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nőt alakít az Egyesült Államokban: az elképzelt
tudományos eszközök között a szokásos finom
empátiával állva, de olykor mintha valamilyen
filozófiai tankönyv reflexiófogalmának lenne a
megtestesülése (humanizmusa egy derb ötlet
ellentéteként jelentkezik, az egyik fiatal orvos arra
kéri kísérlet közben az emlékezőművészt, vagy
azt sugallja neki - nem emlékszem pontosan -,
hogy képzelje el a fia halálát: ez volna az amerikai
tudomány embertelenségének egyik aspektusa,
hogy ilyesféle ötletektől sem riadnak vissza a
tudományos szenzáció kedvéért).

Amiről ezt az előadást taglalva voltaképpen
beszélnünk kell, az nem Brook színészeinek já-
tékkultúrája: ezen a szinten nem történik semmi
nagy dolog (csak jó dolgok történnek, otthonos
dolgok, bézs dolgok). Hogy Brook elsőrendű
színészvezető, ez közhelyszámba megy, mód-
szere részben a kozmikus figyelméből fakad,
hogy mindig lényszerű színészeket lát maga
előtt, részben a természetes gesztusok iránti el-
fojthatatlan (ánglius) vonzalmából, és abból a
tudásából, hogy a kultúra számára mindig csak
ürügy, sohasem végállomás. Amiről viszont itt
még beszélni érdemes, az a videotechnikának és
a színeknek (a zöldnek, a vörösnek és a kéknek)
rendkívül érett használata. A videoképernyőkre
nézve (három álla színpad mélységének közepén
úgy, hogy ugyanakkora tér marad mögöttük, mint
amennyi előttük van, voltaképp a rivalda
vonalában, alakjuk pedig eltér az otthon megszo-
kott tévéképernyőkétől, mintha fel lennének for-
dítva: a téglalap hosszabbik szára az oldaluk) azt
látjuk, hogy részben a jelenetek helyszínének
(Amerika, Oroszország) illusztrációi jelennek
meg rajtuk, részben, és ez a fontosabb funkció-
juk, a főhős emlékképeinek asszociációs tarto-
mányát jelenítik meg a nézők számára, és végül,
és ez a legkevésbé érdekes, a tudományos labo-
ratóriumok eszközei. Amit Brook akkor csinál,
amikor Zserezsevszkij (közismerten Jorge Luis
Borgest is megihlető) asszociációs világát előt-
tünk megjeleníti, az magasrendű vizuális költé-
szet. Részben megmutatja azt a mechanizmust,
ahogyan ez a férfi hallatlan bonyolult közléseket
képes megjegyezni, részben el tud szakadni a
racionális és didaktikus ábrázolás kényszerétől,
és egy pillanatban, a főhőssel együtt, hirtelen
kiszakad (mint egy nagy orosz regényben) ebből a
kissé laboratóriumi közegből, és fájdalmasan,
gyönyörűen, akár egy Chagall-képen (csak ép-
pen artikuláltan, szögletesen és a háromszoros
ismétlés révén nagyon modernül, a relativizálást
beemelve a formába), megjelenik egy lélek isme-
retlen tartománya, a gyermekkor tájai, egy felhő,
egy utcarészlet, egy betű, a főhős zsidóságának
(igen, zsidóságának) dallama jelenik meg, mint-
ha egy borzalmas elfojtásból virágozna ki, és
színházilag ebben a mutatványban az a nagysze-
rű, hogy mindez a főhős előtt ugyanabban a

pillanatban bontakozik ki, mint előttünk, hiszen
abban a pillanatban fogalmazza meg a tudós
kérdésére reagálva, akkor jön rá. A képek ritmust
szabnak, hibátlanul érkeznek és távoznak a kép-
ernyőkről, adott esetben úgy működnek, mint
allegorikus útmutatók, adott esetben úgy mű-
ködnek, mint egy komikus színész Plautusnál,
azaz mechanikusan ismételt magyarázatot adnak
valamire, amire nincs mechanikus magyarázat-
és a közönség a videoképernyők alakítását látva
dől a kacagástól. Néha úgy tűnt - hadd legyek
rosszmájú -, mintha Brook vagy valamelyik ér-
zékeny munkatársa többet foglalkozott volna e
képernyők lelkivilágával, minta színészekkel. De
milyen mellbevágóan egyszerű és nagy pillana-
tokat teremt ez az illusztratív és (bár divatos)
voltaképpen színházidegen eszköz! (Ámbár
semmi sem idegen a színháztól, ami kép és
gesztus tényleges összekapcsolására képes.)
Képernyő és színházi tér összekapcsolását még

A színház a semmiből teremtés művészete. Ha
elfelejtkeznénk szakrális eredetéről, nehezen
magyarázhatnánk meg az iránta megnyilvánuló
több évezredes alkotói és befogadói
érdeklődést. Minden egyes elő-adás
diadalmasan bizonyítja, hogy az ember ké

sohasem éreztem ennyire légiesnek, ennyire
ózontermelőnek. Mintha csak friss levegőt lehel-
tek volna maguk elé.

No, ilyen jelen idejű pillanatokat teremteni, azt
hiszem, ez lenne a színház dolga és kötelessége
mindenkor: ám eljutni idáig olykor csupán mo-
dorosságaink fölvállalásával lehet - mondja
Brook. Brook, aki mindent elért, amit színházren-
dező elérhet, nem fél ismételni önmagát, de ezt
csak azért teheti meg büntetlenül, mert pontosan
tudja, hogy blöfföl (nem dől be a saját blöffjé-
nek), és mint a nagy kártyajátékos, ha nem is
mindig azt mondja be, amit a kezében tart, nyerni
mindig tud: mivel maga a nyerés egyáltalán nem
érdekli.

Öregszik persze, és szemét nyilván megnyug-
tatják a bézsszínű padlószőnyegek.

pes úrrá lenni a benne és körülötte hömpölygő
ürességen, amikor történetekké alakítja érzéseit,
gondolatait és formákba rendezi a teret. Az em-
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ber a színháztörténet folyamán gya-
korolta be a barlangrajzok felskicce-
lésekor, a rituális táncok lejtésében
felfedezett objektivizáló képességét.
Felfedezte, hogy képes szinte mindent
és mindenkit megidézni, s így vált a
színpad egyre inkább a szerep-játék és
az illúzióábrázolás terepévé. A
konvenciók által kialakított színházi
nyelvezet mind egyszerűbbé tette a
megszólalást, ugyanakkor csökken-
tette a kifejezésesélyeit. Minél inkább
elkülönbözik ez a nyelvezet a (nem
pusztán verbális értelemben vett)
emberi nyelvtől, annál messzebb ka-
nyarodik a színház eredeti funkciója-
tál.

Ezért is különleges élmény a belga
Plantin-társulat értelmi fogyatékosa-
inak előadása, melyben összefonódik a
közösségileg értelmezhető önkife-
jezésért vívott küzdelem és a művészi
közlés. A mai elegáns szaknyelv sé-
rülteknek nevezi ezeket az embereket,
ezzel is jelezve, hogy nem szemé-
lyiségzavaros vagy beteg egyénekről
van szó. (Természetesen ez nem je-
lenti azt, hogy ugyanez a szaknyelv
hinne gyógyíthatóságukban - a „nor-
mális" társadalomhoz való felzárkó-
zásuk értelmében -, csupán egy új-fajta
és például idehaza még kevéssé
elterjedt látásmódot tükröz.) Sérült-
ségük lényege, hogy agyműködésük
egy szinten megrekedt, nem felel meg
egy átlagos felnőttének. Ez legtöbbször
kihat mentális és testi telje-
sítőképességükre egyaránt. De
mindazon korlát és nehézség, amely
hétköznapi életüket behatárolja, egy
alkotómunka-folyamat kiindulásaként különleges
lehetőségeket biztosít. Ehhez persze szükségük
van olyan vezetőre, aki a művészetben (jelen
esetben a színházban), nem a szó klasszikus
értelmében vett terápia eszközét látja.

Vincent Logeot több mint hat éve irányítja a
társulatot a fenti szempont alapján. Azonban már
ő is egy hagyomány folytatója, hiszen a csoport
1983-ban azzal a szándékkal jött létre a sérülte-
ket foglalkoztató Fabiola Királyné Központ kere-
tén belül, hogy professzionális színházi hellyé
váljon. Ennek megfelelően alakították ki a külső
és belső feltételrendszert: a tagoknak ez a mun-
kájuk, amit napi nyolc órában végeznek a fizeté-
sükért, vezetőjüket pedig a szakma képviselői
közül választja ki a központ. Logeot előtt egy
másik jó nevű színész, Jean-Louis Langlais dol-
gozott a csoporttal. Az elvárás kezdettől fogva a
lehető legmagasabb volt: a már azelőtt is ismert
terapeutikus célokat meghaladva valódi művészi

A Théâtre du Plantin előadása (Isza Ferenc
felvételei)

mércét állítottak a társulat elé. Vagyis a játszók
teljesítményét nem a (vélt) képességeikhez mér-
ték, hanem a civil közönség elvárásaival ütköz-
tették. Az új szemlélet és a lelkiismeretes munka
meghozta eredményét: a Plantin mind a négy
eddig bemutatott előadásával óriási sikert aratott
Belgiumban és európai fesztiválokon egyaránt,
1993-ban Gérard Depardieu-vel közös tévésoro-
zatban vettek részt, 1995-ben pedig rájuk épült a
Cannes-ban díjnyertes, tavaly nálunk is bemu-
tatott Es a nyolcadik napon című film.

Sikerük annál is figyelemre méltóbb, mivel a
társulat és produkcióik nem tesznek félreérthető
lépéseket a közönség, a „piac" felé. Színpadi
jelenlétük kizárja a fals, cirkuszi áthallásokat,
játékuk egy pillanatig sem akar szánalmat kelteni,
az összhatást pedig képtelenség elnéző vállvere

getéssel nyugtázni. Színház ez a ja-
vából, még ha másfajta is, különbö-
zősége azonban nem az esztétikai él-
mény milyenségében mutatkozik meg,
hanem a mögötte álló munka
felépítésében. Ennek jellemzőit pró-
bálom meg sorra venni a következők-
ben az általam látott előadás, a ren-
dezővel készített interjú, valamint egy
másik beszélgetés alapján, melyet
Elek Dórával folytattam, aki Ma-
gyarországon igyekszik meghonosí-
tani a belgák által kidolgozott mód-
szert.

A Plantin előadásai lassan készül-
nek el: tizenöt év alatt négy bemutatót
tartottak. Ha végignézzük a címeket -
Helyi bajok, Tekintetek, Eltérések és a
legutóbbi, a Body -, nem véletlenül
találunk ismert vagy ismeretlen
klasszikusok helyett a csoport
helyzetéhez szorosan kapcsolódó
témamegjelöléseket. „Ha úgy vesszük,
ez lehetne az egyik hátrány - mondja
a rendező -, hiszen nem válogatha-
tunk a színdarabok és színházi nyel-
vek között. Ami munkánkat bizonyos
korlátok egyértelműen behatárolják.
Például nem adhatok oda egy megírt
szöveget a színészeknek tanulásra,
mert a legtöbbjük nem tud olvasni.
Vannak persze ennél alapvetőbb
meghatározottságaik is, a legfonto-
sabb az, hogy a darabban általuk
megjelenített figurákat nem nagyon
lehet a saját személyüktől eltávolíta-
ni." A színészek természetesen
tudatosan játsszák szerepeiket, ám
azok-
ról csupán meglehetősen summás

véleményük van: ,,Én egy fiatal lányt játszom,
aki mindenkit fel akar csípni. Ez nem egyszerű."
„Több szerepem van. A hatalmat testesítem
meg." „Az én figurám az Alice Csodaországban
nyulára hasonlít. Ez egy mulatságos figura." „Az
én szerepem a vak. Ezt nehéz játszani. Nehéz,
mert én egy ál-vak szerepét játszom." Stb. Ezek
a szerepek valójában a játszók személyes
élményeinek-tapasztalatainak foglalatai, melyek
szoros dramaturgiába illesztve lehetővé teszik a
pontos és összehangolt színpadi közlekedést.

A Body című előadás megcáfolhatatlanul le-
leplezi azt a téveszmét, miszerint a sérültek csu-
pán azért fognának fel kevesebbet a világ jelen-
ségeiből, mert percepciójukról nem képesek az
egészségesekéhez hasonló artikulált visszajel-
zést adni. Valóban, szinte megoldhatatlan szá-
mukra a kész sémákkal való manipuláció, ám
cserébe koncentrált jelenlétük egészen átütően
közvetíti az általuk kiemelt részleteket. S mivel
produkciójuk három forrásból táplálkozik - az



SUMMARY
improvizáció alapú közös játékból, saját tudá-
sukból és a rendező szövegeiből-instrukcióiból -,
egyszerre ad képet sajátos közegükről, és
közvetít tudatos társadalomkritikát, miközben
végig fenntartja a cselekmény fikciós keretét. Ez
utóbbi az adott esetben két világ találkozásából
épül fel, amikor- Elek Dóra szavaival - „az Alice
Csodaországban című regény két szereplője
egyszer csak találkozik egy csapattal, néhány
szürke emberrel, akik-jobb híján - a televízióból
pontosan megtanulták, milyennek kell lenniük
ahhoz, hogy az emberek elfogadják és szeressék
őket". A társulat tehát nem kevesebbre vállalko-
zik, mint hogy azt a társadalmi átlagot ábrázolja,
amely egy mesterségesen gerjesztett, személy-
telen testkultusz bűvöletében élve - többek kö-
zöt t - őket is kirekeszti. A szomorúan hétköznapi,
uniformisszerű munkaruhába bújtatott szereplők
a banális élet képeit (munkahelyi táncmulatság,
családi nyaralás, televíziós kvízjáték stb.) adják
elő, miközben két, a magasban kötelekkel
rögzített tévékészülék, mint két óriáspók hálózza
be a teret sikeres és bukott emberek
nagytotáljaival. Az előadás az első pillanattól
kezdve zavarba ejtő egyenességgel szegezi a
nézőnek a „Kihez kell hasonulni a boldogság
reményében?" kérdését, s zavarunk csak fo-
kozódik, amiko r - nem kevés öniróniával - min-
den szereplő azt kiáltja: „Csak hozzám ne!". Már-
pedig nincs igazi alternatíva, hiszen az önfeledt
játék és a komoly szépség jeleneteit a két mese-
figura csempészi az egyenruhások meg-megúju-
ló küzdelmei közé.

A sérült színészek belső küzdelme a pontos
kifejezésért, kitűnően hitelesíti és egyben gro-
teszkké is teszi az ábrázolt átlagemberek vergő-
dését a média, a politika és a sivár érzelmi élet
fogságában. A Body nem egyszerűen üzenetével,
hanem színpadi megvalósulásával is azt sugallja,
hogy a szélsőséges kinézetbeli különbségek mö-
gött minden ember teste egyforma összetevőjű
és funkciójú, egyforma lehetőségeket rejt. Ha e
lehetőségek és funkciók valódi értékét fel nem
ismerve árucikké tesszük a testet is, úgy abból
ideál, body lesz, ami ahelyett, hogy a hasonlósá-
got erősítené, a szakadékot mélyíti gazdagok és
szegények, szépek és csúnyák, épek és sérültek
között. A Théâtre du Plantin példája azért figye-
lemre méltó, mert általa a szakadék legmélyéről
jelzi egy csoport, hogy nem hajlandó beletörődni a
dolgok mostani állásába. A színjátszás segítsé

gével bebizonyítják, hogy ők is képesek - fogya-
tékosságaik ellenére -folyamatosan koncentrál-
ni, együttműködni, nagyobb szerkezeteket átlát-
ni, és azokba betagozódni, elvont fogalmakat
megjeleníteni, érzelmeket ábrázolni és kiváltani. A
színházban, ha csak egy-két óra erejéig is, de
megtörténik a beilleszkedés a civil életbe, hiszen
a színpadon nem fogyatékosokat látunk, hanem
színészeket, és a közönség ekként is fogadja
őket.

„Ezért is óriási a felelőssége egy ilyen társu-
latnak, hiszen ilyenkor az összes fogyatékos ne-
vében bizonyítják, mire lennének képesek társaik
megfelelő bánásmód hatására" - mondja Elek
Dóra, aki fél évvel ezelőtt kezdett el két, sérültek-
ből álló csoporttal foglalkozni. Jelenleg megfele-
lő helyiséget keres, hogy a most klubformában
működő csoportok legjobb erőit egyesítve létre-
hozza az első ilyenfajta hazai, hivatásos társula-
tot. „Meggyőződésem, hogy a színházi munka
legalább olyan hasznos, mint akármelyik terápia,
hiszen az utóbbi a sérültek rendszerint alábecsült
képességeihez mérten állítja fel követelményeit, s
bármilyen eredményért tapsol, míg a művészi
nevelés valóban magas mércét állít, de az annak
elérésével kiváltott siker sokkal intenzívebb ha-
tást fejt ki a személyiségre. S természetesen a
vezető számára is óriási kihívás bebizonyítani,
hogy igenis lehet esztétikailag értékes előadást
létrehozni ezekkel az emberekkel. A Bodyból ki-
tűnik, hogy ez a színház nem épülhet a
verbalitásra, aminek én kifejezetten örülök, hi-
szen egyébként is sokkal jobban érdekel a buto
alapokra épülő játék. Márpedig a sérültek jelen-
létéből általában természetesen sugárzik a keleti
színészek »semmi-kifejezése«, amit az ép színé-
szek tökéletesen kontrollált agyműködésükkel
nehezebben tudnak előidézni. Ha jelenlétük biz-
tos technikai tudással párosul, akkor van esély
rá, hogy nemsokára itthon is születhessenek
hasonló produkciók."

Body (a Théâtre du Plantin [Belgium] vendégjátéka a
Szkénén)
Írta és rendezte: Vincent Logeot. Zene: Daniel Delhaye.
Szcenográfia: Philippe Bertleff. Video: Eric Ledune.
Jelmez: Michele Duquenne. Fény: Christophe
Denaeyer.
Szereplők: Jean Desert, Frédéric Vaudour, Jacky
Sibille, Dominique Lecat, Hélene Courty, Jacques
Staes, Ivan Pelgrims, Fernand Leclercq, Emmanuelle
Duprez.

SZÍNHÁZ, our review is thirty years old. Instead
of self-celebration, editor Tamás Koltai points out
the tasks confronting the review in the changed and
ever changing context of Hungarian theatre.

Twenty-one critics participated this year in the
annual critics' poll and true to a tradition
established since the 1979/1980 season we
publish the results as well as the individual votes
and short statements of the participants. Best
Hungarian play of 1997/1998 became György
Spíró's Quartet, the best production - Uncle
Vania by Tchekhov - was directed by János
Szász in Nyíregyháza, the prize for the best
direction went to Róbert Alföldi for his Merchant
of Venice at the Tivoli - and this production's
Shylock, Zoltán Rátóti became best actor of the
season -, Zoltán Bezerédi at the Kaposvár theatre
got the prize for best theatre entertainment for a
Hungarian folk play, Ferenc Csepreghy's The
Yellow Colt, while Árpád Schilling was named as
director the best fringe production, The Little
One at the Chalk Circle Theatre. Mari Törőcsik
was distinguished as best leading actress, prizes
for supporting roles went to Andrea Spolarics
and Attila Magyar. Róbert Menczel and Virág Dőry
became set, resp. costume designers of the year
and the special prize was awarded to Gábor
Székely for the three years workshop activity he
initiated at the New Theatre.

Critic Sándor Lajos saw for us the more
important musical productions of the season,
including Chicago, Cabaret, Oliver!, Annie Get
Your Gun, Irma la Douce as well as Hotel Men-
thol, a Hungarian original and the musical
adaptations based on Mór Jókai's The Sons of
the Man with a Heart of Stone and Friedrich
Schiller's lntrigue and Love. The author draws up
a balance of the professional standards de-
monstrated by three productions the importance
of which, in regard to the present huge demand for
entertainment, must not be underrated.

István Holl is a mature actor but in the course
of an eventful career full of ups and downs he is
rediscovered time and time again. Now, in a
particularly successful and productive phase of
his activity he has a lot of interesting things to
say to our collaborator László Bérczes.

We publish the second part of László Upor's
account of the New York theatre panorama, the
sum of a longerand highly fruitful sojourn in the
Big Apple. A single outstanding international
event is highlighted by András Forgách who saw
for us Peter Brook's recent Paris production, Je
suis un phénoméne at the Bouffes du Nord,
while Máté Gáspár gives an account of the Bu-
dapest visit of the Belgian Théâtre du Plantin, a
company for mentally deficient actors. Playtext
of the month is a real gem: Pandora's Box, i. e.
the original version of the Lulu-plays by Frank
Wedekind, in the translation of András Forgách.

Koncz Zsuzsa: Szenvedéstörténet
Jeles András brutálisan kegyetlen drámája valóban szenvedéstörténet, a vallatások világa
felőrli a vallatottat és a vallatót. Ezúttal Varga Zoltán játssza (háttal) a vallató, és Takátsy Péter a
vádlott szerepét. S mindig kell segédszemélyzet. A Katona Jószef Színház előadásában Szirtes
Ági alakítja e szerepet. Koncz Zsuzsa képe kitűnően adja vissza az előadás nyomasztó légkörét.


