így gondolják), hogy unos-untig az írói
üzenet betűjét védje, hanem inkább a hatások
befogadása, hisz a színház ezáltal kitágítja szel-
lemi horizontját, gazdagítja fantáziáját: itt most
élőben, a saját két szemével tapasztalja, mitől
célratörő egy jelenet felépítése, mit jelent a szö-
veg a magafizikai megvalósulásában és miképp
hat a közönségre. Ha a filológus egyáltalán
védelmez valamit, akkor az nem egyéb, mint
hogy a rendező és a szöveg párbeszédére
bizonyos színvonalon kerüljön sor.

Azért szólok erről, mert az idei fesztivál jó al-

kalmat szolgáltatott a kritikusok, az irodalomtör-
ténészek és a színházi emberek
szembesülésére, nem minden tanulság nélkül.
Szívesen ki-emelek egy-két előadást, amely
számomra különösen érdekes volt. Először is a
Waldemar Śmigasiewicz-féle Gombrowicz-
színházat; tőle egy korábbi Ferdydurke-
rendezést is láthattunk a varsói Teatr
Powszechny előadásában és egy új Kozmoszt is
a vendéglátó radomi társulat erőivel. Mindkét
előadáshoz Maciej Preyer tervezett nagyszerű
játékteret. A két előadás közül a Kozmosz volt a
jobb. Śmigasiewicz előszeretettel nyúl
Gombrowicz regényeihez, ám ez olyan fel-adat,
ami magasabb rendű kínoknak teszi ki a
színpadra alkalmazót: meg kell birkóznia a tény-
teremtő és magyarázó Gombrowicz-narráció
analitikusságával. A Ferdydurke második részé-
ben legyűrhetetlennek bizonyuló nehézségek
tornyosultak a rendező elé. Ezzel szemben a
Kozmosz egységesebb benyomást kelt, úgy tű-
nik, az előadás minden momentumában aláren-
delődik a nagyon is következetes és kiérlelt ren-
dezői gondolatnak. A játék abból a
„feketeségből" startol, amiről Gombrowicz
beszél, és ami egyfajta kozmikus űr, hogy
kialakulhassanak belőle, majd pedig bizonyos
idő elteltével belehull-hassanak a káoszba az
emberi világ törékeny rendjei. A díszlettervező
ebből a feketeségből ki-domborít és jelentéssel
ruház fel néhány tárgyat, hogy később ezeket is
mintegy visszanyelje magába a fekete massza.
Vannak azért az előadás-

Jelenet Jarocki krakkói Esküvő-rendezéséből

ban olyan elemek, amelyek a színpadi gépezet-
ben kissé csikorogva működnek, s gondolom,
Śmigasiewicz még egyszer-kétszer megcsinálja a
Kozmoszt, amíg sikerül neki a nyaktörő mutat-
vány: bemutatni a színpadon a regény narrátor-
hőse (azaz az író) agyműködését. De már most
is látható az ambiciózus szándék és a mű
egészét átfogó rendezői látomás.

A legtöbb vitát az Yvonne, burgundi hercegnő
előadása váltotta ki, amely a szlovákiai Nyitráról
érkezett. Ez & produkció a maga felszíni varázsá-
val és profi kiállításával a nézők egy részét ta-
gadhatatlanul) hatása alá kerítette, mégis döbbe-
netesen mutatja, hová vezethet, ha a Gombro-
wicz-művek színrevitelekor a játékos színházasdi
háttérbe szorítja a kívánatos szellemi standardot.
Emil Horwth rendező úgy döntött, hogy ő
„megérti" és megmagyarázza Yvonne minden
cselekedetét, jobban is, felettébb jobban, mint
kellene, ezáltal megfosztva a darabot minden ti-
tokzatosságától. Yvonne ebben az előadásban
sérült gyermek, akit túl korán beavattak az élet és
a szexualitás rejtelmeibe, hisz a felnőttek világa
itta vulgaritás határait súrolón van át- meg átero-
tizálva. Az udvar úgy fest, mintha Bicska Maxi
bandája lenne, a Királyné egy liba, afféle kültelki
démon (az ember nem is érti, mitől töpreng el
versei giccsességén). Yvonne alakjának és hely-
zetének e „megfejtése" elviselhetetlenül lapossá
tette a figurát:: Gombrowicz felzaklató filozofikus
groteszkje ebben az előadásban a kiskorúak el-
zülléséről szóló melodráma lelt.

A szlovák Yvonne kisebbfajta botrányt váltott
ki, különösen mert a produkció egyik lelkes híve a
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sajtótájékoztatón oly agresszíven és sértőn tá-
madt minden kétkedőre, hogy lebénított minden
lehetséges vitát a rendezővel. Ami nagy kár. Hisz
a Gombrowicz-szövegek a legkülönbözőbb
színházi eljárásokat is eltűrik, csak a leegyszerű-
sítő, a szöveg többértelműségét kiiktató
értelmezést nem. Nem arról van szó
természetesen, hogy az Yvonne-nal
kapcsolatban ne lenne létjogosultsága a
„pszichológiai", vagy akár a „realista" motiváció
alkalmazásának, de sokkal-sokkal a fölött a
színvonal fölött, mint amilyenről a nyitrai előadás
tanúskodik.

„Szeretni kell a színházat!" - harsogta a szlo-
vák Yvonne elfogult védelmezője. Úgy érzem,
épp a színház szeretete késztet arra, hogy eluta-
sítsam a nyitrai rendezői „víziót", miközben na-
gyon is megragadott a Pornográfia merész és
helyenként kockázatos interpretálása, amellyel
Jasmin Novljaković, fiatal horvát rendező érke-
zett Radomba. Az eredeti regényben Witold -
barátja, Fryderyk kalauzolásával - a háború
alatt hazatér egy lengyel falucskába; az előadást
tehát a radomi skanzenben játszották, ahol a
nézőket körbevezették, bemutatva nekik a
mintegy Fryderyk rendezte falusi életképeket.
Később az idilli atmoszféra észrevétlenül sűrűbb
lett, ahogy a „háborús őrület" lassan átitatta. A
rendezőnek nem okozott gondot, hogy bevonja
ebbe a hangulatba a nézőket. Így például
egyszer csak föl-tűnt a tavon egy kis tutaj, rajta
korabeli zsidó figura, akit - mintegy a falusi
szokások szerint - „illett" megdobálni kővel.
Néhány néző bele is ment a játékba, amit az
előadáson jelen lévő Jan Lebenstein
meglehetősen fanyarul kommentált.

Az előadás a szérűn ért véget, ahol épp foly-
nak az előkészületek Siemian és Skuziak likvidá-
lásához, vagyis a kettős gyilkossághoz, ami a re-
gényt zárja, miközben elősétálnak az udvarház-
ból a társalgásba merült urak, ott habzik Neme-
sis, az ijesztő süketnéma, s a pajta mögül előlép
két férfiú, akiket partizánnak nézünk... A rende-
zőnek végül is sikerült úgy sűrítenie a regényt,
hogy közben megmutatta, amint az elhalványuló
idill először átcsap perverzióba, s ez torkollik
végül gyilkosságba.

Gombrowicz tehát él és hat a színházban, de
ez együttjár azzal, hogy megvan a feszültség a
„kanonikus", az írói üzenethez maximálisan hű
előadások és azok közt, amelyek a szöveget ki-
teszik az átértelmezés próbájának, más való-
ságba és más összefüggések közé helyezve. És
nem föltétlenül a kísérleti vállalkozásból születik
az igazán intenzív színpadi élet. Hisz a legfensé-
gesebb színházi lakoma a radomi fesztivál utolsó
napján várt a publikumra - Jerzy Jarocki évek
óta repertoáron lévő, ismert Esküvőjének alakjá-
ban. A Stary Teatr együttese „százötven száza-
lékos" teljesítményt nyújtott; mondhatnám, a
rendező által hihetetlen precizitással felhangolt
hangszer úgy szólalt meg, hogy minden tétová

zás nélkül ki merem jelenteni: életem legna-
gyobb színházi élménye volt ez az Esküvő. Nem
kis része van ebben Jerzy Radziwiłłowicz kivéte-
lesen nagy alakításának: ő az, aki Henryk szere-
pének spirálján oly hatalmas emocionális fe-
szültséggel vezet végig bennünket, hogy néha
már-már az a benyomásom, nem is színész által
betanult és megelevenített szöveget hallok, ha-
nem a darab dialógusai itt és most születnek,
mint ahogy ő teremti meg azokat a drámai hely-
zeteket is, amelyek a Henryk, Władzio és Manka
(Dorota Segda nagyszerű alakítása) közt zajló
tragédia szálait összefonják. Újfent meggyőződ-
hettem róla, hogy a színház a csodák birodalma;
itt még az is lehetséges, hogy a betéve tudott
szöveg és az évek óta ismert előadás fényes ra-
kétaként ível az égre.

Mi lesz veled, Radom?

A Gombrowicz-fesztivál nemcsak tudományos
ülésszak és színház, hanem kiállítások egész
sora is (ilyen például a Lebenstein-expozíció);

z év májusának végén a színházi világ két
hétre Montrealba költözött: a Nemzetközi
Színháztudományi Társaság a quebeci
egyetem montreali részlegében tartotta
soros kongresszusát - a nyitó előadást
nem más, mint Eugenio Barba tartotta -,

majd kezdetét vette a Festival du Théâtre des
Amériques előadássorozata. Az eredetileg az
amerikai kontinens színházi életéből válogatott
szem-lére első ízben tíz évvel ezelőtt került sor
a világ második legnagyobb francia nyelvű
városában. A kétévenként visszatérő
eseménysorozat azonban mostanra már túlnőtt
az amerikai kontinensen, hiszen az idei
meghívottak között ott volt egy több száz éves
hagyományt folytató vietnami vízi bábszínház, a
Párizsban alkotó François Tanguy, a kínai
kísérletező színházat képviselő Mou Sen, a
mexikói Astrid Hadad vagy a Don Giovanni-ren-
dezése révén világhírűvé vált Peter Sellars.

Noha a hatodik alkalommal megrendezett
Amerikai Színházi Fesztivál az odaát is erősen
érződő recesszió hatására ezúttal rövidebb ideig
tartott, kevesebb vendégprodukciót tudott meg-
hívni, és feltűnően nagy volt a kevés szereplőt
foglalkoztató előadások száma, továbbra is a
legnagyobb és legközismertebb nemzetközi
színházi rendezvények sorába tartozik.

mindenekelőtt azonban nagyszabású kulturális
esemény a város életében, ahol egy-egy elő-
adásra valószínűtlen tömegek tudnak egybe-
gyűlni. Mégis vannak, akik szkeptikusan vagy
ellenségesen nézik a radomi kezdeményezést.
Meglepetten olvastam a fesztiválújságban Mi-
chal Jagełło miniszterhelyettes nyilatkozatát,
amelyből világosan kiderül, hogy a Gombrowicz-
fesztivál nemigen számíthat a jövőben a pénz-
ügyi kormányzat támogatására. Holott az egész
lengyel szellemi élet vallaná kárát, ha az ígéretes
kezdetek után elmaradna a folytatás. „Radom
sosem volt költemény, még napkeltekor sem" -
írta Gombrowicz a Naplójában. Azok, akik ennek
ellenére becsempésztek némi költészetet e vá-
rosba, hathatós, energikus segítséget érdemel-
nének.

Tygodnik Powszechny, 1995. augusztus 6.
Fordította: Pályi András

Jerzy Jarzebski (Bytom, 1947) az egyik legkiválóbb lengyel Gombro-
wicz-kutató, az eddigi legteljesebb Gombrowicz-monográfia (Play
Gombrowicz, 1982) szerzője, a krakkói Gombrowicz-összkiadás filoló-
giai szöveggondozója. Krakkóban, a Jagelló Egyetemen modern len-
gyel irodalmat tanít.

Chilét a két évvel ezelőtti fesztiválon a szen-
zációs Teatro deI Silencio képviselte egy Rim-
baud életének néhány fejezetét taglaló fergete-
ges mozgásszínházi produkcióval. Ez évben a
Teatro la Memoria volt Montreal vendége a His-
toria de la Sangre (Vértörténet) című produkció-
val (rendezte: Alfredo Castro). A hiteles doku-
mentumokon alapuló történet azt a már-már
kötelező érvényűvé váló gyakorlatot követi,
amely normálistól eltérő viselkedési mintákat
dolgoz fel - jelen esetben a többszörös
vérfertőzést. A jó egyórás, rendkívül intenzív és
szigorúan koreografált jelenetsor központi témái:
szex, erőszak és félelem. A szereplők többsége
jól ismert női, illetve férfi típusokat - Marilyn
Monroe, latinos macho, travesztita, boxoló -
testesített meg. Mozgáskultúrájuk
felülmúlhatatlan. Azonban a ver-bális utalások
régióhoz kötődése, és némely vizuális
szimbólum homályos volta - például az átlátszó
szürkés paraván mögött pózoló nőalak vagy a
szintén átlátszó dobozban álló, olykor beszélő,
hagyományos öltözetű nő, a doboz tetején álló
kitömött kutyával - megnehezítette, hogy a néző
az előadás egészére vonatkozóan koherens
értelmezést alakíthasson ki.

A fesztivál nagy szenzációjának ígérkezett a
Peter Sellars által jegyzett musical, az I was
Loo-

KÜRTÖSI KATALIN

SZINHÁZI TALÁLKOZÓ MONTREALBAN
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king at the Ceiling and Then I Saw the Sky (A
mennyezetet néztem és megláttam az égboltot;
zene: John Adams; dalszövegek: June Jordan).
A politikailag korrekt darab - lévén, hogy a lib-
rettista színesbőrű - szerelmi történetet egyesít
Los Angeles jelenkori történelmének két fontos
eseményével: a pár év előtti faji zavargásokkal
és a földrengéssel. A színháztudományi kong-
resszus záróelőadásában az ünnepelt rendező
szenzációként jelentette be, hogy hagyományos
díszletek helyett graffitókat láthatunk a színpa-
don: ez így is volt, némely falfirka még az éppen
elskandált dalok címét is tartalmazta - de ilyen
megoldást egy Bertolt Brecht nevű, talán még
nem teljesen elfeledett színházcsináló már majd'
hetven éve alkalmazott, ráadásul jobban.

Következetlenek voltak a kosztümök és kel-
lékek: a szereplők jórészt mai utcai ruhában
énekelték el számaikat (majd levonultak a szín-
padról, hogy átadják helyüket a következő
számnak - ez a gyakorlat igen messze áll a
musicalekkel szembeni elvárásoktól), ám a
rendőr egyenruhában volt. A számok csupasz
színpadon hangoztak el, de az egyik jelenet-
ben, amikor a börtönből kiszabadult ifjú jogi (!)
tanulmányokat folytat, jó két tucat könyvet ci-
pelnek be a színpadra. Peter Sellars e darabját
az amerikai kormány és az establishment elleni
kemény támadásnak szánta; miközben az
amerikai középszerűség legnépszerűbb műfa-
ját, a musicalt gyakorolja, tartalmilag a gyenge
szappanoperák szintjére süllyed. S mit tesz
ilyen esetben egy nemzetközi fesztivál közön-
sége a premieren? Kifütyüli a rendezőt, más-
nap pedig a legbefolyásosabb kritikus, Robert
Lévesque a Le Devoir című napilapban Peter
Sellarst egy nagy nullának nevezi.

Nálunk valószínűleg a kabaréműfajba sorol-
nák azt az egyszemélyes előadást, amelyet a
mexikói Astrid Hadad mutatott be négytagú ze-
nekarával, Heavy Nopal (Nehéz bíborkaktusz)
címmel. A darab a közép-amerikai ország jelenét
és múltjának kliséit dolgozza fel szöveggel (a
spanyol nyelvű eredeti előtt rövid summázatot
adva hibás angolsággal és franciasággal, qué-
beci utalásokkal), sok zenével, dallal és tánccal.
Igen nagy hangsúlyt kap a vizualitás: a jelzés-
szerű, szándékosan giccses kösztümök és mű-
anyag kellékek - például a színpad jobb oldalán
mindvégig jelen lévő hatalmas, nyíllal átlőtt mű-
anyag szív, amelyet olykor belülről még lámpa is
megvilágít - érzékeltetik a populáris kultúrának
azt a rétegét, amely nem pusztán Mexikóra jel-
lemző.

A jó kétórás előadás közvetlen hangulatban
zajlik (ehhez hozzájárult a kávéházi forma, elő-
adás közben meg lehetett kóstolni a szinte átlát-
szó mexikói Corona sört is). A színésznő
fantáziadús jelmezeiben hol aloé- vagy kálavi-
rágként, ragasztott bajusszal macho férfiként,

ájtatos nőként, szentképet maga elé tartó sza-
badságszoborként, vetkőző lokálénekesnőként
vagy éppen a mexikói piramisokat kosztümdísz-
ként alkalmazó ananászként jelent meg. A
bőséges - sőt olykor szándékoltan túlzó --
vizuális jelzések nemegyszer a napi
aktualitásokat tették színpadképessé (például a
NAFTA kritikáját vagy a zapatista mozgalmat);
máskor jól ismert zenei és prózai motívumokat
(Mozart Kis éji zenéje vagy a Miatyánk
szövegére írt variáció) használt fel újra a
művésznő. Az összhatást nyelvi nehézségek és
sutaságok rontották le.

Astrid Hadad a mexikói Nehéz bíborkaktusz
című előadásban

Egészen más jellegű a Yü Jian versén alapuló
kínai előadás, a Dossier Zéro (Zéró dosszié),
amelynek rendezője és főszereplője Mou Sen. A
kísérletező színházi formát képviselő pekingi tár-
sulat a Tienanmen téri események után kialakuló
kínai értelmiségi tudatot ábrázolja jórészt az eu-
rópai realista', színház eszközeivel. Verbalitás,
hétköznapi munkatevékenység (egy szereplő
szinte mindvégig vaskeretekre hosszú rudakat
hegeszt), özönvíz előtti technikával történő film-
vetítés együtt van jelen az előadásban, amely lé-
nyegében egy ember életéről szól: Kínában min-
denkiről dossziét vezetnek, amelybe csak a
munkahelyi, i h l e t v e pártvezetőnek van betekin-
tése.
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Jelenet a párizsi Choral című előadásból

A fiatal fiút alakító főszereplő élete forduló-
pontján próbálja helyre tenni a dolgokat: miért
van az, hogy minden kérdőíven irodai munkás-
ként kell feltüntetnie apját, holott az korábban
pilóta volt (igen ám, csakhogy a rossz oldalon!).
Ő mitikus hős apát szeretne, akihez meghitt
kapcsolat fűzi - ehelyett emlékei csak egy, a
kulturális forradalom alatt vidékre száműzött,
megalázott embert idéznek fel. Az ifjú generá-
ció leszámolása ez a múlttal - kicsit a
Vadhattyúk modorában, csak éppen
férfiszemszögből.

A színháztörténetből leginkább az angol dü-
hös fiatalok mozgalmára emlékeztetett az elő-
adás - hangsúlyozottan jelen voltak az ikonog-
ráfiai azonosság (valódi vasrudakat hegeszt a
másik szereplő), az expresszionista és naturalis-
ta színház eszközei (szívműtét levetítése), de
némi szimbolika is: a vasrudak végére az elő-
adás végén a női szereplő zöld almákat és piros
paradicsomokat tűz. A befejező jelenetben a
gyári ventilátorba dobált paradicsom emlékeztet
ugyan a tankok ellen fellépő diákok vérbe fojtott
akciójára, de az alma jelentése számomra kér-
déses. Éppen eme kérdőjelek miatt nem csatla-
koznék a montreali kritikusok dicshimnuszaihoz,
megengedve, hogy a kínai színházi életben igen
nagy a jelentősége a hasonló kísérleti alkotások-
nak.

Az európai kontinenst a párizsi Théâtre du Ra-
deau képviselte a Choral című alkotással, ame-
lyet Franz Kafka műveinek felhasználásával
François Tanguy állított színpadra. A fehér tüllfá-
tyol mögött játszó hat, fekete öltönyös úr és há-
rom, piszkosfehér ruhát viselő hölgy álomszerű

vall életéről. A század derekának kanadai vidéki
élete és a gyermeki fantázia képei keverednek a
műben, amely önmagában véve alig éri el a kö-
zepes szintet - a színészi játék viszont messze
az átlag fölé emeli.

Már az előző darabnál is láthattuk, hogy Mont-
realban a nyelv és az anyanyelv kérdése a szín-
padon is jelen van. Ennek a jelenségnek sajátos
változata az az újfajta színházi tevékenység,
amely a kozmopolita metropolis többnemzetisé-
gű társulatait jellemzi. Hangsúlyozottan több-
nyelvű és többkultúrájú a Paola de Vasconcelos
vezetésével jó néhány éve alakult Pigeons Inter-
national társulata, amely az idei fesztiválon Sam
Shepard és Joseph Chaikin munkáinak felhasz-
nálásával állította színpadra Savage/Love (Vad/
Szerelem) című előadását.

A címhez hűen, a szerelem különböző aspek-
tusait és megnyilvánulásait járják körbe, miköz-
ben az észak-amerikai mítoszvilág elemeit is fel-
sorakoztatják - á la Shepard: a kezdőkép coltos
cowboyát, a sztepptáncost (aki jellemző módon
kissé sánta, de mozgása mégis tökéletes), a ma-
jorette-et, a magányos iszákost. A verbális kom-
munikáció olykor létrejöhet - akár a nyelveket,
angolt és franciát váltva is -, máskor azonban
csak érthetetlen blabla kíséri a képernyőre vetí-
tett cowboyfilmjelenetet, amely a kultúra teljes
elsekélyesedését illusztrálja.

Mindeközben szerelmek születnek, s jutnak
olykor válságba; a stációk tablószerű képekbe
rögzülnek avagy a színpadon átlósan átszáguldó
táncjelenetekbe rendeződnek. Mindezt sokszor
ironikus és groteszk képek kísérik: az andalgó
párra az egyik színész a rusztikus színpadkép fö-
lött áthúzódó folyosóról dobál őszi faleveleket.
De emellett jelen van a költészet is - nem pusz-
tán a mezítelen szerelmespár visszatérő képé-
ben, de a dalokban, a szerelem meghitt perceit
életre keltő mozdulatokban is.

S végezetül, most már a fesztivált magunk
mögött hagyva, legyen szabad pár sort szentelni
egy magyar vonatkozású színházi eseménynek: a
Saidye Bronfman Művészeti Központban került
sor egy új musical, a Jeanne D'Arc életét feldol-
gozó Jeanne világpremierjére, amelynek zenéjét
a budapesti Hungária együttes egykori zenésze,
Sipos Péter szerezte (szövegíró Vincent de
Tourdonnet).

A franciák és angolok közötti háború történelmi
témáját feldolgozó, angol nyelvű musical kü-
lönös felhangokat kapa hangsúlyozottan francia
nyelvű tartomány legnépesebb városában. A
megszállott parasztlány hadra kelését, győzel-
meit, majd bukását és mártírhalálát a színvona-
las musicalhagyományt híven követve kíséri Si-
pos Péter kellemes zenéje, a szöveg azonban
némi finomításra szorul, és a kiállítás túlzottan ta-
karékos szemléletén is változtatni kellene ahhoz,
hogy e mű netán a Broadwayn is megjelenjen.

víziókat jelenít meg, olykor karneváli fergeteggé
fokozva azokat. Szöveg van - és még sincs, hi-
szen néhány jelenetben alig hallhatóan mormol-
nak németül.

A darab mindvégig zárt térben, szobában ját-
szódik - ez valóban kafkai -, s ezen hurcolnak át
szekrényeket, asztalokat, székeket, üres kép-
keretet. Gyakori a tablószerű beállítás, olykor
commedia dell'artés orrok, fehérre festett arcok,
álarcok láthatók. Máskor felpörgetett filmre em-
lékeztető rohanás zajlik vagy bábelőadás az
elő-adáson belül: a színpadi nézőtéren egymás
mellett ülnek színészek és bábok, amelyek
ugyan-úgy sötét öltönyt és keménykalapot
viselnek. Máskor meg az élő színész viselkedik
bábszerűen, mereven hozzák-viszik a többiek.
Van egy, a színpad előtt átlebegő női angyal
(igaz, kissé púpos) és egy, az asztal szélén
szinte vízszintesen egyensúlyozó férfi angyal.
Egy másik jelenet a cirkusz világát idézi
erőművész bohóccal, kézen álló tornászlánnyal.

A rendkívül kimunkált, utalásokkal teli, abszt-
rakt előadás minden mozzanata magas szintű
technikai és szakmai tudásról árulkodott, egy-
szeri megtekintése nem is fedheti fel minden
elemét, rétegét. Tanguy Kafkát jelöli meg ihlető
forrásaként, engem azonban ez a színpadi világ
inkább Hrabaléra emlékeztetett.

A házigazdákat utoljára hagyva említsük meg
Larry Tremblay The Dragonfly of Chicoutimi (A
chicoutimi szitakötő) című darabját, amelyet a
szerző rendezésében Jean-Louis Millette adott
elő. E drámai monológ érdekessége, hogy fran-
cia anyanyelvű szerző írta angolul, s az olykor
előforduló nyelvi hibákat is benne hagyta a szö-
vegben, amelyben egy több évtizedes amnéziá-
ból feleszmélő érett férfi gyerekkori traumája
kapcsán - játék közben vízbe fojtotta pajtását -
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...talán volt egy-két este... ami nincs
megnevezve, és valószínű, hogy már így
maradnak; nevezetlenül..."

(Bereményi Géza)

- Erre a találkozásra készülve elolvastam
számtalan önnel készült interjút - és kicsit meg-
ijedtem. Tudunk-e majd bármiről is úgy beszélni,
mintha az most hangoznék el először?

 Azt tudom, hogy két dolgot mindig el
szoktam mondani, persze azért is, mert
rákérdeznek. Az egyik: nem írok emlékiratokat. A
másik: az a vágyam, hogy miután betöltöm a
hatvanadik esztendőmet, és teljes
függetlenségben élek - értem ezen az anyagi
függetlenséget is -, igazán szabadon
beszélhessek. Azért vágytam erre, mert
munkaadóitól függő színészként a szak-mámról
soha nem tudtam pontosan azt monda-ni, amit
gondoltam. Valamiért úgy képzeltem, hogy a
hatvanadik évet kell megérnem ahhoz, hogy ez
a helyzet megváltozzon. Megértem a hatvanat,
hála istennek. A helyzet természetesen nem
változott meg. Nem tudok tehát igazán szabadon
beszélni - viszont eldöntöttem, emlékiratokat
fogok írni. Néhány embernek jól jön, ha hosszú
életű leszek, mert ezeket az iratokat csak a
halálom után lehet majd kiadni.

 Valóban sokszor találkoztam a kifejezés-
sel: „majd a hatvanadik születésnapom után..."
Ezt olvasva meg-megszólalt bennem a kisördög:
valaki azzal hiteget, hogy tud valami titkot. Ezt őr-
zi-őrizgeti, egyszer majd eltűnik közülünk, mi
pedig nem tudhatjuk, valójában volt-e bármiféle
titok.

 Ne misztifikáljuk ezt, itt egyszerűen bizo-
nyos tényekről van szó. Információkról beszélek,
nem pedig egy általam talán meg sem közelíthe-
tő bölcsességről. Az utóbbihoz az élet azon titkai
tartoznak, amelyek nem önthetők szavakba. Én
konkrét, hétköznapi tényekről beszélek - illetve
éppen hogy nem beszélek. Leírom hát őket. Azt,
hogy X-szel nem értek egyet, Y-t emberileg nem
tudom elfogadni, Z-t tehetségtelennek tartom -
de dolgozom velük, hiszen meg kell élnem.
Negyven éve vagyok a pályán. Ennyi idő alatt
számtalan felháborító, fájdalmas vagy éppen
érthetetlen dologgal találkoztam. Ezekről nem
azért nem beszéltem, mert nem szabad - végül
is mindent szabad -, hanem mert kiszolgáltatott
vagyok, és mert a bántásokat nem akarom
visszaadni.

 Ez a kiszolgáltatottság a színészi mester-
ségből vagy abból a tényből következik, hogy itt
élünk, Európa peremén?

 Természetesen mindkettőből következik.
 Ebből a kötöttségből kiszakadást, szaba-

dulást jelent a színpad?
 Hát, bizony. A színpadon szabad az em-

ber.
 Pedig legtöbbször rögzített szöveget

mond, és betartja a próbák során kialakított
„koreográfiát".
 Igen, mert a színész szabadsága olyan ál-

lapot, amit nem befolyásol az, mikor született a
szöveg. Eszembe jut a Činoherńy Club egyik
elő-adása: én, aki elmosolyodni is alig tudok a
szín-házban, ott, akkor visítottam a röhögéstől.
Menzelékből áradt a derű, a nyitottság, szóval
maga a szabadság. Mindez '68 után, szigorú
cenzúra közepette, állandó depresszióban, egy
általuk írt „olasz" komédiában. A színpadon
akkor nem szabad az ember, amikor rosszul
dolgozik. Olyankor csak bénán vergődik. Vagyis
a jó minőség születésének feltétele és
következménye a szabadság - legyen szó akár
operettről, akár Shakespeare-ről. Minőség és
pontosság, erről van szó. Az a dolgunk, hogy
személyiségünk intenzív bevetésével
halálpontosan kövessük a kottát. A szabadság
úgyis a közben születő finom, alig érzékelhető,
megfoghatatlan árnyalatokban rejlik.

- De a minőség, ezáltal a szabadság szüle-
tésének feltétele a tehetség is.
 Ez igaz, de erről nincs mit beszélni. Az

vagy van, vagy nincs. Ami ezzel kapcsolatban
a legfontosabb, hogy a tehetség rendkívül
illékony. Rettentő nehéz őrizni, táplálni. A
mesterség tudása segíthet valamit. Az, ami
megtanulható. De nem mindegy, kitől, milyen
közegben, mennyi ideig tanulunk. Tegyük fel,
sokat tanulunk. Tegyük fel, sikerül kiküzdenünk
a méltó helyzetet. Ez eddig rendben - de hogyan
tovább? Amikor valaki elveszíti a nyitottságát,
továbblépési képességét, akkor már kevés a
mesterség és a rang. Akkor kész, vége a
pályának.
 Mit tehet a színész, hogyne csak tegnapi

önmagát ismételje?

- Ez a pálya szerencse nélkül elképzelhetet-
len. Hiába akarok továbblépni, hiába szeretnék
inspirálni másokat és várni tőlük is az inspirációt
- ha a sors nem adja meg ezt a lehetőséget. Én
szerencsés voltam. Gellért Endrétől például
megtanultam, hogyan gondolkodjam a szöveg-
ről. Egy-egy félévig foglalkoztunk egy-egy novel-
lával. Fantasztikus élmény volt. Ez az élmény
csapott meg újra, amikor találkoztam Vasziljev-
vel. Vagy ott volt Major Tamás: ez a végtelenül
türelmetlen ember velem végtelenül türelmes
volt. „Örülök, hogy nem birtokolja az általános
színészi eszközöket" - mondta mindig. Hagyott
arra időt, hogy megtaláljam a saját hangomat,
gesztusomat. Mérhetetlen szerencse az is, hogy
a filmes pályát Fábrival kezdhettem. De az is kel-
lett, hogy a nagy sematikus korszak után kezd-
hessek, akkor, amikor a magyar film felfelé ívelő
szakasza kezdődött. Említenem kell lglódi Ist-
vánt, akivel együtt nőttünk fel a Major-iskolában,
és akivel sokszor dolgoztunk-dolgozunk együtt.
Jófajta műhelyekkel is találkozhattam: láttam a
Taganka előadásait, láttam Tovsztogonov és
Ljubimov próbáit, utóbbival dolgozhattam is.
Megadatott az is, hogy Pilinszky János barátja
lehettem. Fejes Endre ma is a barátom. Magam
is kerestem a lehetőségeket, de még így is na-
gyon későn találkoztam néhány fontos emberrel.
Gondolja meg, milyen későn dolgozhattam
Zsámbéki Gáborral és Taub Jánossal!
 A szerencsét hangsúlyozza. De milyen

szerepe van a személyiségnek sorsa
alakításában?
 Nem akarom eltagadni magamtól azt az

erényt - amelyről persze a szüleim tehetnek -,
hogy mindig, a legnehezebb helyzetekben is fe-
gyelmezett voltam. Enélkül már rég elhullottam
volna.
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Törőcsik Mari a Varsói melódiában
(Katona József Színház, 1968)

Básti Lajossal Arbuzov Tánya című darabjának
1959-es nemzeti színházi előadásában

Harag György Osztrovszkij-rendezésében
Kovács Máriával (Győr, 1979)

Téli rege Hermionéja a Nemzeti Színház
978-as elődásában
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Törőcsik Mari és Udvaros Dorottya A nagybácsi álmában
(Művész Színház, 1994)

Varga Zoltán és Törőcsik Mari a Katona József Színház
Csirkefejében (1989)

Rátóti Zoltánnal a József Attila Színház Régi nyár című
előadásában (1982)

Törőcsik Mari a Száz év magányban (Szolnok, 1990)
(Az összeállítás képeit készítették: MTI - Keleti Éva, Ikládi László,
Korniss Péter és Koncz Zsuzsa)
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- Mit jelent ez a fegyelem?
 Kapok például egy rossz rendezőt. Ilyen-

kor nem hisztériázok, nem borulok ki, nem ve-
szekszem, hanem megpróbálok megfelelő kö-
rülményeket teremteni a munkához. Rendező
nélkül úgysem tudom jól megoldani a feladatot,
de legalább a munka folyjon jó légkörben. Rossz
hangulatban munkaképtelenné válok. A fegye-
lemre különösen szükség van a bukásoknál.
 Például?
 Például A vágóhidak Szent Johannájánál.

Nagyon vártam - Major is várta - a sikert. He-
lyette jöttek a megsemmisítő kritikák. Erő kellett
ahhoz, hogy esténként színpadra lépjek. De
mindig segítettek. Például a fantasztikus
stúdiós gárda, benne Bánsági Ildikó, Lázár
Kati, Nagy Gabi, Lukács Sanyi, Újlaki Dini,
Martin Márta... Ott álltak mellettem, drukkoltak.
Ahogy Major is, sőt, a nagy Básti is segített.
Nem beszélve a mű-szakról. Jöttek felkészíteni,
és rögtön vigasztaltak is: „A nézőtéren csak
szakmunkástanulók vannak, de ne szomorkodj!"
Ültek ott a diákok a fekete egyenruhában -
negyvenen. De Básti is, Agárdy is páratlan
fegyelemmel játszott. Amikor a kollégáktól ilyen
ajándékokat kap az ember, akkor átvészeli a
legnagyobb hullámvölgyet is. A sikert is nehéz
jól tűrni. Nem szabad túlértékelni, ráülni. A siker
mindig jólesik, de észre kell venni,

hogy ez a mostani idő nem kedvez a színházala-
pításnak. Ahogyan tíz évvel korábban a Katona
József Színház szerencsés pillanatban született
meg, és lett aztán teljes joggal Európa egyik
legjobb színháza. Nagyon sajnálom, hogy a
Művész sorsa ilyen fájdalmasan alakult. Amit
pedig azén nevemmel csináltak, az több mint
fájdalmas. Az riasztó híradás a korról, amiben
élünk: bármit meg lehet tenni az emberrel. Hiába
nyerem azóta sorra a pereket, hiába foglalják
írásba, hogy jogtalan volt az ellenem hozott
fegyelmi - ez már nem érdekli az újságokat, nekik
új szenzáció kell. Ez az egész olyan
képtelenség, hogy nevethetnék rajta, ha egy
kicsit nem haltam volna bele. Egyszer majd
talán higgadtan, fájdalom nélkül tudok erről
beszélni. Ma még nem.

- „Egyszer majd..." Ezt halljuk és mondjuk
évtizedek óta errefelé, függetlenül az éppen ér-
vényes rendszertől. „Nem most, most még nem,
de egyszer majd..."
 Talán ezért jutott eszembe, hogy inkább

emlékiratokat írok. Mert hiszen úgyis
lehetetlenség, hogy nyilvánosan megvédjem
magam. És hangozzék ez akár nagyképűen, de
megkérdezem: milyen demokrácia az, amelyikben
a kulturális kormányzat nem védi meg azt a nevet,
amit négy évtizedes, talán nem jelentéktelen
teljesítményekkel felépít valaki, és amely nevet
néhány „bátor" ember egyik pillanatról a másikra
bemocskol?! Lehetséges, hogy ezeket a
mondatokat kivesszük majd az interjúból, és
áttesszük az emlékiratokba. Az is olvasható lesz -
egyszer majd.
 Úgy beszél, mint aki minden keserűsége

ellenére hisz abban, hogy azért egyszer majd ér-
vényesül az igazság, és minden a helyére kerül.
 Néhány leírt sortól semmi nem kerül a he-

lyére. Mosta pénz rak helyre mindent. Eszembe
jut a csalódottságom, amikor gyerekkoromban
az édesanyám által megrendelt Új Időket olvas-
tam. Háborús idők voltak. A lap körkérdést tett fel
nagy embereknek: mi a három kívánságuk? Be-
széltek szépeket: béke, boldogság stb. Bajor Gizi
ennyit mondott: pénz, pénz, pénz. Gyerek voltam,
meg voltam döbbenve. Ma nem döbbennék meg.
Rosszul élünk, és nincs választási lehető-
ségünk: arra nincs módom, hogy megmutassam,
nem akarok gazdag lenni, nem kell nagyobb ház,
jobb kocsi, uszoda... Emberi léptékű, szolid,
polgári életet sem tudok megteremteni, hogy azt
mondhassam, nekem ez elég. Borzasztó ez: egy
színikritikus és egy színésznő beszélgetnek, és
miről van szó? A pénzről. Iszonyatos
ellentmondás: az egyik serpenyőben egy boldog
és gazdag élet több mint száz filmszereppel -
köztük nyolc filmbemutató Cannes-ban! -,
számtalan színházi siker; a másik serpenyőben
a kicsinyes izgalom, ki tudom-e fizetni a villany-
számlát. És közben tudom, hogy az emberek
nagy része rosszabb körülmények között él. Ha
én kiszállnék egy Jaguárból, talpig aranyban,

előrelépett-e vele az ember. Bukások után, az el-
ső nagy összeomlást követően, tudtam hinni
magamban. Sikerek után, az első eufóriát
követően, mindig kételkedtem: vajon ennyi elég
lenne? Bennem mindig egyszerre volt
szerénység és nagyképűség.

- Eszembe jut egy másik ellentmondás,
amelyről Pilinszky írt: „Ritkán éreztem valakiben
ennyi ellentmondást, ennyi hamis képzetet, s
ugyanakkor tévedhetetlen biztonságot." Hamis
képzet és tévedhetetlen biztonság - hogy van ez?

 Azt hiszem, későn érő ember vagyok.
Nem véletlen, hogy a szakmát is sokáig kellett
tanulnom. Sajnálom a mostani fiatalokat, mert
nekik nem lesz ennyi idejük. Ma hamar kell
produkálni. Én hiszékeny, naiv lányka voltam.
Fontos volt minden környezetemben élő barát
véleménye, segítsége. Mégis azt mondhatom,
életem minden lényeges kérdésében egyedül
döntöttem. Mindegyikben. És tagadhatatlan
naivitásom el-lenére minden egykori döntésemet
vállalni tudom ma. A Művész Színházat is.

 A Művész Színház egyéves története
bukásnak minősíthető?

 Semmiképpen. Amikor először szóba
került, hogy én legyek az igazgató, csak
nevettem. Aztán elfogadtam, és nem bántam
meg. Bizonyára mi is hibáztunk, de az világosan
kiderült,
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nercben, az emberek összesúgnának: ,,Itt van,
megjött!" De ha panaszkodom, akkor sokan bizto-
san felháborodnak: „Siránkozik, pedig többet kap,
mint én!" Ez egy ilyen hely. Ilyen ország. Engem
nem az zavar, hogy valaki az Elite magazinban
bájolog, és tudhatom, hogy a make-upja többe
kerül, mint azén egész ruhatáram. De őt a
közönségnek mint nagy színészt vagy színésznőt
árulják, és közben az emberek azt sem tudják,
hogy mondjuk, Söptei Andreát vagy Varga Zoltánt
eszik-e vagy isszák. Ez már zavar. Nahát ezekről
nem akarok én beszélni. Beszéljünk inkább a
másik serpenyőről, amelyikben a szép és jó
dolgok gyűlnek!

 Legyen hát szó Vasziljevről és arról a cso-
dáról, amit én A nagybácsi álma budapesti elő-
adásán tapasztaltam. Mi történt ezután?

 Például az, hogy Vasziljev meghívására
Moszkvába mentem, és életem egyik legfantasz-
tikusabb élményeként a színházában dolgozhat-
tam. Jó értelemben vett arisztokratikus szórako-
zás volt, ami színházi létezésem során korábban
nem adatott meg. Ott értettem meg pontosan, mi
az, ami Anatolij Vasziljevet igazán érdekli - és
persze csak addig „érdekelheti", amíg Moszkva
városa ezt támogatja. Vasziljev mindig próbál,
mert hihetetlen pontosságra törekszik. Tökéletes
kottát készít, ami szinte még a lélegzetvételt is jel-
zi. Az a döbbenetes, hogy éppen e kottát követve
válik a színész igazán szabaddá. Ez a szabadság
nem egy-egy mechanikus változtatásban, hanem
a személyiség életre keltésében nyilvánul meg.
Minél inkább elsajátítom ezt a kottát, annál inkább
bebizonyosodik, hogy nincs az a tragédia, amit a
játék öröme nélkül előadhatunk. A játék adta sza-
badságot Moszkvában jobban megtapasztalhat-
tam, mert itt, Budapesten nem volt elég időnk pró-
bálni. Itt is a pénz szólt közbe, noha Vasziljev ke-
vesebbet kért, mint ami az ő szokásos árfolyama.
Mellesleg egy fillért nem tart meg magának, min-
den pénzét a színházába fekteti. Elkezdett nálunk
dolgozni, és rádöbbent - legalábbis ezzel ál-
tatom magam -, hogy megszerette a színészeket,
Udvarost, Garast, Eperjest, a többieket, és hogy itt
születhet egy jó előadás. Csakhogy a bemutató
napján még egyáltalán nem voltunk készen. Ő
kért időt - nem kapott. Ezért lett olyan tragikus -
mert az volt - a bemutató. Csakhogy muszáj volt
megtartani, mert a pénzt a Tavaszi Fesztiváltól
kaptuk. Ő ezt nem értette, miért is értette volna -
ezért hát csak részleteket akart aznap bemutatni.
Ezt nem mertük vállalni, ez a megoldás ismeretlen
nálunk. Szóval a bemutató előadás széthullott. De
az utolsó, talán a kilencedik már jól sikerült.

Amikor megérkeztem Moszkvába, Vasziljev
azt mondta, egy hétig csak beszélgetni fogunk.
„Anatolij, már annyit beszélgettünk, hogy a kö-
nyökömön jön ki minden!" - mondtam neki. Az-
tán mégiscsak elkezdtünk beszélgetni, és rájöt-
tem, hogy erről az előadásról alig tudok valamit.
Ültünk egyik reggel a színház valamelyik termé-

ben a kollégákkal, teáztunk, kinn esett a hó, és én
csak úgy mellesleg elkezdtem mondania szöve-
get. A kezdéssel egyébként mindig bajom volt.
Akkor ott, reggeli teázás közben nem. Így egyéb-
ként soha többé nem is tudtam megcsinálni ezt a
szerepet. Amikor bementünk a próbaterembe,
már nem volt az igazi. Amikor pedig beült a kö-
zönség, azt a fajta koncentráltságot, ami a gyer-
meké, megközelíteni sem tudtam. Vasziljev há-
romszor tartott nyilvános próbát. Az elsőt meg-
csináltuk mi becsületettel. Kiváló orosz színé-

szek, én is igyekeztem, de mintha jégpáncél
emelkedett volna köztünk és a nézők között.
Legközelebb mégiscsak úgy tudtunk együttját-
szani, mi, színészek, mintha csak mi léteznénk.
Amikor ezt el tudjuk érni, akkor kommunikálunk
legjobban a nézőkkel. Ők ilyenkor megfigyelhet-
nek valami olyat, ami szinte hihetetlen: a gyer-
meki koncentráció állapotát. A harmadik nyilvá-
nos „próbán", mondhatjuk, Vasziljev-féle elő-
adáson, elkövettem egy fura dolgot: élveztem a
játékot, laza voltam, szabad, és akkor átugrottam
egy fél oldalt, mert a szöveg így is logikus volt.
Ügyesen visszatáncoltam, és elmondtam, ami
kimaradt. Ott lévő magyar barátaim semmit

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette
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nem vettek észre, noha magyarul beszéltem. A

lányomat játszó orosz színésznő viszont megje-

gyezte: „Az volt számomra izgalmas, hogyan

fogsz visszaugrani, miután kihagytál egy részt." Ő

orosz, én magyar. Elképzelhető, milyen kon-

taktus létezett köztünk a színpadon. Ezért is

mondhatom azt, hogy színészi életem egyik

legszebb időszakát töltöttem Moszkvában. Ez

előrelépés volt. De az ember legtöbbször

helyben jár, hiszen nem Dosztojevszkijjel és

nem Vasziljevvel találkozik. Olyankor nem elég

mindig a már említett fegyelem. Szeretem a

szakmámat, és tisztelem a közönséget. Ez segít

akkor is, ami-kor méltatlan feladatot kell

teljesíteni. Vasziljev különben hívott vissza,

hogy a Dosztojevszkij-előadással elkezdjünk

utazni a világban. De nem tudok menni,

dolgoznom kell: most éppen filmezek. Egy illető

évtizedekkel ezelőtt látta a filmjeimet Buenos

Airesben, most megkeresett egy szerepre. A

film Sosztakovics egyik tanítványáról szól, aki

operát írt a Rotschild hegedűje című Csehov-

novellából. A filmben egy orosz opera-

énekesnőt fogok játszani. Majd Fodor Tamás

rendezi lonesco Székek című darabját, amit Igló-

dival játszunk a... Thália Színházban. Szóval ab-

ban a színházban, amelyik egy évig a Művész

Színház névre hallgatott.

 Egy évig. Az jut erről eszembe, hogy a
kezdeti időszakot leszámítva, amikor szinte
automatikusan a Nemzeti Színház tagja lett, a
későbbi rövid életű próbálkozások során -

Győrött, a filmgyárban, Szolnokon, a
Művészben - nem igazán sikerült csapatot
létrehoznia, vagy annak hosszú időre tagjává

válnia. Amikor pedig szín-háztörténetünk nagy
csapata, a Katona József Színház megszületett,
ön nem csatlakozott.

 Akkor jöttem el a Nemzetiből, amikor Szé-
kely Gábor és Zsámbéki Gábor lettek ott a főren-
dezők. A MAFILM-hez szerződtem, de nem mi-
attuk. Azóta ezt velük tisztáztam, mindkettejük-
kel jó barátságban vagyok. Győrött olyan erőkkel
kellett volna megküzdeni, amelyekkel se ked-
vem, se erőm nem volt harcolni. A Művésznél ha-
sonló volt a helyzet.

 De a külső tényezők mellett nem a
Pilinszky által is említett „hamis képzetek"
vezettek-e a kudarcok felé?

 Nyilvánvaló, hogy magam is hibáztam. De
a lényeg az, hogy ezekre a harcokra nincsen
szükségem, hiszen pozíciókra sincs szüksé-
gem. Ne felejtsük el, én színész vagyok, és ját-
szani akarok. Ennek ellenére nagyon sajnálom a
Művész Színházat, mert ha lett volna még három
évem, születhetett volna egy jó színház. Ezt vagy
elhiszik, vagy nem. És még így is. Vlad Mugur
csinált két jó előadást, a Godot is igazán érdekes
volt, nem beszélve a Vasziljev-produkcióról. Egy
évadra - egy első évadra - ez talán nem is ke-
vés. És hívni akartam Menzelt, akivel régi barát-
ságban vagyok, és a szentpétervári Kis Színház

vezetője, Dogyin is hozzánk ígérkezett. Szóval

valóban megszülethetett volna a Művész, és a

közönség pedig biztosan elfogadott volna ben-

nünket.

 Pedig a közönséggel kapcsolatos moszkvai
példája riasztó is lehet: a délelőtti beszélge-
tésen, nézők nélkül született legnagyobb „szín-
házi" élménye.
 Az imént életem egyik kivételes pillanatát

említettem. De a színház és benne a közönség

az én egész életem. S életemben volt négy-öt

estém, és egy pár pillanatom. Ennyi. De ez nem

jelenti azt, hogy a többi estén nem igyekeztem.

Nagyon igyekeztem, és talán nem is eredmény-

telenül.

 Meg tudja nevezni ezeket az estéket?

 Igen. De nem akarom.

 Talán nem is a megnevezés fontos, hanem
az, mi történik ilyenkor.
 Egyszer csak megszűnik minden, és csak

azén akaratom működik. A testem, a fizikumom,

az idegrendszerem abszolút kontroll alatt van, és

semmiféle erőfeszítést nem kell tennem, hogy

magamhoz húzzam, szinte beszippantsam a né-

zőket. Olyan állapotba tudok kerülni, és ez kitart

egy estnyi íven át, hogy minden külső tényező

megszűnik. Csak az én idegrendszerem műkö-

dik - tökéletesen. Az ott lévő közönség erre rá

tud tapadni, és velem tart az estén át.

- A világ elemi részévé és közben urává válik
a színész.

 Beszéljünk csak egy teremnyi világról, a

színházról. Ez az a néhány este, amikor elérem a

koncentrálás olyan fokát, ami a két-három éves

gyermek számára természetes. Azt mondja, „lik-

luk", és kinyitja az ajtót, és felveszi a babát...

Amikor egy ilyen gyereket látunk játszani, akkor

bekerülünk egy másik világba. Az övébe. Ezt a

játékot nézni maga a gyönyörűség.

 A néző gyönyörűsége. Önfeledten bámul,
és akárha ablaküvegre tapasztott arccal, a meg-

történő előadás terének küszöbébe gyökerezve
áll.
 Ezért érzem én azt a színpadon, hogy min-

denki velem él. Érzem, hogy mindenki ugyanazt

éli át, amit én. Ez Pesten nem történt meg.

Moszkvában igen. Egyszer. De mi mosta kivéte-

lekről beszélünk. A többi estét is, tehát majd'

mindegyiket szeretem.

 Mi van azokkal, akik nem lépnek színpad-

ra? Vagy ilyen kivételes pillanat nem csak a

szín-padon történhet meg?
 Mindenki életének vannak nagy pillanatai.

Ezek lehetnek tragikusak, lehetnek örömteliek.
Szokták kérdezni, boldog vagyok-e. Erre csak
annyit lehet válaszolni, hogy örök életünkre meg-
marad egy-egy fény, szín, hangulat, egy-egy tér,
ház, találkozás... de ez legtöbbször egy villanás-
nyi idő. Nem tart két-három órán át, mint egy
színházi előadás. A kapcsolatok persze sokáig

tarthatnak, a gyerekeimhez való kötődésem

egész életemen át végigkísér. De még velük is

vannak megőrzött, kivételes pillanatok. Azok,

amelyekben a szívem hasadt meg valamelyikü-

kért, és azok is, amikor szinte elszálltam az

örömtől. Megmaradnak például olyan illatok,

amelyek ha egyszer visszajönnek, akkor életem-

nek az az egykori pillanata felidéződik. Mondok

egy példát: imádtam a birsalmát. A háború utáni

nehéz időkben nem fűtöttünk minden szobát. A

fűtetlen szobába anyám kirakta a birsalmákat.

Amikor ide beléptem, megcsapott az illatuk. Egy-

szer nemrég bementem valahová, ahol birsal-

mákat találtam. És azonnyomban megjelent

előttem az a gyerekkori szoba, és vele az egész

háború utáni időszak. A birsalma illata tehát, mint

sok minden más, elkísér engem egészen a halá-

lomig.

 Az időről, szóval a halálról is beszélünk
most.

 Amióta az eszemet tudom, mindig rendkí-

vül féltem a haláltól. Mindig. Ugyanígy irtózom,

rettegek az emberi szenvedéstől és az emberi

butaságtól. Ez utóbbit az idők változása miatt ki-

egészíthetem a rosszindulattal, az emberben

gyűlő rosszal. Gyerekkoromban petróleumlámpa

volt és detektoros rádió. Ma komputerizált világ

van, technikailag tehát szédületes az úgyne-

vezett haladás. Közben az ember semmivel nem

lett jobb, a szenvedés pedig ugyanolyan rettene-

tes, minta középkorban. Éhezés, nyomor egyfe-

lől, és embertelen gazdagság másfelől. Egyszer

hallottam a rádióban - biztosan pontatlanul fo-

galmazok, de talán így is illusztrálni tudom, amit

kifejezni szeretnék -, hogy egy-két atomtöltetű

tengeralattjáró árából, üzemeltetéséből biztosí-

tani tudnák egész Afrika ivóvízkészletét. És ak-

kor azt gondoltam: nincs mit kezdeni az ember-

rel. Mégis kapaszkodom az életbe. Nem tartom a

vallás formáit - megtettem ezt akkor, amikor a

zárdában nevelkedtem -, de mélyen istenhívő

vagyok; ezzel együtt félek. Megpróbálhatnék

most okosakat mondani, de tulajdonképpen

egyetlen, magyarázatot nem kívánó érvem van:

irgalmatlanul szeretek élni. Ez minden rossz él-

ményt legyűr. Nem lehet bennem agyonverni azt

a hitet, hogy bízom az emberekben. Hatvanéves

vagyok, nem tudhatom, meddig élek még. De az

öregedés soha nem volt számomra gond. Ötven-

négy éves koromban ütött először fejbe a gondo-

lat, istenem, milyen rövid az élet. Fura a szorító

idő: már nem szívesen utazom messzire. A kon-

tinenstől nem szeretnék elszakadni. Nem akarok

lelépni róla - mintha biztosítani akarnám, hogy

még gyalog is visszajöhessek. Ugyanakkor van

egy őrületes nagy vágyam: Londonban beszállni

egy kocsiba és elindulni felfelé, Skócia felé. Meg-

szállni régi fogadókban, sétálni nagyokat a zöld-

ben. Nyugodtan, békésen, nyomasztó gondok

nélkül. Egyszer majd meg is teszem.
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KERESZTET CIPELŐBOHÓC
z éhezésnek többféle oka lehet. Az első s a
Föld össznépességét tekintve legáltaláno-
sabb indok: az ennivaló hiánya. Egy másik
ok: az ennivaló fölös bősége, aminek követ-
keztében valaki mindent megtesz, hogy

megszabaduljon a testére rakódott felesleges
zsír-rétegtől (ezt hívjuk „radikális fogyókúrának"). A
harmadik s egyben meglehetősen margi-
nális lehetőség, amikor valaki azért nem
vesz magához táplálékot, hogy felhívja a
világ figyelmét az őt ért mél-
tánytalanságra. Van továbbá az éhe-
zésnek egy negyedik válfaja, amely
olyannyira ritka, hogy úgyszólván nem is
létezik - csak egy metafora. Franz Kafka
találta ki, és írt belőle egy novellát, amit
később Tadeusz Rózewicz dramatizált.
Aztán idén nyáron Árkosi Árpád ezzel a
címmel készített egy elő-adást. Nem a
novellát, nem is a drámát állította
színpadra - megrendezte a metaforát.

Az éhezőművész (Bán János) ke-
ménykalapban, fehérre mázolt arccal,
keresztbe tett lábakkal ül gumirácsú
ketrecében - és nem csinál semmit.
Pontosabban azt csinálja, hogy valamit
nem csinál. Nem eszik. Passzivitása az
attrakció. Magányával szerepel. Ez most
a műsorszám: valami nem történik. Az
impresszárió (Árkosi Árpád)
napszemüvegben, klottgatyában, véres
böllérkötényben feliratot mutat fel: „Az
éhezőművész etetése tehát tilos!"
Mellette fejkendős, otthonkás
háziasszony kifliből és szalonnából
sörfalatokat készít, amelyeket a leszaladt
szemű harisnyában toporgó dizőz
mosolyogva körbekínál a fűben heverő
nézők-nek. A hangfalakból Vivaldi Négy
év-szakja bömböl. Az impresszárió jelt
ad egy klopfolóval, mire az éhezőművész
leveti köpenyét, kilép ketrecének gumi-
rácsai között, és egy pallón keresztül az
emelvényre lép. Ott aztán előad egy rö-
vid etűdöt, majd vállára veszi a színpad
széléhez támasztott kereszt formájú
perselyt, és végigvonszolja a nézők kö-
zött. Ha valaki pénzt dob a pléhkereszt-
be, egy pillanatra megtorpan, így fejezve
ki háláját. És kezdődik minden elöl-ről:
ücsörgés a ketrecben, etűd (általában
egy kislábasra és egy zöld kukára
komponálva), ezt követi a honorárium
begyűjtése. A performance eltart más-fél-
két órát, de ebből csak tíz-tizenöt perc a
„színház". A fennmaradó időben Bán
mozdulatlanul ül, vagy egyenletes
tempóban, rezzenéstelen arccal járkál.
Ám ez a provokatív eseménytelenség
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valójában izgalmasabb, mint az a nyolc-tíz panto-
mimikus jelenet, amelyben a színész - hagyományos
értelemben véve - „játszik".

Egy férfi beül egy ketrecbe, hogy elkülönítse ma-

Bán János a lufival

gát a világtól. A világtól, ahol mindenki „jól akar lak-
ni". Közönyösen eltűri azt, amitől mindenki retteg,
önként felvállalja, amit mindenki el akar kerülni.
Csupán egy feltétele van: ismerjék el nem minden-
napi teljesítményét. Nem kér a koncból, másfajta el-
ismerésre vágyik. Lemond bizonyos dolgokról, de
cserébe borzongással elegy csodálatot követel. Mi-

közben cipeli a keresztet,
kárpótolja őt a nyilvános szenvedés titkos
exhibicionizmusa. Elkülönül, nem
hajlandó hasonulni - alázata felér egy
sértéssel. Első ránézésre azt hihetnénk,
Árkosiék „a fogyasztói társadalom
kritikáját adják", vagy az anyagi
ellehetetlenülés szélén álló
művésztársadalom nevében emelnek
szót. De másról van szó, talán
kevesebbről. Csak alkalmat adnak arra,
hogy kipróbáljuk, vajon tudunk-e egy-
mással mit kezdeni. Egy ember felhívja
magára a figyelmet, (vész)jeleket ad;
mindenki érzi a késztetést, hogy felelni
kéne neki. A kérdés az, hogy feltaláljuk-e
magunkat, ha valami nem úgy működik,
mint ahogy megszoktuk. Ez a színház
nem úgy működik - de nem működik
eléggé másképp. Csak meg-csillantja a
másfajta együttlét lehetőségét, merész
szokatlanságával kivívja a
nyitottságunkat, a közös játékra való
készségünket, de csak bizonyos határok
között képes élni vele.

Az előadást a Sziget '95 fesztiválon
mutatták be, s játszották naponta két-
szer. Mivel egyszerre több mint tíz szín-
padon zajlottak a programok, a tömeg
állandó mozgásban volt, s egy-egy pro-
dukciónak folyamatosan cserélődött a
közönsége. A Kolibri Színház emelvénye
az Africana-színpad és egy forgalmas
sörsátor között állt, s így voltak, akik
csak futó pillantást vetettek a passióját
járó alakra, volt, aki pénzt is dobott a
„puttonyába", akadtak olyanok is, akik le
akarták itatni vagy szendviccsel kínálták;
a fesztivál törzsvendégei szép lassan
megszokták, hogy sötétedéstől késő
éjszakáig egy keresztet cipelő bohóc
bukdácsol közöttük a réten. Az
előadásba magam is többször bele-
néztem. Kedvenc etűdömet épp
augusztus 20-án láttam: az éhezőmű-
vész kis pléhtálkáját szorongatva, riadt
oldalpillantások közepette, lassan be-
cserkészte a színpadon álló műanyag
szeméttartót; mikor mohón felcsapta a
fedelét, a kuka gyomrából rózsaszín lufi
emelkedett fel, és rugaszkodott az
alkonyati égnek. Fejünk fölött a légipará-
dé gépei húztak el a Belváros felé szoros
kötelékben. Mentek ünnepelni.



 ÉHEZŐMŰVÉSZ 



 ÉHEZŐMŰVÉSZ 

A fotókat Koncz Zsuzsa készítette
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KÖNYVEK ERDÉLYBŐL
gy év alatt öt színházi tárgyú könyv jelent
meg magyarul - Romániában. Nálunk alig
több. (Természetesen nem az erdélyi
szerzők köteteinek számát sokallom!) Le-
het sopánkodni, amiért Magyarországon
gyakorlatilag nincs kiadó, amely a
veszteséges-nek tartott színházi

könyvkiadásra vállalkozna, amiként lehet
örvendezni afelett, hogy az erdélyi színházi
szerzők látszólag jobb helyzetben van-nak.
Hangsúlyozom: látszólag, mert kicsit a sze-
rencse, kicsit a véletlen műve, hogy egyszerre
ennyi könyvről számolhatok be. Hiszen
Romániában hosszú időn át alig-alig adtak ki
magyar nyelven színházi szakirodalmat (mást
sem), gyakorlatilag nincs az erdélyi színházakat
szintézisben látó és láttató színikritika,
esetleges és csupán egy-egy város színi
kultúrájának regisztrálására korlátozódik a
színháztörténeti kutatás s annak
dokumentálása. Az adósságokhoz képest
bizony igencsak kevés az, ami most egy-szerre
soknak látszik.

Magyar színház Erdélyben

Az öt közül az egyetlen összegző igényű könyv
Kántor Lajos és Kötő József karcsú kötete,
amely alcímében jelzi: vizsgálódásuk az 1919-
1992 közötti korszakot öleli fel. De ha pontosak
akarunk lenni, e korszakhatárok csak megköze-
lítőek, hiszen a szerzők 1920-tól, az Erdélyi és
Bánáti Magyar Színészegyesület megalakulá-
sától 1984-ig, Harag György rendezői pályájá-
nak lezárulásáig követik az erdélyi magyar
szín-háztörténet eseményeit. Arra, ami előtte és
utána történt, csupán utalnak.

A kötet három részre tagolódik: az elsőben
Kötő József az 1944-ig terjedő két és fél évtize-
det tekinti át, e fejezetben érvényesül leginkább
az egységes szemléletre törekvő historikus
megközelítés; a másodikban Kántor Lajos szín-
házanként veszi sorra, hogy miként alakult az
egyes városok színházkultúrája - itt a történeti
és földrajzi megközelítésmód keveredik a szerző
személyes élményeinek lenyomatával; a harma-
dik rész hat színház, valamint a Színművészeti
Főiskola Stúdiószínpadának 1944 és 1992 kö-
zötti játékrendjét tartalmazza, s ez különösen ér-
tékessé teszi a kötetet.

Kötő József részletesen tárgyalja az erdélyi
színházak első világháború utáni siralmas művé-
szi színvonalának okait, a művészi felemelkedé-
sért folytatott erőfeszítéseket - különös tekintet-
tel Janovics Jenő munkásságára -, az Erdélyi
Helikon meg a Színpártoló Egyesület szerepét, a
Thália Rt. létrejöttét és működését - ismertetve
a drámapályázatok eredményét (amelyeken
többek között Tamási Áron Tündöklő Jeromosát
meg Nagy István özönvíz előttjét díjazták) -, az

1934-40 között játszott eredeti bemutatók listá-
ját, az úgynevezett „kék madár" stílus kialakítá-
sára tett kísérleteket, amely elnevezés az erdélyi
népköltészeti ihletettségű darabok népművé-
szeti keretben történő előadására utal (Tamási,
Kós Károly, Nyírő József, Bánffy Miklós neve
fémjelzi e stílust) -, valamint a harmincas évek
színimozgalmát meghatározó színészek vázla-
tos pályaképét.

Kántor Lajos a második világháború utáni po-
litikai és kisebbségpolitikai háttér felvázolása
után a színházi élet újraindulását, a
marosvásárhelyi Székely Színház
megalapítását és annak az általa képviselt
nagyrealizmusnak a sikerét, amely
országhatárokon belül és kívül rangossá tette e
teátrumot; a Harag György vezette szat-
márnémeti színház létrejöttének és megizmoso-
dásának történetét; egy utazószínház népszín-
házi programú, állandó színházzá válását Sepsi-
szentgyörgyön; valamint az egyes városok szín-
háztörténeti áttekintésén belül Nagyváradon
Szabó József, Temesváron Taub János, Kolozs-
várott pedig Harag György fényes korszakait
elemzi, emeli ki.

A kötet megszületése rendkívül fontos, hiszen
ez az első összefoglaló jellegű színháztörténeti
munka e korszakról, mindamellett sem terjedel-
mileg, sem a feldolgozás mélységét tekintve
nem számít igazán tudományos műnek. Persze a
szerzők sem ennek szánták.

Ketten Nagyváradról

1991-ben jelent meg Indig Ottónak A nagyváradi
színészet másfél évszázada (1798-1944) című
munkája. A szerző előszavában közli, hogy e kö-
tet már 1985-ben készen volt, sőt, két változat-
ban is elkészült - a teljes mellett egy politikailag
inkább „elfogadhatónak" tűnő, rövidített, csak a
huszadik századi események regisztrálására
szorítkozó verzióban -, de kiadása csak a rend-
szerváltást követően vált lehetővé.

Indig Ottó könyve nem előzmények nélküli,
ugyanis az 1900-ig terjedő időszakot már K.
Nagy Sándor, illetve Naményi Lajos korábban
feldolgozta. Indig azonban újabb kutatási ered-
ményekkel igyekezett gazdagítani a két korábbi
összefoglaló munka adatait, illetve kísérletet tett
az 1900 óta eltelt évtizedek történetének megraj-
zolására. E kötetnek is a legértékesebb része a
tárgyalt időszak játékrendjének összegyűjtése
és közlése.

A nagyváradi Szigligeti Társulat ebben az év-
ben nagyszerű vállalkozásba fogott: megkezdte
egy színháztörténeti füzetsorozat kiadását. A
színház irodalmi titkára, Nagy Béla gondozza a
sorozatot, amelynek első kiadványa Kelemen
Istvánnak, a színház 1977-ben tragikus körülmé-

nyek között elhunyt dramaturgjának két tanul-
mányát, valamint Kelemen pályatársainak vallo-
másait tartalmazza. A sorozat tervezett füzetei-
ben többek között Bölöni Sándor színházi írásai,
hetvenes évekbeli színészportrék, Páll Árpád-
nak a nagyváradi előadásokról írott kritikái, szí-
nészinterjúk, valamint a legendás direktor, Put-
nik Bálint visszaemlékezései szerepelnek.

Kelemen István első tanulmánya Jászai Mari
1897-es szabadtéri Elektra-előadásának előz-
ményeit, magát az előadást s annak visszhang-
ját elemzi, míg a második a nagyváradi és a
debreceni színházak között a múlt században
kialakult kapcsolat történetét taglalja. Kelemen
Istvánban alapos, nagy tudású, jó stílusú szerzőt
is-merhet meg az olvasó. S ha az írásokat
össze-vetjük a szerzőről szóló pályatársi
megemlékezésekkel, akkor szeretetre méltó,
szakmáját megszállottan szerető, önmagához s
másokhoz kíméletlenül szigorú, következetes
ember port-réja rajzolódik ki.

Egy színháztörténeti mű adatainak ellenőrzé-
se színháztörténészi feladat, erre nem vállalkoz-
hatom. De csak kíváncsiságból is összevetet-
tem, mit ír Indig Ottó és Kelemen István Jászai
Mari nagyváradi fellépéseiről. Feltűnő, mennyi
az eltérő adat (Indig szerint például Jászai 1889.
július 22. és augusztus elseje között a Stuart
Máriában, a Borgia Lucreziában, Dóczy Lajos
Széchy Máriájában, a Nők iskolájában és az An-
gyal és Ördögcímű népdrámában lépett fel; Ke-
lemennél az utóbbi két darab nem szerepel, vi-
szont Grillparzer Medeája igen; hasonló eltéré-
sek akadnak az 1890-es vagy az 1897-es fellé-
pések felsorolásában is). Kelemen precíz jegy-
zetanyagát látva, hajlamos vagyok rá, hogy neki
higgyek, ez viszont felveti az összefoglaló mun-
ka használhatóságának a kérdését.

Kritikák, tanulmányok

Szinte egy időben jelent meg Páll Árpád A szó és
a látvány, Visky András Hamlet elindul és Tompa
Gábor A késdöfés gyöngédsége című kötete.
Mindhárman kolozsváriak. Páll kritikus, Visky
dramaturg, Tompa igazgató-főrendező. Ugyan-
arról írnak: a színházról, legtöbbször a kolozsvári
színházról. Értelemszerűen más-más megköze-
lítésből, eltérő alapállásból.

Páll Árpád csaknem fél évszázada figyeli és bí-
rálja az erdélyi színházak produkcióit. E köteté-
ben az 1969-94 között született írásaiból válo-
gatott. Kritikái nem kronologikus rendben követik
egymást, hanem ciklusokba csoportosítva. Mivel
a „klasszikusok" és a „kortársak" címszó igen tág,
kissé nehéz kideríteni a ciklusok belső felépítését.
(A szerzők nemzeti hovatartozás szerinti tagolá-
sa nem ad elegendő fogódzót ehhez.)



O KÖNYVEK O

A kritikákat néhány terjedelmesebb tanul-
mány, illetve vitairat egészíti ki, amelyek közül ta-
lán a Kissé másként látom a kétszázadik évadot
című cikke váltotta ki a leghevesebb vitát. Ebben
Visky Andrásnak a kritikai élet problémáiról, a
kritikusok színházi szemléletének hiányáról szó-
ló írására reflektálva elemzi a kolozsvári színház
1992/93-as szezonját, kimutatja az előadások
művészi hiányosságait, és szorgalmazza, hogy
Kolozsvárott a művészszínházi elképzelések
mellett erősödjék meg a népszínházi jelleg is. A
polémia számos neuralgikus kérdést érintett,
mindenekelőtt azt, hogy mi az előbbre való: a ki-
sebbségi küldetéstudat ápolása vagy a színház
művészi kifejezőképessége, más szóval: a szín-
ház a nyelv és a közösség megtartásának szent
helye-e, vagy egy önálló művészet hajléka. Tud-
juk, a kérdésfeltevés eleve hibás, hiszen nem
egymást kizáró, hanem egymást feltételező te-
vékenységi körökről van szó, vagy legalábbis így
kellene lennie. De azt is tudjuk, hogy a mélyben
egész más meggondolások és indulatok élnek. S
bonyolítja a helyzetet, hogy a kritikusok túlnyomó
többsége - már csak életkoránál fogva is - a
küldetéses színház híve, hiszen az elmúlt évtize-
dekben ez a színház élt, ennek a képes beszédét
ismerték s fogadták el. Új kritikusnemzedék pe-
dig nem formálódott.

Páll Árpád nem csupán saját városának szín-
házáról írt, ha tehette, más erdélyi színházak, a
román, sőt az európai színjátszás eredményeit is
igyekezett figyelemmel kísérni. Erről is tanús-
kodnak a kötetbe gyűjtött kritikái. Meg arról, hogy
írásainak jó részében a nyitottság, az új formai
elemek regisztrálása, illetve a hagyományos kri-

tikai attitűd, a szó primátusának elfogadása, a
formának a mondandó alá rendelése egyaránt
megjelenik, s többnyire az utóbbi szempontrend-
szer a hangsúlyosabb. Az amúgy sem túl
könnyed stílusú cikkek olvasását megnehezíti az
el-képesztő mennyiségű sajtóhiba.

Visky András nem kritikagyűjteményt adott
közre, hanem esszékötetet, amelynek tetemes
hányada azonban színházi tárgyú. Visky a
legtöbbet azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy
vajon ki lehet-e fejezni gondolatainkat a
kifejezőeszközök devalválódásának,
ellehetetlenülésének korában. Írásai csattanós
válaszok, akár kritikát ír, akár lírai állapotot
rögzít, akár csípős hangnem-ben polemizál
valakivel.

A kötet első fele ténylegesen színházi kritikák-
ból áll; a szerző szatmári, temesvári, nagyváradi
és kolozsvári előadásokat ír le, valamint az akkor
még alig ismert gyergyószentmiklósi Figura
együttes két „alternatív" produkcióját vizsgálja.
Minden elemzése pontos megfigyelésről, a rész-
letek megragadásának és a szintetizálásnak
együttes képességéről tanúskodik. Az előadá-
sokat mindig tágabb összefüggések közé helye-
zi, a rendezői elképzelések mögött etikai, filozó-
fiai alapokat keres, ugyanakkor érzékenyen ku-
tatja az előadás hatáselemeit, mindenekelőtt a
színészi alakításokban. Kitűnő a Parászka Mik-
lós rendezte szatmári A viharról, valamint Tom-
pa Buszmegállójáról, illetve Hamletjéről írott, ta-
nulmánynak beillő kritikája, hallatlanul finom és
lényeglátó Szilágyi Enikő alakításának leírása
(Sigmond István: Szerelemeső), és érzékenysé-
gének tanújele, ahogy Bocsárdi László két ren-
dezésében ( Übü király és Vérnász) felfedezi és
visszaigazolja az újat, a színpadi progressziót.
Stílusára a lírai szárnyalás és a kimért pontosság
egyaránt jellemző, helyenként azonban szinte a
követhetetlenségig körülményeskedő. Ebben a
kötetben is számos bántó sajtóhiba, sőt névelí-
rás is található (például Szélyes Imre Szélyes
Ferenc helyett).

Tompa Gábor kötetének címe a Színház olva-
sóinak ismerősnek tűnhet, hiszen néhány hó-
napja e címmel jelent meg itt Ionescóról írott
cikke, amely nem nekrológ - holott az apropó az
író halála volt -, hanem annak a rendezőnek
gyöngéd és precíz vallomása, aki a botrányhős
író A kopasz énekesnőjével hangos és
látványos sikert aratott és arat Romániában s
azon kívül is.

A késdöfés gyöngédsége elméleti cikkeket,
drámaelemzéseket, előadás- és könyvkritikákat,
alkalmi írásokat tartalmaz. Olyan fogalmakat
igyekszik tisztázni önmaga és mások számára,
minta képiség, a térbeliség vagy az átlényegülés
(Sztanyiszlavszkij A szinész munkája című köny-
vének új fordítása kapcsán); keresi, miért és ho-
gyan vált aktuálissá a romantika, mi a titka Tar-
kovszkij filmjeinek, s - Gordon Craiget faggatva -
mi a színjáték mint műalkotás lényege. Elemzi

Büchner drámaírói tehetségének összetevőit,
Gombrowicz Operettjét meg azt a jelenséget,
amelyet a színház - s általában a művészet -
esszéizálódásának nevez.

Tompa közli azt a cikkét is, amelyet a már ha-
lálosan beteg Harag György hatvanadik szüle-
tésnapjára írt, s ez nem csupán szerkesztői fo-
gás, ez főhajtás. Szépen elemzi Efrosz és Harag
Cseresznyéskertjét, kimutatva: mennyi közös
vonás van a két nagyon különböző színházi
alkotó e munkájában. Érzékletesen számol be
bukaresti, palicsi éS amerikai színházi
élményeiről, egyformán emberin, értőn és
megértőn méltatja Senkálszky Endrét meg Toma
Caragiut, a magyar és a román színjátszás két
óriását. S fiúi-férfiúi szeretettel búcsúzik az
erdélyi szellemi élet egy másik nagy alakjától,
Székely Jánostól.

Könyveket recenzeál (például Markó Béla
verseskötetét Vagy egy Caragiale tanulmánykö-
tetet), s kivesézi Gâlfalvi Zsolt színikritikai köte-
tét. Ez utóbbiban - amely közvetve ahhoz a po-
lémiához kötődík, amelyre a Páll-Visky szóváltás
kapcsán már utaltam - a korszerű kritikával
szembeni követelményeit fogalmazza meg.

Külön fejezetet szentel Shakespeare-nek, s
ezen belül műhelytanulmánynak tekinthető
hosszabb írásban foglalkozik az Ahogy tetszikkel
és a Hamlettel. Tompa kötete a szakszerűség és a
szép-írás összeegyeztethetőségének szép
példája.

E három kötet a kolozsvári, illetve erdélyi ma-
gyar színjátszásnak csupán kis szeletét képes
átfogni, nem is vállalkozik többre. Annak ellené-
re, hogy e könyvek igencsak eltérő szemléletű-
ek, egy jövendő színházi monográfia fontos és
nélkülözhetetlen forrásmunkái lesznek.
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F O D O R G É Z A

BEVEZETŐ
ans-Georg Gadamer az utóbbi évtized-
ben magyar filozófiai és művészettudo-
mányi körökben a legtöbbet hivatkozott s
e körökön kívül is leggyakrabban emlege-
tett (bár jóval ritkábban olvasott) szerzők
közé tartozik - Heideggerhez és

erridához hasonlóan. Méltán. De még akik
smerik is főművét, az Igazság és módszert,
ligha tudnak valamit szerzőjéről s annak
letpályájáról, aki és amely a mű mögött áll. Bár e

elentős gondolkodó egyet-len színházi tárgyú
unkája magáért beszél, hogy kontextusa és

imenziója érzékelhető legyen, nem felesleges
émi háttérinformációk birtokában olvasni.
Gadamer 1900-ban született Marburgban,

pja a gyógyszervegyészet professzora volt.
lőbb Breslauban (a mai Wrocławban), majd
919-től Marburgban tanult germanisztikát, tör-

énelmet, művészettörténetet és filozófiát. Itt
oktorált 1922-ben filozófiából az újkantiánus
aul Natorpnál egy Platón-problémáról készített
isszertációval - a második véleményező Nico-

ai Hartmann volt. Miután egy szemesztert Frei-
urgban töltött, Edmund Husserl és Martin Hei-
egger mellett, ez utóbbival 1923-ban visszatért
arburgba, hogy folytassa filozófiai tanulmá-

yait, és egy év múlva klasszika-filológiai tanul-
ányokat kezdjen Paul Friedländernél, melye-

et 1927-ben államvizsgával zárt le. Habilitációs
rtekezését (Platón dialektikus etikája, 1928)
usserl leíró fenomenológiája, Heidegger Pla-

ón- és Arisztotelész-magyarázata és a heideg-
eri egzisztenciális hermeneutika (Lét és idő,
927) befolyásolta. A munka a szókratikus dialó-
ussal és a platóni dialektikával olyan témákat
xponált, amelyek később beépültek Gadamer
zisztematikus hermeneutikai műveibe.
Miután rövid ideig tanította marburgi és a kieli

gyetemen, Gadamer a filozófia rendkívüli pro-
esszora lett Marburgban, majd 1939-ben - im-

ár egyetemi nyilvános rendes tanárként - tan-
zéket kapott Lipcsében. A nemzetiszocializmus
dején csak kevés, kisebb értekezést publikált,
gyebek között Platónról és Herderről. 1947-től

49-ig Frankfurt am Mainban tanított. 1949-ben
arl Jaspers heidelbergi tanszékén lett a nagy fi-

ozófus utóda, egészen 1968-ig. Itt keletkezett az
bizonyos főmű, az Igazság és módszer (1960),

melyben, megismételve Heidegger „fordulatát"
z egzisztenciális ontológiától a léttörténet filo-
ófiájához, a megértés elméletét vázolja. A sok
yelvre lefordított könyv (magyarul: 1984) egyike
hermeneutika legfontosabb műveinek. Nagy

efolyást gyakorolta kultúrtudományok alapvető
itáira és komoly kontroverziákhoz vezetett, kü-

önösen Jürgen Habermasszal (Hermeneutika
s ideológiakritika, 1971) és Jacques Derridával
Szöveg és interpretáció, 1984). Nyugdíjba vo-
ulása után Gadamer különböző külföldi egyete-
eken tanított.

Számos, különösen a hatvanas évek óta szü-
letett, s hol külön, hol gyűjteményes kötetekben
publikált tanulmányának és előadásának súly-
pontja a filozófiai hermeneutika kiegészítésein
és továbbfejlesztésein kívül alapjainak: a görög
filozófia (Eszme és valóság Platón „Timaiosz"-

ában, 1974; A jó eszméje Platón és Arisztotelész
között, 1978), illetve Hegel (Hegel Dialektikája,

1971) és Heidegger (Heidegger útjai, 1983) ana-
lízisére esik. Arra a kihívásra, amelyet a modern,
a közvetlen megértésnek nem engedelmeskedő
művészet a „hagyomány" és a „klasszikus" fo-
galmához kötődő hermeneutikája számára je-
lent, Gadamer részint a hermetikus lírával kap-
csolatos interpretációkkal (Ki vagyok én és ki

z emlékünnep, amelyre összegyűltünk, a
német színháztörténet egy hosszú és dicső
fejezetét idézi fel bennünk. Mannheimnek
százhetvenöt év óta van állandó színháza.
Az állandó színház eszméjét a polgári

társadalom teremtette meg és hordozta, s ma is a
polgári szellemiség tartja fenn; ezt a társadalmat
illeti tehát az önmegvalósításnak az ilyen
megemlékezésből adódó büszke tudata.
Mindazonáltal a történelmi változások mércéjével
mérve százhetvenöt év nem hosszú idő, és
semmiképp sem biztosítéka a maradandóság-nak. A
szóban forgó időtartamon belül a társa-dalmi
viszonyok oly mélyreható strukturális változáson
mentek át, hogy ezt a változást a szín-ház társadalmi
funkciójának is tükröznie kell - mint ahogy tükrözi is.
Ebben az elmúlt százhetvenöt évben a világ külső
képe nagyobbat változott, mint az írott emberi
történelem egész addigi menete során. Gondoljunk
pusztán csak kontinensünk és városaink
népességszaporulatára. A számbeli adatok
beszédesek. A modern társadalmat át- meg áthatja
az ipari technika - s ezt senki sem tapasztalja
erőteljesebben, mint az, aki Heidelberg költői-
tudományos szigetéről át-jön Mannheimba, s e
szorgos ipari városban megérzi a modern gazdaság
életének lüktető ér-verését. Ám a végbement
változás legfontosabb ismérve mégiscsak a
távolságok eltűnésében áll. Mindenki utazik. A
modern társadalom a közlekedés demokráciája. Ha
valamikor az udvari vagy polgári kultúra székhelyei
között utazgató színtársulatok voltak a „vándorok",
mára már mi, valamennyien, nézők és
színházbarátok ugyan-csak vándorok lettünk, s e
minőségben gyűlünk

vagy te? Kommentár Paul Celan „Lélegzetkris-
tály" című költeménysorozatához, 1973; Poeti-

ca, 1977), részint a kortárs esztétika kérdésfel-
vetéseinek vizsgálatával válaszolt (A szép aktu-

alitása, 1977). Gadamer több filozófiai szakfo-
lyóirat és kiadványsorozat kiadótársa.

Az Igazság és módszer és néhány folyóirat-
ban, illetve szöveggyűjteményben publikált írása
után, tavaly esztétikai tanulmányainak váloga-
tott gyűjteménye is megjelent magyarul: A szép
aktualitása; T-Twins Kiadó, 1994. Az alábbi szö-
veg, A színház mint ünnep azon az előadáson
alapul, melyet Gadamer 1954-ben, a mannheimi
Nemzeti Színház fennállásának százhetvenötö-
dik évfordulója alkalmából tartott.

össze a színház erős és ünnepi állandó épületé-
ben. Hogyan is várhatnánk ilyen körülmények
között, hogy a színház a régi maradjon, és ho-
gyan is lehetne jövője egyértelműen biztosítva?

A modern technika alkotásai a szó szoros ér-
telmében betörtek a színház legbenső életteré-
be, és a legkevésbé sem magától értetődő, hogy
a színháznak e megváltozott világban jövője len-
ne. Nevezetesen a film és a rádió fejlesztett ki új
formákat az emberek velük született látványked-
velésének és zenei étvágyának kielégítésére,
míg másfelől a modern sport olyan, tömegeknek
szánt színjátékformát hozott létre, amely bár ün-
nepi jellegű, a művészetnek viszont teljességgel
híján van. Egészen a költészetig hatolóan érzé-
keljük korunk új szerkesztési törvényét, amelyet
hadd nevezzek montázsnak. A montázs olyan
kompozíció, amely önmagukban kész, bevég-
zett részekből áll. A montírozást végző ugyan
be-leadja a maga szellemi teljesítményét,
amennyi-ben pontosan előre kell látnia az egész
működését, a költői vagy színházi montázs
esetében pedig a hatását is; mindazonáltal ez a
szakember a modern ipari munkavilágához
tartozik, és aligha-nem közelebb áll a
mérnökhöz, semmint a géniuszhoz. Mekkorát
változtak a termelés törvényei, hogy idáig
jussunk; és vajon a színház, a zseniális
improvizáció helyszíne nem veszíti-e el
szükségképpen a maga helyét a technikai terve-
zésnek ebben az új világában?

E kérdés megválaszolásához engedtessék
meg, hogy a gondolkodó történész egy, a szín-
házra mindenkor jellemző, lényegi sajátosságra:
az ünnepi jellegre szegezze tekintetét. A színház
- a szónak mind nyelvi, mind tartalmi eredetét
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tekintve - görög alkotás. Lényege a megtekintés
céljára létrehozott játék, s az alapjául szolgáló
egyezség - vagyis az, hogy a néző megnézi a
játékot - a távolságból hoz létre egységet. A gö-
rög szellem objektiváló teljesítménye alkotta
meg a kultikus ünnep, tánc és rítus formáiból ezt
az új jelenséget, amely mindmáig képes meg-
rendíteni bennünket. Mert hiszen természetesen
a görög színház is vallási eredetű, a görög vallási
ünnep egyik eleme, és ezáltal éppúgy szakrális
jellegű, minta görög közélet minden más megje-
lenési formája. De mit jelent voltaképpen az ün-
nep? Mit nevezünk ünnepinek? Az ünnepet álta-
lában megünneplik. Mi az ünnepben az ünnepi?
Tudjuk, hogy nem szükségképp valami vidám,
jókedvű dolog; a gyász is ünnepi egységbe
terel-heti a résztvevőket. Az ünnepben azonban
mindig van valami felemelő, ami a résztvevőket
ki-emeli a mindennapokból, és egy, minden
részt-vevőt megragadó közös együttlétbe emeli
át őket. Ezért az ünnepnek megvan a maga
sajátos időbelisége. Lényegénél fogva
visszatérő jellegű. Még az egyszeri ünnep is
megszüli önmagából visszatérésének
lehetőségét. Egy ünnepi eseményre való
évfordulós megemlékezés maga is ünnepivé
válik. Igen, az ünnep létformája, hogy ünnepien
üljék meg, s az idő minden ilyen ünnepien
megült ünnepben egy felemelő jelen nunc

stansává válik; benne az emlékezés és a jelen
eggyé olvad. A karácsonyi ünnep például
minden bizonnyal több, mint ünnepi emlékezés a
megváltó születésére, amely kétezer évvel ez-
előtt jelenként ment végbe: minden karácsony
misztikus módon egyidejű ama távoli jelennel. Az
ünnepi misztériuma az, hogy benne megáll az
idő. Elvégre a hétköznapokat az ünnepnapokkal
ellentétben éppen az jellemzi, hogy az egyes
ember hozzájuk van láncolva, megkötik saját
életének meghatározott funkciói és határidői. A
céloknak ez a szétaprózódása szorul háttérbe,
az emelkedettség pillanataiban, az ünnep kö-
zössége mögött; ezek azok a pillanatok, ame-
lyek értelme nem abban van, amit még el kell vé-
geznünk, amire törekszünk vagy ami hasznot
hoz, hanem értelmük és tartalmuk mintegy ön-
magukban rejlik. Nyilvánvaló, hogy a pillanatnak
ez az önmagával való telítettsége eredendően és
példaszerű módon a kultuszban nyilatkozik meg.
A megjelenő Isten maga az abszolút jelen,
amelyben emlékezés és jelen egységes pillanat-
nyisággá egyesül. És ez teszi érthetővé, miért
nem pusztán negatív a meghatározás, ha az ün-
nep ünnepi voltáról beszélünk. Az ünnep nem
csupán abban áll, hogy kiemel a hétköznapok-
ból, s hogy feltételezi: mindaz, amit eközben el-
várunk és élvezünk, a szabadidő kitöltésére
szolgál, s nem követ semmilyen célt; nem, az ün-
nepnek éppúgy velejárója, hogy valamilyen po-
zitív tartalmat nyújt. Minden kultusz valójában
alkotás. Laikus körökben még mindig
messzeme-

Hans-Georg Gadamer

nően elterjedt előítélet, hogy a kultusz lényegét
mágikus varázslata felől érthetjük meg. Igaz,
meglehetősen kézenfekvő egy felvilágosodott
kor részéről, hogy a vallási ünnepekhez kapcso-
lódó, ma már nem értelmezhető eljárásokat, az
ünnep megülésének, rituáléjának és szertartás-
rendjének formáját egyfajta mágikus akarati ak-
tusként értelmezze, amelynek révén az adott kö-
zösség meg kívánja nyerni az istenség jóindula-

tát. Amint azonban az újabb kutatásokból tudjuk,
ez a kultusz valóságának merőben téves leírása,
amely az egész modern civilizációs életünkben
eluralkodott végletes életformából, a haszonra
és a hatalomra irányuló akaratlagos törekvésből
indul ki, valamint abból a hajlamunkból, hogy el-
lenőrzésünk és uralmunk alá vonjuk mindazokat
a dolgokat, melyeknek modern civilizációnk
nagyszerűségét köszönhetjük. A szóban forgó
leírás azonban nem ismeri fel, hogy az ünnepek
eredendő s ma is eleven lényege az alkotás, a
felemelkedés egy átváltozott létezésbe.
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Hans-Georg Gadamer

Aki járatos egy bizonyos vallási tiszteletadás
rendszeresen visszatérő gyakorlásában, vagyis
abban, amit kultusznak nevezünk, az az ünnep
fogalmával is tisztában van. Mindaz, ami a ke-
resztény ünnepek elvilágiasodott formáiban, pél-
dául a katolikus vidékek karneváljában végbe-
megy, nem áll nagyon távol tárgyunktól, vagyis a
színháztól és a színházhoz tapadó ünnepi
jellegtől. A színház is, akár a kultusz, vérbeli
alkotás, azaz lényege, hogy saját lényünkből
valami új teremtődik és ölt szemünk láttára
olyan alakot, amelyet önmagunknál magasabb
rendű valóságként élünk meg és ismerünk el.
Olyan igazság ez, amely mintegy életnagyságnál
nagyobb-ra nőve szólal meg előttünk, éppen
mert feledésünk rejtett zugaiból idéztük fel.
Ugyanezt teszi az ókori pogányok életében a
kultusz a teofánia formájában, ezzel
összemérhető értelme van a keresztény
kultuszban a miseáldozatnak - s ezt teszi a maga
módján a színház is, persze azóta, hogy állandó
lett, merőben másként. A színház állandóvá
válása ugyanis nem csupán külső változás,
amelynek révén a jelen civilizációja hoz-
záférhetővé teszi és fenntartja az ünnepiség régi
varázsát; nem, sokkal inkább saját immanens
ünnepi mivoltának paradox átalakulásáról van
szó. Hiszen, mint láttuk, minden ünnep ismérve a

szabályszerű ritmikus visszatérés, az, hogy az
idő sodrából kiemelve, egyfajta kozmikus ritmi-
kus lelkiismeretként érzékelteti velünk: az egyes
korok nem mosódnak össze a megkülönbözte-
tés nélküli elmúlásban, hanem az ünnep órájá-
ban igenis vissza-visszatér a nagy pillanat. Az
állandóvá lett színház mármost egy csapásra
magához vonzza ezt az ünnepi jelleget,
hozzáköti minden új előadáshoz, új ünnepléshez,
amely az adott színházban folyamatosan
végbemegy. Paradox átfordulásról van tehát
szó, és a modern színház sajátszerűsége éppen
ezen alapul. Hugo von Hofmannsthal egyik
prózai feljegyzésé-ben mondott erről valamit,
amit most idézni szeretnék; mert ha
századunkban valakinek joga volta színházról
nyilatkozni, az csak bécsi és költő lehetett. Nos,
Hofmannsthal azt mondja: „Mára a színház
maradt az egyetlen olyan, nagy erejű és
általános érvényű világi intézmény, amely
ünneplő kedvünket, látványosság iránti vágyun-
kat, nevetőkészségünket, a megrendülésben,
feszültségben, izgalomban, megrázkódtatásban
lelt örömünket közvetlenül hozzákapcsolja az
örök emberi faj ősi ünneplő ösztönéhez."

S valóban, amikor a színháznak a megváltozott
társadalomban megőrzött funkciójáról gondolko-
dom, ezt tartom meggondolásra és kimondásra
érdemesnek. Az állandó színház mint e változás
terméke, az udvari-polgári társadalom alkotása,
amelynek funkciója a modern ipari társadalom-
ban, a bevezetőben már felvázolt módon, tovább
alakult. És ezen eltöprengve a színház történeté-
nek három nagy fejezetét pillanthatjuk át.

Az első korszakot, amely éppen az állandó
színház kialakulásáig tart, a vallási jelenlét vagy
a vallási emelkedettség korszakaként jellemez-
ném. Itt a színjáték magától értetődően a vallási
ünnep élményének kísérőjelensége, amely egy
ünnep alkalmából és annak keretében az ünnep-
lő közösség egybegyűjtésének és egyesítésé-
nek funkcióját látja el. A közös ünneplésnek ez a
formája, amely kiváltképp jellemző volta Dionü-
szosz-kultuszra, az ókori színháznak erre az ős-
formájára - tudjuk, hogy egyetlen más antik kul-
tuszban nem működtek közre olyan cselekvő
résztvevőként a vallási közösség tagjai, mint
Dionüszosz isten orgiasztikus kultuszában -,
többezer éves történelemre tekinthet vissza. Hi-
szen még a középkori misztériumjáték, sőt, akár
a barokk színház némely megnyilvánulása -
például Calderón művészete - sem szakadt el
teljesen attól a kultikus-udvari körtől, amelyben a
keresztény korszak megteremtette magának a
maga központját. E színháztörténeti fejezet
meghatározó ismérve nyilvánvalóan abban áll,
hogy a színház olyan gyülekezetet toboroz,
amelyben a néző szerepe éppoly meghatározó,
minta színészé. Az, hogy a néző a színész nélkü-
lözhetetlen színi partnere, ma is érvényes, de
éppily érthető, hogy a modern, áttechnizált kultu

rális élet új formái közepette ez a viszony ilyen
mértékben nem létezik és nem is létezhet.

A színházban ez a viszony azért válhat csak
lehetségessé, mert itt, lényegénél fogva,
olyasvalami nyilatkozik meg, amit nem csupán egy
ember, a költő gondolt ki, s nem csupán egy
ember, a rendező formált hús-vér, érzéki
valósággá; a színház olyasvalamit jelenít meg,
ami, ha öntudatlanul is, de valamennyiünkben ott
kísért. A legjelentéktelenebb mai színházi
estében is ott él egy darabka valóságként a
vallási jelenlét kora, amelyben a színház-ünnep
az általános ünnepi és ünneplő közösség egyik
szerves része volt.

A színháztörténet második nagy fejezete,
amely ugyancsak örökös része lelki poggyá-
szunknak, azonnal felismerhető, éppen az állan-
dó színház révén. Lényegét kivételes erővel
reprezentálja Schiller, a mannheimi Nemzeti
Színház névadó hőse. Szívesen nevezném ezt a
kort az erkölcsi transzcendencia, avagy akár az
erkölcsi fennköltség korának. A színháztörténet e
korszakát ugyanis az első fejezettől leginkább az
a feszültség különbözteti meg, amely az uralkodó
életstílus valósága és a színpadi világ varázsa
között, minden néző számára érzékelhetően,
fennáll. A néző csak most válik olyan fokon néző-
vé, ahogy azt a modern színházban megszoktuk
(illetve szinte azt mondanám, ahogyan attól a
modern színházban éppen most elszokunk). A
színpad most - így érezte Schiller, s vele együtt
egy egész évszázad - a nagy vigasztaló a mind
prózaibbá váló világban. Feladata, ahogy egy-
szer Schiller megfogalmazta, hogy kitágítsa az
ember túl szűk, a valóság által korlátok közé szo-
rított tekintetét - „hangyapillantását", ahogy ő
mondta volt -, és mindenki számára láthatóvá
tegye a gondviselés működését azáltal, hogy
bűnnek és bűnhődésnek, igyekezetnek és siker-
nek az életben amúgy elsorvadó szimmetriáját,
rövidebben szólva az életnek az életben immár
fel nem fedezhető erkölcsi harmóniáit a színpad
álomvilágában megjelenítse.

Nyilvánvaló, hogy ezt a küldetést morális
transzcendencia hatja át, mert az élet itt abban a
tudatban létezik, hogy voltaképpen mindennek
olyannak kellene lennie, amint az a szeme előtt, a
csodálatos színpadi történésben zajlik; és ahogy
az köztudott, Schiller meghatározása szerint a
színpadnak mint erkölcsi intézménynek az a ren-
deltetése, hogy a játékban megelőlegezi és be-
gyakoroltatja az igazán erkölcsös élet- és társa-
dalmi rendbe való átmenetet. Mármost ez az er-
kölcsi transzcendencia - amint ezt érzéki mó-
don, saját szemünk előtt látjuk - azt jelenti, hogy
a nézőt önnön legmélyebb bensőségességébe
szorítják vissza. Már nem abban az értelemben
játszik együtt a játszókkal, mint hajdan, amikor
valamely vallásos vagy elvilágiasodott társada-
lom ünneplésének volt a résztvevője; immár
csak néző, és ennek felel meg a specifikusabb
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színpadforma, amelybe betekintést nyer. Néző
lett, aki magányossága sötétkamrájában éli meg
az erkölcsi transzcendenciának a színpadról el-
hangzó felhívását.

Ehhez járul egy második, újdonságszámba
menő tényező, amely az állandó színházak ki-
alakulásával és elterjedésével mind nagyobb
szerephez jut: az előadások megismétlése és a
valamikor régebben bemutatott színdarabok új-
bóli műsorra tűzése a színháztörténet során első
ízben szokványossá válik; a kortárs költő min-
denkori új, még saját jelenünk pillanatát költői
módon feldolgozó művei mellett csak most elő-
ször alakul ki egy klasszikus műsorkészlet; és
ennek következtében csak most nézünk szembe
a feladattal, hogy közvetítsünk a kortársi jelen és
az azt folyamatosan kísérő történelmi műveltség
és történelmi jelen felhalmozott készlete között.

Mert hiszen kétségtelen, hogy a színház ezál-
tal nem válik múzeummá. A színház soha nem
historizál, és ez a jövőben sem fog bekövetkezni.
Ha egy színház pusztán történelmi
érdeklődésből mutat be egy színdarabot, akkor
már eleve le-mondott voltaképpeni
szuverenitásáról, amely abban áll, hogy jelen
idejű, egyedül és csakis jelen idejű legyen. Az
elmúlt százhetvenöt év szín-házának éppen azt
köszönhetjük, hogy jelentudatunkat új
dimenzióval gazdagította, azáltal, hogy immár
az egyes történelmi korok is a maguk görög,
spanyol, angol, klasszikus francia és német
színházi alkotásaival - a drámaírás mind-eme
nagy fénykorai - a mindenkori jelen új, jelen idejű
tulajdonává válhatnak. Egyáltalán nem
gondoljuk, hogy emiatt a színházak klasszikus
műsortervének a tudomány által felderített törté-
nelmi-archaizáló stílusa szerint kellene stílusos-
ságra törekednie. Ellenkezőleg, e színháztörté-
neti fejezet nagyszerűsége éppen abban az
egybeolvasztó képességben rejlik, amely akkor
válik a jelennek mint jelennek sajátjává, ha a
múlt idejűt jelen idejűvé képes emelni.

Mindezzel természetesen már arra is utaltam,
hogy napjainkban éppen új fejezetet készülünk
nyitni a színház történetében; és nem is csoda,
ha ez az előérzet mostanában támad fel ben-
nünk. Társadalmunk szerkezeti változása
ugyanis valóban oly mélyreható, hogy az lenne a
csoda, ha a jelen továbbra is megengedné ma-
gának az olyan színház bensőséges, történelmi-
muzeális fényűzését, amely akkor töltötte be, ez-
előtt száz évvel, a maga társadalmi funkcióját,
amikor az emberek még postakocsin közleked-
tek.

Miben áll mármost e harmadik fejezet? A tu-
dományhoz nem illik, hogy a prófétát játssza.
Hadd érjem be néhány olyan vonás felvázolásá-
val, amelyeket mostani színházunk hálás barát-
jaként figyelemre méltónak tartok. A színháztör-
ténetnek erre a még megíratlan, még csak iniciá-
léinál tartó fejezetére nem tudok megfelelő elne

vezést, de látni vélem, hogy mostani érzékelé-
sünket és eljövendő lehetőségeinket már nem
elégíti ki hiánytalanul a valóság és az álomvilág
közti erkölcsi feszültség, a XIX. század klasszi-
kus színházának nagyságát megteremtő fenn-
költ erkölcsi parancs, illetve a néma néző és a ri-
valdafény által eltávolított és átlényegített szín-
pad szembenállása. Néző és színész egysége
ma új értelmet nyer. Bennünket ebben az egy-
ségben az az érzés érint meg, hogy a világ im-
már nem ismer magára elégséges módon az er-
kölcsi fellendülés puszta feszültségében; a
színháznak a kultikus ünnep ősi vallási indítékait
visszaidéző hatalma sokkal inkább abban rejlik,
hogy valamennyi résztvevőjét szárnyaira veszi
valamely, az egyes embert meghaladó, közös
szellemiség. A modern színház jó néhány
jelensége mutat ennek a fejlődésnek az irányá-
ba. A szakmabeliek úgy érzik majd, hogy mind-
ez régóta közismert és része a mindennapos
gyakorlatnak, mi, laikusok azonban csak ké-
sőbb vesszük észre és lassan igyekszünk fel-
fogni, mi is történik itt.

Nem könnyű címet találni ennek az új, csak
most kezdődő fejezetnek. Még túlságosan a kez-
detén tartunk a folyamatnak, semhogy a lénye-
gét felismerhetnénk. A laikusnak szemet szúr
egy és más, ami talán csak külsőség. Annyi
azonban bizonyos, hogy a természetesség esz-
ményét, amely hajdan a klasszicista színpad ki-
üresedett pátoszát felváltotta, a lélektani elem-
zést, az atmoszférikus képi hűséget - mindazt
tehát, ami a színpad csillámporos álomvilágához
tartozik - ma menekülésnek érezzük, mint
ahogy pazarlásnak tűnik az a technikai tökély is,
amellyel ezt az álomszerű és narkotikus hatást
előidézik.

Tisztáznunk kell magunkban, miféle kelepce
rejtőzik az „utánzás" szóban. Az ókori mimézis
és a modern mimika merőben különbözik attól,
amit többnyire utánzáson értünk. Az igazi után-
zás mindig átalakítást jelent. Nem abban áll,
hogy még egyszer létrehozzunk valami már
létezőt. Az utánzás átalakított létezés, amely
természetesen még visszautal arra, amiből
átalakult, de egyszersmind mégis új, mert olyan
felfokozott lehetőségeket jelenít meg,
amelyeket addig soha nem fedeztünk fel.
Minden utánzás fokozás és a végletek
kitapogatása. A végletekig elmerészkedő s
azokat kitapogató modern színház éppen ezért
korántsem másodlagos jelensége
társadalmunknak és kultúránknak. Nézetem
szerint ugyanis a színháznak, minden más ha-
sonló típusú lehetőséggel szemben, megvan az
a hatalmas és maradandó előnye, hogy színé-
szek és nézők közvetlen közössége révén állan-
dóan adott az említett merész átalakítási kísérle-
tek kipróbálása. A néző visszaigazolja a színész
vakmerő előretörését, s megfordítva, mi, nézők a
színésztől olyan megelőlegezett létezési lehető

ségeket kapunk, amelyek bennünket meghalad-
nak.

A lényege szerint magába zárkózott, mögöt-
tes tartalom nélküli, csupa felszín és ezért csupa
kifejezés maszk titokzatossága, a dróton ránga-
tott s mégis táncoló bábu merevsége, s mindaz
az idegenség, ami polgári önérvényesítésünk
jóleső tudatából felriaszt és még a megbízható
valósággal is játszani mer - mindezekben az
emberi szív már nem úgy ismer magára, mintha
saját bensősége királyságában mozogna, ha-
nem a bennünket meghatározó erős, az egyes
emberen túlmutató hatalmak játékszereként ér-
zékeli magát. Mindennek megjelenítéséhez per-
sze alkalmas eszköz a technika meg a montázs
is. De ezek az eszközök már nem a valóság
álomszerű tükrözését szolgálják, hanem ugyan-
olyan szellemi transzponálásra szorulnak, mint
amely a szót és a gesztust is áthatja, amennyi-
ben nem lélekrajz a céljuk, hanem valamennyi-
ünket érintő megnyilatkozásokra és utalásokra
törekednek.

Ma már valamennyiünket újra meg újra meg-
rázó, újfajta bizonyossággal tudjuk: az emberi
szó és az emberi mozdulat kinyilatkoztató ereje a
világunkat átalakító technikai civilizáció minden
nagyszabású, lármás pompájával szemben is
megőriz valami józan, csiga lassúságú, fáradsá-
gos, úgyszólván iparos jelleget. Egy találóan
megfogalmazott szó, egy, pontosan az ajtónak
irányzott kopogás - és máris létrejött valami,
ami valóságosabb, mint amit a technikai mimézis
akár a legnagyobb szabású eszközökkel is elér-
het. De hogyan jött létre és kinek szól? Termé-
szetesen nem jöhet létre nélkülünk, akik nézők-
ként tanúi vagyunk. Nekünk kell beváltanunk azt,
ami itt megszületésre vár. De hiszen az utóbbi
évtizedek haladó színháza éppen abban a várat-
lan és meglepő tapasztalatban részeltette a vilá-
got, hogy a modern emberiség, amelyet szünte-
len ajzószerek hullámaival öntenek el, amely
már alig tud szabadulni a mámor áradásának
passzív elszenvedésétől, mégiscsak képes
önálló cselekvésre, még mindig sikerül felemel-
kednie, és igenis elfogadja, hogy a látványt,
amellyel szembesítik, az ünnepi pillanat fensége
koronázza. A színház mára szellemibb lett, mint
amilyen a kukucskáló színpad korában valaha is
volt, s ebben olyan közvetlenség rejlik, amilyen-
ben agyon specializált, ezernyi közvetettség ál-
tal eltorzított életünk során csak igen ritkán van
részünk. Ezen a helyen közösségként, színész
és néző folyamatosan áramló kölcsönhatásában
éljük meg a maga közvetlenségében azt, amik
vagyunk és azt, ami történik velünk - és én úgy
érzem, ezáltal valóban megtapasztaljuk a szín-
ház maradandó ünnepiségét. „Ilyenkor fölöttünk
angyal játszik" (Rilke)".

Fordította: Szántó Judit

* Negyedik duinói elégia (Rónay György fordítása)



SZIGETHY GÁBOR

KÉT PERC SZÍNHÁZTÖRTÉNET
974. október 26-án a Film Színház Muzsi-
ka címlapfotót közölt Ruttkai Éváról, aki
akkor Kleopátrát játszotta a Vígszínház
Shakespeare-bemutatóján. Egy alföldi

kislány - Kriskó Magdolna, 6033 Város-
föld, Kossuth L. u. 16. I. 3. - levelet írta színész-
nőnek, mellékelte az újság címlapját és egy meg-
címzett borítékot. Ruttkai Éva egy keze ügyébe
került fekete filctollal ráfirkantotta a fekete cím-
lapra: Szeretettel Ruttkai Éva

Aztán az egészről megfeledkezett. A dedikált
címlapot és a megcímzett borítékot le- vagy be-,
vagy eltette valahová, és Kriskó Magdolna hiába
várta vissza az újságot s a színésznő aláírását.

RUTTKAI

Várta, várta, aztán bizonyára beletörődött:
Ruttkai Évának kisebb gondja is nagyobb annál,
minthogy az ő levelére válaszoljon. Kamaszko-
rában ennél nagyobb szerencsétlenségeket is
könnyen kihever az ember, valószínűleg a
város-földi fruska is túlélte ezt a lelki
megrázkódtatást.

A dedikált címlap évekig szekrény mélyén, fiók
alján szundikált; lehet: senkinek nem akadt kezé-
be; az sem elképzelhetetlen, hogy Ruttkai Éva
néha rátalált, de sok gondja-baja közepette egy
sóhajjal - jaj, még ez is itt van! - újra félretette.

Aztán közeledett a karácsony 1979-ben, és
Ruttkai Éva boldog ünnepet akart szerezni egy
kislánynak, aki akkor már biztos nagylány lett.

Kedvenc fényképét dedikálta kisnagylány rajon-
gójának: Ruttkai Éva 1979. Dec. 15. És a fénykép
hátoldalára rövid magyarázatot írt: A csalódásért,
hogy ilyen későn küldtem vissza a másikképet,
küldöm ezt szeretettel

Hogy örült volna 1979-ben Városföldön, a
Kossuth Lajos utcában Kriskó Magdolna, ha
megkapja ezt a fényképet karácsony előtt. Vagy
után. Vagy bármikor.

De nem kapta meg.
Ruttkai Éva, miután gondosan aláírta a fény-

képet, és a kislány által öt évvel korábban meg-
címzett borítékot is előkotorta az ágya mellett tor-
nyosuló papírhalmazból, újra elfelejtette - most
már örökre - elküldeni a levelet és az aláírt fo-
tográfiát.

Az elintézetlen ügyek növekvő papírtengere
maga alá temette a megcímzett borítékot s a
Kriskó Magdolnának aláírt fényképeket.

Elmúlt egy évtized. Ruttkai Éva messzire köl-
tözött, már csak emlékezetünkben él. Könyvei,
papírjai, fényképei, bútorai, ruhái kiállítási tár-
gyak a Ruttkai Éva emlékszobában, Budán, haj-
dani nyaralójában, a Keselyű utca 6/A-ban.

Öt éve került kezembe ez a dedikált fotó. Né-
zegettem, forgattam, letettem, újra fölvettem.
Nem tudtam, mit csináljak vele.

A városföldi kislány ma már felnőtt asszony,
remélem, boldog ember. Talán nemis emlékszik
arra: jó húsz évvel ezelőtt levelet írt Ruttkai Évá-
nak, aki nem válaszolt neki.

Ruttkai Évának sokan írtak ismeretlenül leve-
let. Sokuknak válaszolt, sokuknak nem; sokszor
nem futotta idejéből, hogy válaszlevelet fogal-
mazzon. Vagy írt, de elfelejtette postára adni.

Akinek levélben nem tehette, annak a szín-
padról üzent: játszott!

Még most is játszik. Azt játssza, hogy valami-
kor, több mint húsz évvel ezelőtt, egy városföldi
kislány levelet írt, s a színésznő most, 1995
őszén válaszol neki.

És mindenkinek, aki valaha levelet írt Ruttkai
Évának, de válaszlevelet nem kapott.

A csalódásért, hogy ilyen későn küldtem vissza
a másik képet, küldöm ezt szeretettel
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yár. Átmeneti évszak: már és még nincs
szezon. Nem kell, nemis lehet rendszere-
sen színházba járni. Furcsa állapot. Jó,
hogy ki lehet kapcsolódni, jó, hogy szaba-
dok az esték. Ugyanakkor időnként hiány-
érzetem is támad a nyári barangolások

közben. Még szerencse, hogy akármerre járunk,
minden külhoni városban, ahol megfordulunk,
előbb-utóbb színházhoz keveredünk. Van,
amelyik úgy be van deszkázva, mintha már soha
többé nem nyitna ki, s valószínűleg ez is az
igazság; van, ahol már a következő évad
műsorát hirdetik (a francia-svájci kisváros,
Biel/Bienne egyik oldalával a várfalhoz, a
másikkal a tűztoronyhoz támaszkodó színháza
például olyan programot kínál, mint a mi
háromtagozatos vidéki színházaink: opera,
operett, musical, klasszikusok, modernek,
stúdióelőadások); van helység, amely-nek
színháza valóságos ékszerdoboz, s van,
amelynek jellegtelen vagy málladozó falú épüle-
tét alig lehet észrevenni.

A legszebb színházat ezen a nyáron az itáliai
Volterrában láttam: a lágy toszkán tájból magá-
nyosan emelkedik ki az a hegycsúcs, amelyre az
etruszkok egyikjelentős városukat emelték. E te-
lepülés emlékeivel lépten-nyomon találkozhat
az ember, ha a vaskos falakkal körülvett városka
szűk utcácskáiban vagy a gyönyörű román kori
dóm környékén, vagy a két városházával és
számos középkori palotával szegélyezett
főtéren sétálgat. S e hegy keleti lejtőjénél egy
római szín-ház található. A hegyoldalba simuló,
csaknem teljesen ép nézőtérről pazar kilátás
nyílik a tájra, a szkéné oszlopai, impozáns,
emeletes épülete alig sérült, a színház mögött
fürdő romjai látszanak. De az egész halott,
hiányzik belőle az ember, a produkció.

Próba Kisvárdán. Várromok tövében, egy fákkal
körülvett, sportpályának használt tisztáson er-
délyi színészek készülnek Békés Pál New-Bu-
dájának bemutatójára. Farönkön ülünk, szem-
ben velünk nagy sátor, ez a játéktér egyik fele, a
másik a hátunk mögött: egy emelvényen Kos-
suth és Pulszky jelenetei játszódnak. A néző -
feltéve, hogy a szúnyogok meg-megújuló táma-
dásaitól egyáltalán nyugton tud ülni - foroghat
ide-oda, ahogy a jelenetek váltogatják egymást.

Lassan alakul az előadás. Élvezetes, ahogy a
máskor gyakran harsány eszközökkel élő és
ha-tó Czintos József visszafogottan, halkan
sugall elképesztő erőt és erkölcsi szilárdságot az
indián szerepében. Roppant tanulságos, ahogy
Hunyadi László a volt belügyminiszter,
Madarász László összetett figurájával
küszködik. Már meg-van az indulatos, a
percenként megbántottan fel-csattanó Madarász,
de még keresgéli a cinizmus mögé bújó,
fájdalmát és kétségbeesését titkoló

ember ábrázolására alkalmas eszközöket. Jó
látni, ahogy Hatházy András, Kardos Róbert,
Bogdán Zsolt, Diószegi Imola és Molnár Júlia
kezdi kibontani a fiatalok között alakuló szerelmi
viszonyokat. Jó, hogy a próba rövid üresjáratait
kihasználva Lohinszky Loránddal válthatok né-
hány szót. S pihentető szellemi felüdülést jelent a
kemping büféjében hajnalig tartó beszélgetés a
színészekkel, Horváth Z. Gergely rendezővel, a
stábbal. Ritka pillanatok ezek, amikor elfelejtő-
dik, ki a színész, és ki a kritikus.

Szentendre, Duna-parti Művelődési Ház.
Hosszúkás udvar, egyik oldalán néhány soros
néző-tér, a másikon, a ház előtt a játéktér.
Második éve játszik itt egy alkalmi társulás,
amely magát Regényeseknek nevezi, utalva
tavalyi bemutatójuk, Rostand darabjának címére.
A résztvevők csak-nem mindegyike a miskolci
színházban dolgozik, mondhatni, ugyanazon
baráti társaság tagja. Ez érződik előadásukon
is. Idén Marivaux Két nő közt címen ismert
darabjából készítettek a maguk ízlése szerinti
vidám bohóságot. Verziójuk címe: A lovag; a
címszereplő természetesen férfiruhába bújt nő,
akit Bíró Krisztina játszik. Mellet-te Horváth
Zsuzsa, Horváth Lajos Ottó, ifj. Mucsi Sándor,
Quintus Konrád, Góczán Judit s a rendező,
Honti György lépett fel. Akárcsak a tavalyi
Regényeseknél, itt is maivá igazították a kosztü-

Quintus Konrád (Trivelin) és Bíró Krisztina (Lo-
vag) a Marivaux-előadásban (Koncz Zsuzsa
felvétele)

mös darabot; a figurák, a helyzetek maradtak, a
ruhák, a nyelvezet változott.

Vállaltan eklektikus színházat csinálnak,
amelyet szakmailag ki lehet kezdeni (mit nem le-
het?), de a legtöbb kritikusi ellenérvet leszereli
az a játékosság, lendület és ötletesség, amely az
előadás egészéből sugárzik. Az a módszer,
amelyet munka közben követnek, könnyen tév-
útra vihetné őket, de ügyesen egyensúlyoznak a
stílusjáték buktatói között. Aki „autentikus" Mari-
vaux-t vár tőlük, az csalódik, aki viszont élvezi a
pimaszságot mint művészi attitűdöt, aki szereti
az önfeledt játékot, amely mögül felsejlik egy
csöppnyi tragédia is, az jól érezheti magát.

S aki ebben az egyre dráguló világban nehe-
zen engedheti meg magának a színházba járást,
bízvást menjen ki a Duna-partra, mert az előadás -
a szponzorok jóvoltából - ingyenes. Legalábbis
ebben az évben az volt. Talán jövőre is az lesz. (S
persze előadás is lesz!)

Megint próbán, ezúttal Kőszegen. Merő Béla
Beaumarchais vígjátékét, a Figaró házasságát
rendezi. Főpróba mint előadás két nappal a be-
mutató előtt. Csak néhányan ülünk a nézőtéren,
csepereg az eső, nehezen lendül játékba a tár-
sulat. A fel-felerősödő szél belekap a fehér tüll-
függönyökbe, amelyek a díszletet alkotják, s
amelyekbe ilyenkor a szereplők belegabalyod-
nak. Gáspár Tibor vagy fergeteges tempóban
mondja tirádáit, vagy meg-megakadva keresi a
szavakat, a mondatokat. Ez bizonytalanná teszi a
produkció ritmusát, megzavarja a partnereket, de
ezek a pillanatok alig vehetők észre, mert győz
a darab, és győznek a színészek.
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Gáspár Tibor (Figaro), Molnár Piroska
(Marcellina) és Spilák Klára (Susanne) a
kőszegi elő-adásban (llovszky Béla felvétele)

Forgách András új fordítása remekül mond-
ható, szellemes, nagy része van abban, hogy a
darab nem tűnik porosnak. Sőt a bohóságok mö-
gött mindig érezni a kapcsolatok törékenységéből
adódó komorabb színeket is. Remekül komédiázik
Molnár Piroska, Hollósi Frigyes, Gazsó György.
Haas Vander Péter elegáns és kimért Almaviva
gróf, de a tartás mögül állandóan kitör a
természetes, nyers és zabolázhatatlan emberi
indulat, ettől dinamikus váltások, szerepjátszás
jellemzik alakítását. Kolti Helga Grófnéja nem
csupán cicázik Chérubinnal, hanem valóban
megszédíti a fiatal fiú szerelmi fellobbanása. Ami
azért is hihető, mert az apródot végre férfi játssza,
a Marosvásárhelyen frissen végzett Váta Loránd.
A mostanában ritkán színpadra lépő Spilák Klára
Susanne-ját is megperzseli Chérubin heves
szerelmi rohama, azaz az érzelmek teljes
zűrzavara rajzolódik ki az előadásban. Akkor még
nem tudtam, hogy két-három hét múlva ismét
találkozom a darabbal.

Felfedeztem egy remek tévécsatornát, a francia-
német érdekeltségű Artét, amely tudomásom
szerint nálunk sajnos nem fogható. Minta nevéből
is következik, „elit"-adó, színházi előadásokat,
hangversenyeket, művészfilmeket, igényes riport-
és dokumentumfilmeket, képzőművészeti
műsorokat közvetít. Öt egymást követő estén a
következő programokat nézhettem meg: élő
közvetítésben a Salzburgi Ünnepi Játékok meg-
nyitó ünnepségét, illetve ugyanonnan Mozart Fi-
garóját, Bayreuthból a Ring első két darabjának
közvetítését felvételről, valamint egyik hajdani
kedvencemet, a Szerelmem, Hiroshima című
Duras-Resnais-filmet.

Tehát a Figaro, amelyre az előbb utaltam. Luc
Bondy, a híres és hírhedt francia rendező mun-
kája, Nicolaus Harnoncourt dirigálása, remek
nemzetközi szereplőgárda. Furcsa díszlet. A
színpad nagy terében egyetlen karosszék áll,
amely körül az első felvonás bújócskajelenetei
során egy fából készült óriási paravánt lehet hol
bezárni, hol teljesen kinyitni, s ezáltal a teret a ze-
nedramaturgiának megfelelően szűkíteni vagy
tágítani. A második felvonásban mintha egy hol-
land enteriőr- és tájképfestők stílusában fogant
kép elevenedne meg, a színek, a fények artiszti-

Dmitri Hvorosztovsky (Gróf), Solveig Kringel-
born (Grófné) és Dorothea Röschmann (Su-
sanna)
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kusak, a tér kitűnően bejátszható. A harmadik
felvonásban megint üres a tér, ami lehetőséget
ad az éjszakai jelenetek bravúros színészi meg-
jelenítésére.

Akárcsak Kőszegen, Bondynál is rendkívül ár-
nyaltan vannak kibontva a szereplők közötti kap-
csolatok, ezúttal is valódi erotikus viszony alakul
ki Susanna, a Grófné és Chérubin között, azzal a
plusz rafinériával, hogy az apródot természete-
sen nő (s micsoda színésznő!) játssza. Ebben az
előadásban is ellentétes indulatok és viselke-
désmódok jellemzik a két férfi főszereplőt. Szín-
házat láttam, igazi színházat, olyan operaját-
szást, amelyhez hasonló az ötvenes évek ma-
gyar előadásairól él emlékeimben. (Megszépítő
múlt!)

Jubileumi évadját kezdte meg a Salzburgi Ünnepi
Játékok, ez alkalomból több mint háromórás
gálaműsor nyitotta meg az eseménysorozatot. A
dóm előtti színpadon filmfelvételek, fotók és do-
kumentumok segítségével megelevenedett a
múlt: megszólalt Reinhardt, a játékok életre hí-
vója, régmúlt előadások részletei villantak fel,
Reinhardt ma élő munkatársai, színészei idézték
fel a mester alakját s hajdani emlékeiket, s per-
sze a leghíresebb osztrák színészek és éneke-
sek tolmácsolásában hangzottak el azoknak a
drámáknak és operáknak a részletei, amelyek
rendszeres műsordarabjai voltak s maradtak az
ünnepi játékoknak. Még a képernyőn keresztül is
lenyűgöző volt, ahogy Willy Quadflieg Faust
nagymonológját elmondta. (Székely Györggyel
beszélgetve tudtam meg, hogy a színész annak a
Csongornak a címszereplője volt, amelyet Németh
Antal 1942-ben Berlinben rendezett.)

A legizgalmasabb azonban az volt, amikor a
Don Giovanniból, illetve a Jedermannból készült
filmösszeállítást vetítették le. Mindkét mű állan-
dó repertoárdarabja a Játékoknak, s most szá-
mos előadásukból vett részleteket vágtak össze.
A részletek önmagukban is hallatlanul érdekesek
voltak, hiszen minden epizód más rendezői
szemléletről, a színháztörténet más-más stílu-
sáról adott benyomásnyi képet. A Jedermann-
film készítői egy további ötlettel is elkápráztattak:
a darabnak azt a pillanatát, amikor a Halál meg-
ragadja Akárkit, vagy tucatnyi előadásból vágták
össze, s Akárki szerepében Moissitól Brandaue-
rig az osztrák és német színészet olyan nagysá-
gait lehetett látni, akiknek többségét csak névről
ismertem. Parányi színháztörténet részese le-
hettem.

Ilyenkor, nyáron próbálom „ledolgozni" olvasási
restanciámat. Többek között féltucatnyi erdélyi
szakkönyv várt rám, volt, amit nagy élvezettel ol-

Ferruccio Furlanetto (Don Giovanni) és Lella
Cuberli (Donna Anna) az idei Don Giovanniban

vasgattam, de volt, amin csak nagy önfegyelem-
mel tudtam átrágni magamat. (Benyomásaimról
egy másik cikkben számolok be.)

Ezúttal egy reprezentatívnak szánt albumról
szeretnék írni, amely - mint lapunk 11. oldalán is
olvasható - a Prágai Quadriennale egyik szek-
ciójában ezüstérmet nyert. Az Országos Szin-
háztörténeti Múzeum és Intézet kiadásában
megjelent PQ '95 című kötet a magyar „színpad-
képírók" (azaz a díszlet, jelmez és bábtervezők)
munkásságát összefoglaló, katalógusszerű

munka, amely valóban tetszetős, első ránézésre
elegánsnak, impozánsnak is mondható. Koltai
Tamás bevezető tanulmánya az 1991-95 kö-
zötti színházi tendenciákat igyekszik számba
venni, az ezt követő részben annak a tizennégy
művésznek az anyaga található, aki a PQ ma-
gyar kiállításán szerepelt, majd a továbbiakban
hatvankilenc tervező, négy pályakezdő és tizen-
öt főiskolás bemutatása következik. A kötetet
bibliográfia, név- és tárgymutató egészíti ki.

Ha azonban böngészni kezdjük a katalógust,
számos bosszantó következetlenségre, sajtóhi-
bára, figyelmetlenségből adódó elírásra bukka-
nunk. A szerkesztői előszóból megtudjuk, hogy a
katalógus az 1980-95 közötti időszakot hivatott
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átfogni, de akkor a bevezető tanulmány miért
csak az utolsó öt év történéseiről szól? A szer-
kesztők eredetileg teljességre szerettek volna
törekedni, ám a kötetbe végül csak azoknak az
anyaga került be, akik az intézet felhívására je-
lentkeztek. Meglepő szerkesztői elv! A kirajzoló-
dó összkép tehát igencsak viszonylagos. A szer-
kesztők újdonságként tüntetik fel, hogy váloga-
tott bibliográfiát közölnek, amely 1983, vagyis a
legutóbbi Scenographia Hungarica megjelenése
után keletkezett cikkeket tünteti fel. Ehhez ké-
pest a címek a hetvenes évek legelejétől datá-
lódnak! Bevallom, engem külön bosszant, hogy
a kettőszáznyolcvannyolc cím közül mindössze
tizenhármat idéznek a Színházból, holott a vizs-
gált időszakban több mint hetven, kifejezetten a
szcenográfiával foglalkozó írás jelent meg a lap-
ban. A művészek életrajzában is, a képaláírá-
sokban is meglehetősen sok a sajtóhiba, s az
avatatlan olvasónak is feltűnik, ha a képek és az
aláírások száma vagy a képek és az aláírások
sorrendje nem stimmel. Márpedig ez igencsak
gyakran előfordul (például Khell Csörsznél, Fe-
hér Miklósnál, É. Kiss Piroskánál, Szegő György-
nél). A tárgymutató egyértelműen intézmények
listája, a névmutató használatához pedig külön
eligazítás kell, mert ebben a formájában csak ta-
lálgatni lehet, hogy a nevek melletti számok va-
jon mire utalhatnak.

Ez a kötet - hiába kapott díjat - méltó párja a
Magyar Színházművészeti Lexikonnak.

Már itthon, a szezon küszöbén. Felolvasószín-
ház a Kamrában. Emlékek idéződnek fel: a hat-
vanas években a Kossuth Klubban állandó néző-
je-hallgatója voltam azoknak az esteknek, ame-
lyeken a Nagyvilágban már megjelent, de szín-
padi nyilvánosságot nem kapott (és még hosszú
időn át a tiltott vagy jobb esetben a tűrt kategóriá-
ba sorolt) darabokat olvastak fel. Így hallottam-
láttam például lonesco és Beckett számos mű-
vét. Igen, hallottam és láttam, mert a színészek
úgy interpretálták a szöveget, hogy az megele-
venedett a nézők egyszemélyes belső színpa-
dán.

Aztán újraéledt a felolvasószínház, amikor
dramaturgok és a zalaegerszegi színház jóvoltá-
ból létrejött az új magyar drámák műhelye, a Nyílt
Fórum, amelynek egyik vívmánya a még nem ját-
szott, de bemutatásra érdemes drámák propa-
gálása. Ennek volt egyik eszköze a Radnóti Szín-
házban tartott felolvasószínház. Amikor a szín-
házak már kevésbé ódzkodtak a fiatal szerzők
darabjaitól, s egyre több új magyar dráma találta
meg bemutatkozási lehetőségét, illetve amikor
(átmenetileg?) megcsappant a friss drámák
száma, a Radnóti színházi felolvasószínpad be-
szüntette előadásait.

S most megint feléledt a régi forma? Fel, de
alighanem csak egyszeri alkalomra: Márton
László sokat és sok helyen méltatott drámatriló-
giáját egyetlen délután-este három rendező irá-
nyításával válogatott színészcsapat olvasta fel.
A délután háromtól este fél tizenegyig tartó, ki-
sebb szünetekkel megszakított előadásfolyam
különleges élménnyel ajándékozta meg a kitartó
nézőket, akik kivételes írói teljesítmény részesei
lehettek. A nagyratörő, Az állhatatlan és A törött
nádszál Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem
uralkodásának öt évét (1593-98) öleli föl, de e
fél évtizedben történtek magukba sűrítik mind-
azt, ami a magyar történelem gyászos esemé-
nyeinek hosszú sorát jellemzi: viszálykodás, ár-
mány, erkölcstelenség, jogtiprás, manipuláció,
gyilok, árulás és vér... Márton nem modelldrá-
mát írt, hanem formailag (verselés), tartalmilag
és stilárisan a shakespeare-i drámamodell fel-
élesztésére tett kísérletet. A trilógia erőssége a
rendkívüli nyelvi gazdagság, az egyszerre ar-
chaizáló és mai jelleg. E drámák igazán nyelvi
közegükben élnek, színpadi szituációik viszony-
lag szegényesebbek. Bár középpontjukban tu-
lajdonképpen csak két-három-négy ember kap-
csolata áll, a háttérben ott nyüzsögnek a kor tör-
ténelmi alakjai, szám szerint rengetegen, akik-
nek alig van egyénített szerepük, s ennél fogva
helyzetük.

A felolvasás megerősítette abbéli véleménye-
met, hogy e mű adekvát előadásformája a hang-
játék, mint ahogy ezt a Csizmadia Tibor rendezte
rádiójáték is igazolja. De az is nyilvánvaló, ami
már A nagyratörő kolozsvári bemutatójakor kitet-
szett, hogy a trilógiát nem lehet szomorújátéknak
játszani, hiszen alaphangja a tragikus irónia. Er-
re a felolvasószínpadi bemutatók rendezői közül
leginkább Hegedűs D. Géza és Csizmadia Tibor
érzett rá, így a trilógia első és harmadik része volt
a legélvezetesebb, a középső, amelyet Szikora
János rendezett, kissé túl komolyra sikerült.

Nem kedvelem túlzottan, amikor írók, költők
maguk interpretálják műveiket, ugyanis a legrit-
kább esetben képesek előadóként is remekelni,
de Márton esetében nem először tapasztalom,
hogy műveiből valami nagyon lényegeset tud
megjeleníteni: azt a játékos groteszkséget,
ironikus látásmódot, ami csaknem minden
alkotásában fellelhető. Persze profik között a
beszéde modoros, a jelenléte civil, mégis
részvétele most is, de a Lepkék a kalapon
legutóbbi előadásában is distanciát,
elidegenítést hordozott, s ez sajátos
fénytörésbe helyezte drámái előadását. (A
második részben ő sem tudta érvényesíteni
egyéniségét, s talán ez is közrejátszott abban,
hogy Az állhatatlan lett a legkonvencionálisabb
megközelítésű produkció.)

Ezzel a bemutatásra reménytelenül váró, de
mégiscsak elhangzott trilógiával megkezdődött
a szezon.

In his editorial, István Szabó, head of the theatre
department of the Ministry of Culture, demon-
strates the urgency and the advantages of a new
theatrical structure, the so-called "company of
public utility".

Echoes of summer world theatre events are
captured in the following sequel of accounts.
First, Adrienne Darvay Nagy sums up interna-
tional theatre tendencies as reflected in The
World of Theatre1992-1994, a biennial publica-
tion of the International Theatre Institute. Two of
ourcontributors, József Bőgel and István Sándor
L. present their personal views of this year's
Prague Quadriennale, the regularly recurring
great parade of world scenography; editor
Tamás Koltai gives his impressions of this year's
Avignon, Salzburg and Bayreuth Festivals, while
György Viola publishes his interview with Alfred
Kirchner, director of the Bayreuth Ring. Polish
critic Jerzy Jarzebski writes on the II. Interna-
tional Gombrowicz Festival held in Radom, Po-
land, and finally Katalin Kürtösi introduces a
theatrical encounter in Montreal, Canada.

Mari Törőcsik, internationally renowned star of
Hungarian stage and screen just celebrated her
sixtieth birthday; László Bérczes talked to the
actress on this occasion.

One of the Budapest summer theatre events,
an adaptation of Franz Kafka's The Starvation
Artist is reviewed by István Tasnádi, while István
Nánay presents five new books by Hungarian
authors living in Transylvania (Rumania) on the
past history and present achievements of Hun-
garian theatre in this region.

Géza Fodor's series of theatre research con-
tinues this time with German philosopher and
professor Hans-Georg Gadamer's essay based
on his speech commemorating the 175th anniver-
sary of the Mannheim National Theatre.

After some absence Gábor Szigethy resumes
his theatrical recollections with another episode
of the life of Éva Ruttkai, one of our most brilliant
actresses of the recent past.

Finally in a sequence of short notes István
Nánay recalls some of his summer stage im-
pressions abroad and at home as weIl as some
experiences he gathered before the television
screen and from new theatrical publications.

Bernd Uhlig: Cseresznyéskert
Az idei Salzburgi ünnepi Játékok kiemelkedő
eseménye volt Csehov Cseresznyéskertjének
bemutatója, amelyet Peter Stein rendezett. A
képen Dőrte Lyssewski (Varja) és Dorothee
Hartinger (Anya).






