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orában is sok a szláv név. Lengyel szerző orosz
émájú darabját (Ilja, a próféta) németül játsszák.
gy falu lakói elindulnak a szomszéd faluban lakó
yógyító-prédikáló szent emberhez, hogy meg-

eszítsék. Ha meghal, legalább kiderül róla, hogy
amis próféta volt, ha meg véletlenül feltámad,
kkor megváltja őket az összes szenvedéstől: a
zegénységtől éppúgy, mint Sztálin és a kommu-
isták uralmától. Útközben kiosztják maguk kö-
ött a krisztusi történet szerepeit, kölcsönösen
elehergelik egymást a vallási fanatizmusba.
közben a próféta sikeresen gyógyít meg egy

ányt, akit megszállt az ördög. Bár a csoda inkább
zemélyes vonzerejének, mint isteni hatalmának
öszönhető, ugyanis később a lány menti meg őt
érjnek a mártírhalál elől. A játékteret termőföld
orítja; felejthetetlen az előadás szaga. Mezítláb
apodják a humuszt a fegyelmezetten komédiázó
zínészek. A naiv pravoszláv vallásosság a maga
eljes éteriségében és földhözragadtságában je-
enik meg. Az előadás egy egész néprajzi múze-
mi gyűjteményt felhasznál: ikonok, ereklyetar-
ók és szemmel láthatóan százéves, szúette fa-
szközök. Minden tárgynak külön története, tör-
énelme van. A rendkívül alapos háttérmunka
zonban észrevétlenül van jelen, szó sincs folk-

órműsorról. A hátborzongató kalandot végig le-

Az iskolában, emlékszem, tanultunk a
yugaton fekvő Jó birodalmáról és a Keleten

ekvő Rossz birodalmáról. A kettő között
valahol a vasfüggöny mentén - ott volt

ztán a Semmi országa: Közép-Európa. Olyan
icsi és jelentéktelen népek lakhelye, ame-
yeknek már a puszta felsorolása is fölösleges
áradság - mondta az idei MittelFestet bevezetve
esare Tomasetig, a fesztivál szellemi atyja és

rodalmi szerkesztője. -Az t hiszem, hazugságok
özött nőttem fel."
A Semmi birodalmában - nevezzük így - az

lmúlt években némi mozgolódás tapasztalható:
artományai hol háborúznak, hol szövetkeznek
gymással, polgárai hol üldöznek, hol üldöztet-
ek, itt-ott helyi hatalmasságok különös bukását
agy még különösebb felmagasztosulását látni,
lykor egész népek és kultúrák szakadnak ketté
agy kacsintanak össze. Mindezt talán nevezhet-
ük reneszánsznak-egy, a maga Firenzéjét kereső

het nevetni; az előadás groteszk módon mutatja
be az ember igyekezetét, hogy valami rendet
lásson bele a kiismerhetetlen világba.

A Kontakt '97 Fesztivál jellegét a kelet-európai,
ezen belül is a posztszovjet országokból érkező
előadások határozták meg. Nem hinném, hogy a
színház valami lineáris irány mentén fejlődne, és
hogy van értelme arról beszélni, ki hol tart, ki
mennyire van lemaradva. Nem vagyunk lema-
radva, de van mit tanulnunk a még nálunk is
keletibb európaiaktól. Talán teátrális bátorság-
nak nevezném, amit tapasztaltam. Nem szívesen
szűkítem le ezt a fogalmat olyan közhelyekre,
mint hogy az előadás akciódús, vagy hogy erős a
vizualitása. Azért a titok ennél nagyobb. Nyilván
válogatott anyag vonul fel egy ilyen fesztiválon,
de akkor is markáns jellegzetességnek éreztem,
hogy az előadások egyszerűen szuggesztí-
vebbek. Ehhez nagyban hozzájárul a másik elta-
nulandó: a rendkívül intenzív színpadi jelenlét,
amely a kisebb szerepeknél és a más szempon-
tokból esetleg gyengébb előadásokban is érez-
hető. Úgy tűnik, ehhez nem kell feltétlenül szláv
vér; a Teatr Kreaturban például a nem szlávok is
egész jól eltanulták mindezt a többiektől. Szóval
nekünk, magyaroknak is tanulható lenne. Meg a
jó szervezés is, akár mindjárt a lengyelektől.

reneszánsznak, ahogy Tomasetig mondja -,
mert ki tudja, talán valóban akadna nálunk is
néhány Botticelli, Petrarca, Savonarola, Machia-
velli vagy Borgia. Az áhított szellemi főváros
tekintetében persze már nehezebb lenne a dol-
gunk. Am ha Firenzénk nincs is, van Cividale del
Friulink, szellemi főváros helyett nyári rezidenci-
ánk, ahol ez év júliusában hatodszor találkoztak
Közép-Európa zenészei, táncosai, irodalmárai,
bábjátékosai és színházcsinálói.

Az indulás évében, 1991-ben a MittelFest ke-
retében még a közép-európai Ötök randevúztak a
Natisone partján. Idővel az öt államból hat, majd
tíz lett (bár népességük összlétszáma eközben
aligha gyarapodott): a fesztivál részvevői közül
eltűntek a csehszlovákok és a jugoszlávok,
helyettük csehek, szlovákok, horvátok, szlové-
nek, bosnyákok és albánok jelentek meg. A
MittelFest mára a régiók fesztiváljává vált: nem-
csak az államok és a nyelvterületek, de Közép-

Európa határai sem tűnnek annyira változhatat-
lannak, hogy a politikai és a kulturális értékek
összhangjának illúziója fenntartható lenne. Az
idei találkozó ismét az identitás jegyében zajlott
(nyilván a tartalmi következetesség szándéka ve-
zérelte a szervezőket, amikor a tavalyival meg-
egyező alaptémát választottak), így különös
hangsúlyt nyert, hogy az előadókat mint egy-egy
város vagy szűkebb régió képviselőit mutatták
be, kikapcsolva ezáltal Közép-Európa aktuális
politikai viszonyainak ismert kétértelműségeit.

Jelképes értékű volt ebből a szempontból a
nyitó előadás. A magát legalább annyira friu-
lánnak, mint olasznak tartó, nálunk is jól ismert
Claudio Magris Duna című regényének adaptá-
cióját az osztrák-magyar-olasz (tehát hamisítat-
lan mitteleuropäer) Giorgio Pressburger rendez-
te. A színhely maga Közép-Európa, a színpad
maga Cividale. A legaktívabb szereplők pedig
nem mások, mint az előadás nézői, akik a város
utcáin barangolva öt óra alatt mintegy végigláto-
gatják a Duna mentén fekvő városokat. Egy-egy
sarkon befordulva hol Bécsben, hol Pozsonyban,
hol Budapesten találják magukat, ahol az erké-
lyekről, ablakokból vagy éppen a nézők között
hangzanak el Magris sorai, monológszerűen - és
esetenként felolvasva. A MittelFest alkalmából
készített spettacolo itinerante, azaz mozgó elő-
adás minden irodalmiassága ellenére színházi
értelemben is izgalmassá válik azáltal, hogy a
közönség és a színészek helyzete felcserélődik,
és hogy az eleve szokatlan térbeliséghez a házfa-
lakra vetített képek valószerűtlen atmoszférát
teremtő vizuális hatása járul. A képzeletbeli uta-
zás végállomása a Fekete-tenger, azaz a cividalei
vasútállomás, ahol egy hajónak maszkírozott vi-
cinális vonul el a szemközti cementgyár falára
vetített víztükör előtt, miközben a Kék Duna ke-
ringő szól.

A szimbólumok, a metaforák és általában a
nyelv mindig is alapvető jelentőségű kérdés volt
a MittelFest szervezői és résztvevői számára. Az
1991-es fesztivál nyitó darabját, Göncz Árpád
Magyar Médeiáját öt különböző társulat adta elő
öt különböző nyelven. Idén Peter Turrini Pat-
kányvadászat című drámájának olasz és osztrák
változatát láthattuk. A több nyelven és interpre-
tációban párhuzamosan bemutatott darabok
mellett a fesztivál számos olyan produkciónak is
otthont ad, amelyekben a szöveg kevésbé hang-
súlyos szerepet játszik. Ez utóbbiak közé tartozik a
Bariból érkezett Teatro Kismet OperA Vangelio
című előadása is. A társulatban professzionális és
értelmi fogyatékos színészek dolgoznak együtt. A
rövid és javarészt állóképekre épülő előadás egy-
szerű gesztusokkal zsúfolt és hihetetlenül inten-
zív. A darab elején egy eltévedt angyal véletlenül
egy másik Máriának jelenti be az örömhírt, hogy
a Megváltó lesz a gyermeke. A esetlen hírhozó
zavarba jön, amikor a félreértés kiderül, és vele
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Vangelio - a Teatro Kismet OperA előadása

együtt szorongunk mi, nézők is, mert hat perccel a
kezdés után már elfelejtették velünk, hogy színház-
ban vagyunk. Egy másik jelenetben - a betlehemi
gyermekekgyilkosság után - egy asszony botorkál
keresztül a színen, és nehezen, akadozva csak ennyit
ismételget: „...a gyerekek... mind meghaltak..."

Kevésbé intenzív; ám a Vangelióhoz hasonlóan
elsősorban a gesztusokat, a nem nyelvi kifejezésmó-
dot hangsúlyozó előadás a bolognai Link Project
Rom Stalker című produkciója. A Tarkovszkij-szö-
vegre épülő darabban tizenkét, a volt Jugoszláviából
menekült cigány férfi és nő játszik. A szereplők a
Szent Ferenc-templom -természetesen nem kifeje-
zetten színházi előadásokra szánt - belső terét ma-
ximálisan kihasználva sajátos kapcsolatot teremte-
nek a közönség és saját maguk között. Időnként úgy
sétálnak el a nézők mellett, mintha azok ott sem
lennének, majd minden átmenet nélkül hozzájuk
fordulnak, közvetlen társalgásba kezdenek velük;
egyszer karddal fenyegetik, másszor kenyérrel kínál-
ják őket. Am a Zónafogalma éppen az ellentmondá-
sos és nehezen értelmezhető előadásmód erős for-
mai kontrasztjai révén nyer új és tisztán kifejezett
értelmet. A Zóna egyszerre metafizikai és nagyon is
valóságos hely, amelyet a civilizált társadalom a
maga uralma alá hajt, és ugyanakkor távol tart
magától; az a régió, amelynek ismeretlenségétől fél,
sőt megmagyarázhatatlan okból irtózik is. A Rom
Stalkerben kifejtett allúzió szinte kitapintható közel-

ségbe hozza a Közép-Európában bolyongó, félig-
meddig befogadott, félig-meddig asszimilálódó
cigányok indulatainak és szorongásainak, csö-
könyösségének és nyitottságának belső motivációit;
az idegenség érzetének mibenlétét.

Az identitás jegyében összeállított színházi
program elgondolkoztató körképet tár elénk a
jugoszláv utódállamokról is. E kép két reprezentáns
eleme volta spliti Hrvatsko Narodno Kasaliste Bölcs
Náthánja és a skopjei Albán Kisebbségi Színház
Lear királya. Mindkét előadás nyíl-tan a
polgárháború aktualitásából táplálkozik - ám szinte
ez az egyetlen közös vonásuk. A horvát Náthán,
mely a castelmontei szerzetesek hegyi
kolostorában került színre, filozofikus, letisztult,
emberközeli előadás. Alapvetően jó szándékú
emberek sorozatos félreértéseinek története,
amelyben végső soron a türelem győz az
előítéletek felett. A macedóniai albánok előadása
ezzel szemben nyers, vad, sötét, távoli és misztikus
világot ábrázol. Az itt folyó elkeseredett
küzdelemben nincsenek sem hősök, sem tiszta
célok. Nem véletlen, hogy a szereplők között nem
találjuk meg a kisemmizett királyhoz lojális Kent
grófot. mert ahogy Vladimir Milcin rendező mondja,
ebben az előadásban nincs helye a hűségnek és az
önzetlenségnek.

A castelmontei kolostor udvarán keresztények,
muzulmánok és zsidók olyan szűk, közös térbe
szorulnak, amelyben a rideg távolságtartás eleve
komolytalanná, mi több, elképzelhetetlenné válna.
Igaz, maga a szöveg sem követel meg efféle attitű-
döt a szereplőktől, kivéve talán a pátriárkát - és ő

Henrik Niebudek, Krzysztof Dracz és Wojciech
Ziemianski a wroclawi lmmanuel Kantból

valóban nem is ereszkedik le a templomlépcső
magaslatából a többiek közé. Az albán előadás
kulcsfogalma ezzel szemben éppen a távolság. A
sötét, kietlen színteret lépten-nyomon robbanások
rázzák meg, a szereplők a színpad egyik végéből a
másik felé kiáltva folytatják párbeszédeiket, és talán
nem is látják egymást. Ezúttal nincs értelme
előítéletekről, eszmékről, ürügyekről vagy akár
őszinte szándékokról beszélni, mert végérvényesen
lekéstünk a gyűlölet indokainak és a megbékélés
útjainak kereséséről - most már csak következmé-
nyek vannak. Ezt jelzi a darab eredeti időrendjének
felborítása is: Lear király történetébe a drámai for-
dulóponton, a Viharjelenetben kapcsolódunk be.
Ekkorra már minden megtörtént, ami okot adhatott
volna a reményre; a szereplőket akkor ismerjük
meg, amikor már visszafordíthatatlanul sodródnak
a bukás felé. Am éppen a könyörtelen és artikulá-
latlan igazmondás vágya fogja vissza az előadás
drámai erejét: a hős, Lear király megragad a tragi-
kus felismerés állapotában, és története az előzmé-
nyek elfedése folytán nem válik igazán átérezhetővé
a közönség számára. A skopjei Lear egyrészről
megrázó dokumentum, másrészről távoli híradás,
amellyel a bemutató helyétől néhány száz kilomé-
terrel odébb igazából nem lehet mit kezdeni. A
horvát előadásban elég egy apró krétajel - egy
hatágú csillag Náthán házának falán -, hogy a
közönség azt gondolja: itt és most, ezen az udvaron
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valami nagyon nagy baj van. Ám hiába ismeri fel a
néző a tragédiát, ha közben azt érzi, hogy egy
messzi, idegen világ katasztrófáját látja.

Magyarországról a veszprémi Petőfi
Színháztársulata érkezett Az emberiség végnapjai
című Karl Kraus-adaptációval. A MittelFesten - az
érezhető érdeklődés ellenére-viszonylag ritkán
bukkan fel magyarszínházi produkció. Az elmúlt hét
évben a Magyar Médeián kívül mindössze kétszer
volt ilyen eset. A rapszodikus friuli időjárás bűne,
hogy a veszprémiek szabadtéri előadása is csak a
három és feledik lehetett: az első felvonást még
hősiesen végigjátszották ugyan a zuhogó esőben, a
szünet után azonban feladták. Az említett érdeklődést
jellemzi, hogy a bőrig ázottan is lelkes nézők nagy
része az éjféli József Attila-esten száradt meg.

A félbehagyott Kraus-darab ismeretlen végki-
fejlete mellett a MittelFest '97 másik nagy talánya
Thomas Bernhard lmmanuel Kantjának lengyel
előadása volt. A wrocławi Teatr Polski produkci-
ója különös utazást elevenít fel. A königsbergi
filozófus (pontosabban XX. századi alteregója)
felesége, testvére és papagája kíséretében hajóra
száll, hogy tudását és tekintélyét a tengerentúlon

Jelenet Az emberiség végnapjai című veszp-
rémi produkcióból (Ilovszky Béla felvétele)

kamatoztassa. Az Újvilágban nem csupán meg-
becsülésre és díszdoktori címre, hanem beteg
szemét megmentő orvosi beavatkozásra is szá-
mít. Az óceánt átszelő luxushajó fedélzetén ját-
szódó események lényegében azokból a hosszú-
ra nyúló és úgyszólván értelmileg túlfűtött
előadásokból állnak, amelyeket az öreg pro-
fesszor tart a többi utasnak könnyed társalgás
címén. Kant szerint az ő tudásának letéteménye-
se Fryderyk, a papagáj, „aki" akár egy akadémiai
székfoglalót is megtarthatna helyette. Az utasok
kételkedve nézik a fejét furcsán tekergető dísz-
madarat (Krystian Lupa rendező magához ra-
gadta a kellékesi hatáskörbe tartozó döntés jo-
gát, és a papagáj szerepét bábu helyett Krzysztof
Draczra osztotta), amely, nimbuszához méltóan,
csak hellyel-közzel jutalmazza érdeklődésüket
egy-egy "Imperatívusz!" felkiáltással kalitkája rá-
csai mögül.

Az említett rejtély már a darab műfaji megha-
tározásában ott lappang: az lmmanuel Kan t -

komédia. Ugyan mi a komikus abban, ha egy
európai filozófus Amerikába utazik? A mogorva,
járni is alig bíró Kant pedantériája ingereljen
nevetésre bennünket, ráadásul három felvoná-
son keresztül? Vagy a záró poén, hogy a nagy
gondolkodót várakozása ellenére Amerikában
mégsem egyetemi díszdoktorrá, hanem elme-
gyógyintézeti díszápolttá avatják? (Ez a mozza-
nat a wrocławi előadásban egyébként is elsik

kad.) Talán a közelgő halálra fintorokat vágó
filozófus hosszas és tiszteletteljes értetlenség
közepette elhangzó monológjai tűnnének mulat-
ságosnak? Aligha-ám az lmmanuel Kan t mégis
valódi komédia. Végső soron komikus a fordulat,
amelyben a lét végességének filozófiai problé-
mája és a dolgok igazi formájának láthatatlansá-
ga a filozófusi lét végességének és a karnyújtás-
nyira álló pezsgőspohár láthatatlanságának
problémájává változik - éppannyira komikus, mint
mikor valaki gödörbe sétál, mialatt a felhőket
bámulja. Krystian Lupa briliáns érzékkel kezeli ezt
az igazi csattanót nélkülöző, ám a klasszikus
viccek minden feszültségét és késleltetését
magában hordozó szöveget. A játék mindvégig
eleven gesztusokkal és izgalmas szi-
tuációtöredékekkel telített; elég egy futó pillan-
tást vetnünk a monologizáló Kant mögött álldo-
gáló hajópincérre, amint egy apró mozdulattal a
kapitány felé sandít, vagy Kantnéra, amint éppen
csak megigazítja a ruháját - számtalan múlt- és
jövőbeli esemény sejlik fel, és marad (a vígjátéki
gondolkozásmód jogos felelőtlenségéhez illőn)
megmagyarázatlanul.

Az előadás, ahogy említettem, nem a hajó
megérkezésével ér véget. Az utolsó jelenetben, a
kapitány által adott fogadáson lmmanuel Kant
egyszer csak feláll, előrelép és - Fryderyk legna-
gyobb örömére - táncolni kezd. A Kék Duna
keringőt játsszák.


