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SZÍNHÁZI CAPRICCIO
ok sör is volt. Szponzorovi. Fesztiválzáró
bankett a sörgyárban. Ez egy ilyen város:
a látképhez hozzátartozik a sörgyár,
rengeteg füstölgő-gőzölgő kéménnyel.
Meg-nyugtató érzés, nekünk dolgoznak a

fiúk. Persze nem sörfesztivál, de meg kell adni a
szponzornak, ami a szponzoré. A hajbókolást. Se
vége, se hossza köszöntők, köszönetek és
viszontköszönetek. Minden tapsrendnél virágko-
sár a társulatnak a főtámogató telefoncég emb-
lémájával és így tovább. Öntudatos művészt,
értelmiségit zavarja az ilyesmi? Majd megszokja.
Ügyes szervezők sok céggel elhitették, hogy fon-
tos ez a dolog, enélkül nem jött volna létre ez a
nagyon tartalmas fesztivál. Tartalmas. Ez a leglé-
nyegesebb.

Balt i H a m l e t

Kísértet járja be Európát. Hamlet atyjának szelle-
me fehér bundában. A végén elsiratja halott fiát,
egyébként nem sokat beszél. Annál többet be-
szélnek erről az előadásról mostanában, Eimun-
tas Nekrošius Hamlet-rendezéséről; sokfelé hív-
ják, kíváncsiak rá. A LIFE, a Litván Nemzetközi
Színházi Fesztivál produkciójában jött létre: rep-
rezentatív darab. Ezzel nyitották a fesztivált
Plzeňben is, ahogy tavasszal Toruńban, ennek
kapcsán írtam róla a SZÍNHÁZ novemberi szá-
mában. Azért térek vissza rá, mert másodszorra
sokkal jobban tetszett (ilyen is ritkán fordul elő
velem): ezúttal összeszedettebb volt. Különben
is ezt az előadást többször kell látnia az ember-
nek, hogy mindent fölfogjon belőle.

Egyrészt a történet teljesen szétdúlva. (Aki
nem ismeri, nem értené meg. Na de hol találni
olyan színházjárót, aki nem ismeri a Hamletet?)
Másrészt olyan elképesztő mennyiségű akció van
a négy órába zsúfolva, hogy a közönség csak
piheg a végére. Más vélemény: belefárad, és már
közben feladja. Nem hibátlan és tökéletes Ham-
let-előadás ez, nekem is sok bajom van vele, de
nagyon sűrű, nagyon intenzív: megzavarja az
embert, nem hagyja nyugodni, újra és újra eszé-
be jut. Ez a litván Dánia, ez egy igen-igen kemény
világ. Súlyos fémtárgyak döndülve zuhannak,
szétloccsanó kókuszdiókból fröccsen a tej. Es
kínozzák egymást a színészek: ütik, verik, tapos-
sák, forró viaszt csepegtetnek az arcba. De tény-
leg. Apja közli Hamlettel a feladatát: közben fia
csupasz lábát jégtömbre teszi, és megmossa
jéggel, utána tűzbe tartja Hamlet kezét. Bírni kell,
fiam. Hamlet felkészíti a színészeket: közben ak-
kurátusan faszenet morzsol papírlapra, és mind-
egyiknek az arcába fújja az undok port. „És még-
is, mi nekem ez a csipetnyi por?" A kollégák nagy
nehezen tudják csak kinyitni a szemüket a művelet
után, megvan a maszkjuk az egérfogó-jelenet-

DIVADLO.'97 PLZEŇ
hez. Pokolra kell annak menni... Olyanokat vé-
geznek el az előadásban embereken, hogy ha
állatokkal csinálnák, az állatvédők biztos tiltakoz-
nának.

Meg kell hogy mondjam: roppant esztétikusan
teszik. Szép kegyetlenség és szép szenvedés.
Nem kevés erőltetett ötlet is belekerült, de mégis
brutális, elemi költészet ez a Hamlet-fel-
dolgozás. Minden megtörténik. Hamlet és
Ophelia szerelmeskednek, aminek következté-
ben Polonius később forró vizes magzatelhajtás-
sal kénytelen próbálkozni. Mit sem érnének
azonban a durva akciók a színészi jelenlét kon-
centráltsága nélkül. Fizikai és érzelmi akrobatika
együtt jár. Claudius (Vytautas Rumšas) kirántja
az asztalon lévő poharak alól a terítőt. Persze
meg lehet az ilyesmit tanulni. De mindezt olyan
drámai pillanatban teszi, amikor nem lehet hibáz-
ni, odalenne az egész jelenet. A színészi felké-
szültség itt kezdődik. Ott folytatódik, hogy adott
pontokon szinte észrevétlenül változnak madárrá
vagy kutyává a szereplők, és mindez teljesen
indokoltnak hat.

A színészi teljesítmények végső soron olyan
szerencsésen összegeződnek, hogy az agresszí-
van vizuális színpadi körülmények között is ritka
szép, meghitt szerelmek és szülő-gyerek kap-
csolatok jönnek létre. Az már a lengyelországi
előadásban is feltűnt, hogy a sok telivér színész
között furcsán, idegenül jár-kel Hamlet, bár egy-
általán nem civil a színpadon. Most kiderült,
hogy Andrius Mlamontovasnak ez az első színhá-
zi szerepe, egyébként rockénekes, aki állítólag
kiábrándult, keserű dalaival „hamleti" figurája a
litván rockzenének. A dán királyfival ellentétben
neki sikerült megbirkóznia hatalmas feladatával:
nehéz lenne elfelejteni, ahogy a csöpögő jégda-
rabokból készült kristálycsillár alatt áll, és papír-
inge leázik róla,, mire végigmondja a Lenni vagy
nem lennit.

Cseh rendezők

Nekrošius Hamletjéhez hasonlóan Jan Antonín
Pitínsky munkái is sok vitát váltanak ki. Sokolda-
lúságára jellemző, hogy három minőségben is
szerepelt a fesztiválon: mint drámaíró, tanár, ren-
dező. A pozsonyi Astorka - Korzo '90 Színház
játszotta Anya című darabját, Jurij Nvota rende-
zésében. Családi perpatvar Gorkij, Brecht, Čapek
műveiből vett motívumokkal, de leginkább
lonesco stílusában. A család összetartása érde-
kében mindenre képes anya a szekrénybe zárja
fia választottját; mire kiengedné, a lány halott.
Egyébként mind a hét szereplő meghal az elő-
adás végére. Felfokozottan morbid humor. Ab-
szurd világ: rémálommá torzuló mindennapi
események, némi politikával fűszerezve, mivel-

hogy sztrájk van, és bonyodalmak támadnak egy
csomag röplap körül is. Pergő előadás, csak
valahogy minden elemével kapcsolatban az az
érzése az embernek, hogy látta már ezt valahol,
nem is egyszer.

Pitínský mint tanár Werner Schwaab Elnök-
nők című darabján dolgozott a Brno melletti
Zlínben működő magán-színiiskola végzős nö-
vendékeivel. A kurzus célja a kreativitás fejlesz-
tése volt: a színpad tele a darab világára jellemző
giccsekkel, kacatokkal, és bizarr akciók változa-
tos sorozatára kerül sor a felhasználásukkal. Az
előzetes ismertető alapján arra számítottam,
hogy egyfajta bemutató tanításnak lehetünk ta-
núi, de aztán mégsem láthattuk, hogyan hozza
elő az ötleteket növendékeiből a tanár úr, csak
vizsgaelőadásként eljátszotta az Elnöknőket há-
rom lány, akiknek a nevét sehová sem írták ki,
pedig egyikük (Mariedl szerepében) kifejezetten
figyelemre méltó teljesítményt nyújtott.

A fesztivál harmadik Pitínský-programja a
brnói Hadivadlónak az az előadása volt, amely
1996-ban Csehországban elnyerte a kritikusok
díját. A rendező Pitínský, a műfajmegjelölés: ora-
tórium színészek számára, a cím egyszerűen:
Jób. A terem közepén dobogó, két oldalról a
nézők, harmadiktól a zenekar, énekesek. Josef
Roth családregényét Milan Czerny dramatizálta,
beillesztve darabjába Martin Dohnal bibliai szö-
vegekre írt „songjait". A dobogón változatos
helyszínek jönnek létre, de körül is járható, mind
a színészek, mind a zenészek számára, akik szin-
tén játszó részesei az előadásnak. A század eleji
Halicsban nehezen, de szeretetben él családjával
a szegény zsidó tanító, Mendel Singer. Jób is
lesz, meg nem i s . A háború elsöpri a letisztult
értékrendű régi világot, Mendel elveszti mind a
négy gyerekét, és Amerikába vetődik. Nem tűr
úgy, mint Jób, megtagadja Istent, mégis vissza-
kapja az elveszettnek hitt legkisebb fiút. Ahogy
családregényeknél szokás, szó van itt mindenről,
történelemtől szeretetig, és az előadás legfőbb
értéke, hogy az összetett tartalomhoz jól kompo-
nált, igen különböző eredetű elemeket egybeol-
vasztó formát sikerült megalkotni. Minimális
szcenikával, fizikailag érzékelhetően megterem-
tődik az örökre letűnt közép-európai zsidó kultú-
ra világa kontra az amerikai élet. Ráadásul a
Mendel Singer szenvedéstörténetét visszafogot-
tan, megélten ábrázoló alakítás (Miloslav
Maršálek) képes szintetizálódni, mondjuk, azzal a
fergeteges pantomimmel, ahogyan a tipikus
amerikai (Josef Polášek) elmeséli, milyen Ame-
rika: szkájszkrépör, du ju nó? szkrépsz, szkrépsz,
szkrépsz dö szkáj... és karmolja a leget.

A másik cseh rendező, akit Pitínskýn kívül
sokat emlegetnek az utóbbi időben, Petr Lébl. Ő
Prágában vezet egy rejtélyes nevű stúdiószín-
házat: Színház a Balusztrádon. Mint közismert, a
balusztrád bábos korlát, baluszterek (korlátbá-
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bok) sorából álló mellvéd erkélyek, lépcsőházak,
teraszok szegélyezésére. Ezekből egy sincs a
színház lvanov-előadásában, van viszont egy
kétfalú helyiség, akárha hajókabin, akárha nyara-
ló padlásszobája, lambériásan, kerek ablakosan:
ezt el lehet forgatni, át lehet rendezni, bármelyik
helyszín kialakítható belőle, de akár ki lehet sé-
tálni jelenet közben a színházi függönyhöz, és azt
is bevonni a játékba.

Lébl szereti a merész húzásokat: például fel-
nyitják a zongora fedelét, és a belső fele égszín-
kék, bárányfelhőkkel. Fehér parókák, barokkos
ruhadarabok keverve a századforduló viseleté-
vel. Bunda és frakk, és bundafrakk. A szereplők
pózolnak, táncolnak, cigánykereket hánynak,
élőképpé merevednek. Mindeközben azonban
megvannak azok a szemvillanások is, amelyektől
megsűrűsödik a levegő. Petr Lébl előadása tele
mindenféle teátrális (meg nem teátrális, lásd
születésnapi tűzijáték) petárdával, arcátlanul merít
ötleteket mindenhonnan, a farce-tól a melo-
drámáig. Erős rendezés, sőt agresszív, de nem
hőzöngő. Pontos és kidolgozott, csak látszólag
szertelen. Az erős effektekkel nem nyomja el
Csehovot, nem nyomja el a színészt. Van nagy
hajcihő, aztán a címszereplő Bohumil Klepl csak
leül a dobogó szélére, és úgy mondja el azt a
monológot, hogy az mondva van. Es pillanatra

Jan Antonín Pitínsky. Anya. A pozsonyi Astorka
- Korzo '90 előadása

sem jut eszünkbe, hogy ez kilóg abból az elő-
adásból, ahol például látcsővel olvasnak köny-
vet, és igen hosszú magánszám kerekedik abból,
hogy valakinek beszorul a keze a vodkázáshoz
használt uborkásüvegbe. Mert úgy van, ahogy
azt Anton Pavlovics volt szíves nekünk megírni:
olyan bizarr, hülye ez az élet, hogy ezt már nem
lehet komolyan venni, de közben mellesleg meg-
szakad a szív.

Kafka oroszul

A csehek Csehovot játszanak, az oroszok meg
Kafkát, „hazahozták" Az átváltozást. Előzetesen
kicsit kételkedtem a Mejerhold Centrum és a
Szatirikon Színház közös produkciójában, vélve,
hogy a metamorfózis technikai megvalósításán
való bíbelődéssel fog nagyrészt eltelni. Ez így is
lett, de mégse. Először is igen szerencsés kézzel
szabták át a történetet: sikerült megtalálni a fon-
tos csomópontokat, kiemelni a meghatározó

kapcsolatokat, és az egészet Gregor Samsa ál-
mainak megjelenítésével feldobni.

Szürreális színház, kiváló műszaki felkészült-
séggel és igen biztos ízléssel. Különleges épít-
mény készült az előadáshoz: közepén Gregor
szobája, három oldalról „lelátó" a nézőknek, há-
tul pedig a nappali, a család élettere, ahogy
időnként előtűnik a tüllfal mögül. A legnagyobb
trükk, hogy Gregor szobájának a padlója hidrau-
lika segítségével embermagasságnyit tud
süllyedni. Szinte előre kell hajolnunk az
alakváltás után, hogy ott lent, a mélyben
megláthassuk azt a kis férget. Igen imponáló a
masinéria rafinériája: minden fénykéve, minden
kósza hanghatás igen átgondolt tervezés alapján
került a helyére, a hatások pontosan kiszámítva.
Ettől aztán sosem volt, megismételhetetlen világ
jön létre, nem is tudja hirtelen az ember, hogyan
viselkedjen benne. Ébren álmodik. Szcenikából
költészet. Igazából mindez mellékes, egy
valamirevaló szellemvasútban is ilyennek kellene
lennie a látvány- és hatástervezésnek.

Valerij Fokin rendező a külsőségeket mint egy
puha szőnyeget teríti alá egy nagyszerű színészi
alakításnak. Ugyanis minden csak Konsztantyin
Rajkinért van, hogy ő átváltozzon. Ebben viszont
nem segíti se maszk, se trükk, se semmi. Gregor
Samsa úgy ébred, hogy nem tud leszállni az
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ágyról, bogárrá vált. Csak egy színészt látok,
szolid pizsamában, de már bogár. Pantomimes
alapú technikát alkalmazva küzd meg saját testé-
vel: meggörbült karok-lábak, csápként rezgő uj-
jak. A szájából leírhatatlan bogárhang tör elő.
Maga is meglepődik rajta, aztán elképesztő gri-
maszba torzuló arccal megnézi a saját száját.
Lebilincselő, ahogy Gregor-Rajkin felfedezi új
testének lehetőségeit. Végül már a falon is tud
mászni. Bogárként akar élni, otthonra lelni a
féreglétben. Rajkin a saját teste fölötti uralkodás
magasiskoláját mutatja be, és közben a szemé-
ből eszelős erővel sugárzik az állati kiszolgálta-
tottság: szeressetek, ne hagyjatok egyedül. Ked-
ve támad az embernek beugrani az arénába, és
felrángatni ezt a vonagló, görcsölő gnómot:
hagyd ezt abba, itt vagyunk, látod. De nem va-
gyunk igazából, csak kukkolni jöttünk. Megles-
sük, ahogy Gregor Samsa halála előtt még szépet
álmodik: beíratta húgát a konzervatóriumba, és
most örömükben dzsiggelnek az asztal tetején. A
hosszú-hosszú fetrengés, kuporgás után felsza-
badult mozgás, még egyszer, utoljára.

Láttam négy neves rendező négy jól sikerült
előadását, ebből még nem szeretnék általános
következtetéseket levonni. Márhogy a sztrímek
és egyáltalán. Szembetűnő viszont, hogy mind-
egyiknél milyen mániákusan pontos a megkom-
ponáltság. Ha van értelme ilyenről beszélni, hogy
élvonal, akkor a Hamlet, az lvanov, a Jób és Az
átváltozás az, és főleg attól a mindenre kiterjedő
figyelemtől, amely a létrehozóikat jellemzi. Az
előadások összetevői közül egyik sem marad
megmunkálatlan. A nekivadult látványosságok
éppúgy, mint a legaprólékosabban ki-
dolgozott színészi alakítások. Szétvá-
laszthatatlan egység keletkezik. Értelmetlen
ezzel a négy előadással kapcsolatban
arról beszélni, hogy melyik mozzanat
realista, melyik nem., Viszont csordultig
telített mindegyik. Állítsanak bármit, akik
magukat paradigmák váltó-kezelőinek
nevezik ki: teljes nonszensz kijátszani
egymás ellen úgynevezett vizualitást és
úgynevezett pszichológiai realizmust.
Miért fakadnának ezek külön tőről, pláne
miért rontanák egymás hatását? Az
igazság bizony nagyon primitív: nincs
recept. Mindennel üzenni kell, a
reflektorok fényével ugyanúgy, mint a
színészek szeméből jövővel.

A magyar vendég

Volt magyar résztvevő is, a Radnóti
Színház Gogol Háztűznézők-jét játszotta.
Nem titok, hogy a fesztiváloknak
szükségük van arra, hogy a kiutazó

színházakat hazulról is támogassák. Így aztán
itthon valahol valaki tanácsot ad, javasol, sőt,
dönt. Es az a legkevesebb, hogy ezzel, mondjuk,
engem milyen kellemetlen helyzetbe hozott. Töb-
ben érdeklődtek tőlem: ilyen hagyományos a
magyar színház? Ilyen kis cammogó? Most mit
mondhattam volna erre? Nem ilyen. De minek
higgyék ezt el nekem? Merthogy a nemzetközi
fesztiválon reprezentál egy előadás. Országot
ítélnek meg róla szemvillanás alatt.

Nincs nekem olyan nagy bajom Valló Péter
rendezésével, de erősen verbális előadás. Mit
kezdjen a soknemzetiségű közönség a fordító
Morcsányi Géza finom szellemességével, nyelvi
leleményeivel? Érkezett ugyan szurkolótábor,
próbál is előnevetni, de a hatás csak annál kíno-
sabb. Önmagában nézve színvonalas előadás
lenne ez, de a fesztivál gerincét adó produkciók-
hoz viszonyítva teatralitás dolgában, enyhén
szólva, szolid. Csehül áll, írhatnám rossz vicc-
ként.

Egyébként példaértékűnek tartom a Radnóti
és a soproni színház rendszeres együttműködé-
sét, és ezeknél az előadásoknál teljesen rendjén
való, hogy tekintettel vannak a soproni közönség
ízlésére is. Valló próbál egyensúlyozni: meg-
pezsdíteni az elég gyenge alapanyagot valahogy,
de közben szigorúan racionálisnak maradni. Jók a
teátrális ötletek: sáros cipővel jön be mindenki, az
ablakot nem lehet becsukni, ezért hideg van a
szobában, csak éppen túl csínján bánnak a sár-
ral, süvítő széllel, vacogással.

Ezt kérdezgették tőlem többen is (mintha ne-
kem attól, hogy magyar vagyok, bármi közöm is

volna az előadáshoz): miért nem viszik végig
ezeket a dolgokat minimum az őrületig? És a
groteszk gesztusokat meg a jelmezek túlzásait
ugyanúgy. Hogy elrugaszkodjanak a tucatkomé-
diától, és markáns kifejezést kapjon az előadás
(Lébl lvanovjáéboz hasonló) szemléletmódja:
egyszerre lehet kinevetni-elítélni ezeket a
tehetetlen figurákat, ugyanakkor mélyen
megérteni őket. Mindegy, hogy ki, jószándékúan
megveregette a vállamat: fog ez menni, csak
rátenni néhány lapáttal, he ilyen lanyhán.

Nem szóltam semmit, csak nyeltem egyet. Egy
ország nevében. Van mit tanulnunk, de azért
szégyenkeznünk se kell, nem vagyunk mi lema-
radva, különben sincs itt szó semmiféle verseny-
ről. Nem volt leégés, csak föl nem foghatom,
miért ezt, mikor, annyi mindent lehetett volna,
akár még ugyanennek a rendezőnek ugyanezzel a
csapattal is vannak érdekesebb, fesztiválosabb
munkái.

A vendéglátló színház

Más programpontoknál is kilógott némi „politikai"
lóláb. Ott volt például a házigazdák előadása,
ezen a választáson is csodálkoztak, akik a cseh
terepet alaposabban ismerik. Pedig csak meg

Jób - a Josef Roth családregényéből készült
előadást rendezte: Jan Antonin Pitínský
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Konsztantyin Rajkin (Gregor Samsa) Kafka Az
átváltozás című írásából készült orosz elő-
adásban

kellett nézni a színlapot: a darabot a plzeňi szín-
ház igazgatója, Jan Burian vitte színre, aki egyéb-
ként a fesztivál fő szervezője, lelke, szíve, motor-
ja. Es maga a darab is reprezentatív jellegű: Peter
Shaffer legfrissebb munkája, amelyet az 1992-es
angliai ősbemutató után a kontinensen először
Plzeňben mutattak be.

Ez jól hangzik, de nézhetjük a másik oldalról
is: nem véletlen, hogy öt évig nem kellett senki-
nek egész Európában a The Gift of the Gorgon (A
Gorgó képessége, már hogy a kővé változtatás).
Húsz évvel az Equus után Shaffer ugyanazt csi-
nálja, csak erőtlenebbül. Ugyanaz a vontatott
epikus technika. Ugyanaz a borongás, hogy bez-
zeg a régi görögök, ahol az élet a maga teljessé-
gében és brutalitásában... Meg az érintetlen cso-
magolású, romlatlan mítoszok.

A főhős egy görögországi szigetre költöző író,
aki brutalitásra való hajlamát drámáiban élte ki, s
az ősi vadság nemcsak vérpiros tintával írt
műveiben harapódzott el egyre jobban, hanem
magánéletében is. Pavel Pavlovsky Clint East-
wood-Charles Bronson-vonalon mozgó macsóra
veszi a figurát, garbóban-farmermellényben,
olykor egy szál törülközőben. Igazából már meg
van halva, felesége meséli el közös történetüket
a drámaíró papa balkézről való színikritikus gye-
rekének úgy. hogy közben játssza is. időnként

pedig a háttérben részletek láthatók magukból a
történelmi és mitológiai drámákból, nagyon de-
koratívan, sok füsttel és aranymaszkokkal. Csak
fecsegnek az erőszakról és a hatalomvágyról.
Ernyesztő darab ernyesztő előadása.

A színház környéke

Fontosak egy fesztiválon a kiegészítő programok
is, a nem kimondottan színházi produkciók.
Plzeńben különösen odafigyeltek a műsor ilyen-
fajta fűszerezésére. A legérdekesebb akciónak
volt egyébként a legkevesebb köze a megszokott
értelemben vett színházi előadáshoz. A produk-
ció címe: A barakk, műfaj-meghatározása: bor-
zene-leves. Ez a bizonyos barakk egy óriási fa-
építmény, a társulat ezzel járja Franciaországot
mint afféle vándorcirkusz. A barakkban talán tíz
asztal fér el, olyan húszszemélyesek, szóval va-
gyunk elegen. Megakocsma: a pultnál bort mér-
nek, a helyi szokásokra való tekintettel sörcsap
is van. Hatalmas gulyáságyúban rotyog a hagy-
maleves, kiosztását azonban multikulti esztrádba
ágyazzák. Itt van a három Forman fivér, Fran-
ciaországban dolgozó cseh bábosok mozgó báb-
színházukkal végigjárják az asztalokat, Vitéz
László-s vásári műsor. Ketten ikrek, egyforma
ruhában megkülönböztethetetlenül, ők a móka-
mesterek, míg celebrálják a levest, bátyjuk a
merőkanál helyett a tangóharmonikát bűvöli.

Később kívül ólálkodnak, furcsa lények jelen-
nek meg az ablakokban, vagy villogó kék fénnyel

eljátsszák, hogy megjött a rendőrség.
A grúz színész, Amiran Amiranasvili
rosszkedvű hajléktalanként jelenik meg
a reklámszatyrával, figyelmeztet, hogy
azért ne érezzük annyira jól magunkat,
mert bármi megtörténhet. Később
gitárral éne-kel, és verseit szavalja. A
főkolomposok Igor és Lily, ők extrém
cirkuszi előadásaikról híresek. A piros
hajú Lily az est háziasszonya és dizőz,
nagyon jól énekli magyarul: fáj a szí-
vem, jaj, de beteg vagyok. Villám-
sztriptízzel is fellép, valamint bemu-
tatja házi marabuját. A félelmetes jó-
szág ott sétál közöttünk. Nemkülönben
egy ravaszul távirányított ember
nagyságú báb is.

Jól elvagyunk no, észre se venni,
hogy telik az idő, eszünk-iszunk, és
közben mindig van valami néznivaló.
Egy kosár hagyma zúdul alá a
mennyezetről, és mindenki aggódva
kezdi vizsgálgatni, hogy az ő asztala
fölé milyen titokzatos tárgyak vannak
felfüggesztve. Tyúkokat engednek a
közönség közé, majd kutya kerget
macskát, a kutyát meg Formanék.
Óriási kalamajka: vagy az idomítás

csodája, vagy kiváló improvizáció.
Jó lenni ebben az elvarázsolt barakkban (a

legvidámabb?), ősi mutatványosattitűd keveredik
itt modern pihentagyúsággal, és ez a laza, vásári
hangulat közel hozza egymáshoz az asz-
taltársaságokat. Sajátos létélmény: kellemes bi-
zonytalanság. Bármi megtörténhet, ugyanakkor
hosszú percekig nincs esemény: csak vagyunk,
lebegünk, elmúlnak a viszonyítási pontok. Az
ezerféle műsorszám megszámlálhatatlanul sok
nyelven zajlik, és a végére már mintha mindegyi-
ket értenénk.

A zenét magyar cigány zenészek szolgáltatják,
hegedű-bőgő-cimbalom felállásban, a végén tánc
is van. A polka után a csárdásra sem jönnek
zavarba a helyi fiatalok, tudják azt is ropni. Ezen
annyira felbuzdulok, hogy a szünetben egy üveg
vörösborral felfegyverkezve becserkészem a ze-
nészeket, hogy rendeljek. Nagyon örülnek a ta-
lálkozásnak, így, távol a hazától, ha már annyira
erőltetem, akkor inkább narancslevet, és ne ha-
ragudjak, de itt főnök van meg kötött műsor.
Szóval spontaneitás ide vagy oda, nem sikerült
hajnali cigányozásba fullasztani ezt az egész éj-
szakás őrületet, ahol egyébként ugyanazokat a
dolgokat élhettük át, mint egy színházban. Még
azt is megkockáztatnám, hogy sok esetben mé-
lyebben és közvetlenebbül.

Bár rám ez a rendhagyó kísérlet tette a legmé-
lyebb benyomást, emellett igen bő és gondosan
szerkesztett volta nem prózai előadások kínálata a
meghatározhatóbb műfajokban is. Operatársu-
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lat dramatizált dalokat adott elő. Csehországban
elmaradhatatlan a bábelőadás. Ezenkívül voltak
táncosok, akik ezúttal egy kápolna mennyezeté-
ről függtek alá, így mutattak be koreográfiát.

Táncoló táncosok is felléptek: Sasha Waltz
társulata Berlinből, az Űrhajós sétány című elő-
adással. A címadó „utca" valahol egy kelet-ber-
lini lakótelepen van. Szóval csak a neve sétány,
mert még utca sem. Mindennapok tíz emelet
magasságban. NDK-s Mézga Géza és a csacsika
család a panelban. Egymást marja-böki:
felparázsló agresszió és giccsidill. Papa, mama,
gyerekek: a kiválóan képzett nemzetközi
táncosok odahagyják az absztrakciót, és
hétköznapi figurák bőrébe bújnak. Életigenlés
jellegzetes endékás ízléstelenséggel, és
kilátástalanság a köbön. Mindez eltáncolva,
elszaltózva, cirkuszi nehézségi fokon. Kegyetlen
pontossággal és mímelt ügyetlenséggel lépik le
egy átlagcsalád veszekedéseit és kibéküléseit.
Lássuk, mit lehet kihozni egy kanapéból... de
elég egy asztallap, vagy csak két deszka, és az
emberek teszik bú-torrá, testüket is
belekonstruálva. A trivialitás végsőkig fokozása.
Takarítás, tévénézés rutin-cselekvései tánccá
rendeződnek, majd átfordul-nak akrobatikába.
Ugrások, fejen állás, sőt falra mászás. Párbaj a
gravitációval. Szinte leikszel-

nek, néha úgy tűnik, mintha nem lenne tömeg-
vonzás, legalábbis leigázható.

Mindez persze nem azért van, mert az asztro-
nautákról elnevezett utcában vagyunk. Mintha
Nagy József alakjai jönnének elő a filozofikus
homályból. Levetik sötét öltönyeiket, amelyeket
még Tadeusz Kantor adott rájuk, és zizegős (más
dialektusban suhogós) melegítőt vesznek fel he-
lyette, meg csiricsáré pulóvert.

M i r e j ó e g y f e s z t i v á l ?

Nagy luxus egy színházi fesztivál. Térben és idő-
ben erősen koncentrálni színvonalas előadáso-
kat. Felmerül a kérdés, mi a szervezők célja.
Kényeztetni néhány napig az adott város közön-
ségét? Alkalmat teremteni a színháziaknak az
egymással való találkozásra? Vagy egyszerűen
expót csinálni. olyan szakkiállítást, ahol megmu-
tatva magát művész és produkció kikerülhet a
nemzetközi piacra? Ki tudja, érdemes-e, min-
denesetre a világban pénzt, fáradságot nem kí-
mélve szerveznek színházi fesztiválokat.

A másik három visegrádi országnak (ame-
lyekhez ésszerű viszonyítanunk magunkat) meg-

van a maga jól szervezett nemzetközi színházi
fesztiválja. Nem azokból az időkből örökölt
megalomán ostobaságokról van szó, amikor még
politikailag támogatták a baráti, sőt testvéri
népek kulturális kapcsolatait. A három fesztivál:
Toruń, Nyitra és Plzeń 1990 után indult el, és
nőtte ki magát. Mindegyikre meghívnak magyar
előadásokat is. Nekünk nincs hova visszahívni a
lengyel, szlovák e s cseh előadásokat.

Az alternatív szférának megvan a maga fesz-
tiválja, a Thealter Szegeden, minden júliusban,
de egyébként még a háztáji fesztivállal, az Orszá-
gos Színházi Találkozóval is gondok vannak. Ta-
valy Szegeden (ez is ott) mozdult végre valami,
kezdett kialakulni a fesztiváljelleg. Volt is körülötte
nagy ováció és felzúdulás. Kíváncsi vagyok,
merre tovább. Ismétlem, lehet rajta vitatkozni,
hogy kellenek-e fesztiválok vagy sem. Minden-
esetre Toruń és Plzeń tapasztalatai után szá-
momra lett még egy olyan ügyünk, amelyet a
„magyar foci" címkével ellátott kategóriába so-
rolok.

Űrhajós sétány - a berlini Sasha Waltz társu-
latának táncprodukciója


