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VILÁGSZÍNHÁZ

Avignon. A légkondis TGV-ből kiszállva
ellbe csap a hőség. Úgy harmincöt fok lehet -

sak később tudom meg, hogy ez idő tájt
esten is éppen ennyi van -, a páratartalmat
egsaccolni sem merem. Es a hővel egyszerre

rkezik a kabócák fortissimója. Az állomásról a
orte de la République-en belépve a város
őutcájára jutok, amelyet a városkaputól végig
irdetőtábla-erdő szegélyez: az ,,Off"- le Off? la
ff? les Off?; igazán találhattak volna valami

rancia kifejezést! - keresi közönségét. Az
degenforgalmi iroda előtt kulminálnak a földre
llított fa hirdetőtáblák, utána az oszlop-ra,
erítésre, korlátra stb. kötözött, hullámpapír-ra
asírozott plakát dívik.
Délutáni zsongás: minden kereszteződésnél

gy szórólap-osztogató, lelkesen győzköd, miért
z ő előadásukat érdemes megnézni. (Végül is

gaza van: csak az Off majd' száz helyszínén
élelőtt tíztől éjfélig egyfolytában futnak az elő-
dások; kicsit rá kell segítenie.) A rue des
einturiers-re érve megugrik a szórólapozók szá-
a. Nem kispályások: itt található a hivatalos

esztivál - az ln - bárja, „Belépés csak szakma-
elieknek!" - bizonyára ezért osztogatják előtte
fesztivál hivatalos óvszerét is...
Még van néhány órám, hogy a Cid utolsó

lőadására valahogy jegyet szerezzek, ha már az
idipusz királyról lemaradtam. (Az összes kék-
arisnya elájulhat ettől a fesztiválmegnyitótól: a
arab Hölderlin-féle változatát játszották a neves
ortárs filozófus, Philippe Lacoue-Labarthe for-
ításában a Pápák Palotája udvarának színpa-
án. Házigazdám azzal vigasztal, hogy nem vesz-
ettem sokat, a címszereplőnek éppen a
emutatóra ment el a hangja. Szerinte kisebb
érben a darab is jobban érvényesült volna.)

Még nincs helyismeretem, így sokat nem
ond a színpad mérete - bezzeg másnap a

ános király bemutatóján! -, inkább a Cid érde-
elne. Az ír rendező, Declan Donnellan és társu-

ata, a Cheek by Jowl 1981 óta foglalkozik a nagy
urópai klasszikusokkal. (Két éve idehaza, a Ka-
onában vendégszerepeltek Webster Amalfi her-
egnőjével.) Donnellan a Ciddel nem kisebb
zentségtörésre vállalkozott, mint hogy azt a da-
abot állítsa színpadra, amely - Gérard Philipe
951-es alakítása óta - fogalom Avignonban.
ondják, a fesztivál művészeti igazgatója, ami-

kor Avignonba hívta rendezni, nagyot is nézett
Donnellan ötletén. Címszereplőnek egy fiatal
színes bőrű színészt választott - a Le Monde
csak jót írt az alakításáról. Később, a fesztivál
értéke-lésekor a Le Figaro szerint ez a fesztivál
három legjobb előadásának egyike. Egyben a
legtöbb nézőt vonzó darab is. Ezt sikerült
megtapasztalnom. (A pénztár előtti tumultusban
esélyem sincs. Nagyon szánalmas, ahogyan
élemedett korú hölgyek és urak taszigálják
egymást egy-egy maradék jegy reményében.)
Így aztán a Cid helyett estére maradnak a place
de I'Horloge és a rue de la République
látványosságai-a legjobb közülük egy feketékből
álló dobzenekar, a fél utca táncol rá.

Másnap este nem kis büszkeséggel lobogta-
tom a János király premierjére szóló jegyemet.
Tapasztaltabb rókák óvatosságra intenek: meg-
esett már, hogy a fesztiválozó inge felső zsebéből
csenték el a jegyet az idő alatt, amíg a színházhoz
ért. Csak már látnék valamit az „ln"-ből! (Na ez
a másik őrület: In és Off, nemcsak az elnevezés,
de az általuk keltett asszociáció is taszító; ez itt
benn az Élet, a Színház, a Szakma, a többi outsi-
der meg teperhet odakinn.)

Egy spanyol zsonglőr és tarantellát járó barát-
nője az egyetlen igazi látványosság a Pápák Pa-
lotája előtti téren. A fiú minden elképzelhető test-
helyzetben játszik és egyensúlyoz a három lab-
dával. Aztán - pihenésképpen - egy afrikai dobot
kezd verni, a ritmusra pedig a fekete hosszú
ruhás lány táncol hihetetlen hévvel és erővel az
alkalmilag felállított dobogón. Nyitják a palota
kapuit, ám a lépcső tetejéről is mindenki a mu-
tatványosokat figyeli, még nem sejtjük, hogy ők
nyújtják az est legizgalmasabb pillanatait.

János király. A fesztivál hat Shakespeare-elő-
adásának- litván, olasz, belga, francia, tajvani és
angol rendezők munkái - egyike. Shakespeare a
fesztivál örökös, mondhatni, háziszerzője. Nél-
küle Avignon is elképzelhetetlen, már csak „tör-
ténelmi" okoknál fogva is, hiszen 1947-ben Jean
Vilar ll. Richárdjával vette kezdetét a fesztivál.

Jó darab a János király, szinte lehetetlen
historizálva előadni, annyira sakkjátékszerűen
absztrakt. Szerencsére mindez Laurent Pellynek
esze ágában sem volt! Világos, egyszerű, letisz-
tult, a drámát szinte történelmi parabolává kris-
tályosító rendezés - mindez a szabad ég alatt, a

Cour d' Honneur gigantikus méretű színpadán,
kétezer-kétszázötven néző előtt. Jelzésszerű jel-
mezekkel és szinte díszlet nélkül. A színpad (az
előterében a zenekari árok takarásába vezető két
lépcsősort és is mellette tornyosuló, a színpad
magasságáig felérő mellvért-, sisak- és fegyver-
kupacot leszámítva) csupasz, a legszélén
(mondhatni, „takarásban") két óriási, leginkább
koncertek világításánál használt többszintes
fémemelvény áll. Már-már el is feledkezünk ró-
luk, az előadás technikai részének vélve őket,
amikor hirtelen „életre kelnek". A lámpák kigyul-
ladnak rajtuk, és hatalmas harci gépezetként gu-
rulnak egymás felé, puszta nagyságukkal is félel-
metesen érzékeltetve az egymásnak feszülő óri-
ási erőket. Máskor, egymásba kapcsolódva, a két
ellenséges tábor között létrejövő hidat képeznek,
majd parancsnoki hídként, később pedig mindent
elnyelő lés megsemmisítő gépezetként
funkcionálnak. Egyszerű, konstruktivista behe-
mót, mégis sokféleképpen felhasználható és (kü-
lönösen a rajta lévő lámpák miatt) rendkívül
hatásos ötlet.

A jelmez szintúgy a szimbolikusság és az egy-
szerűség jegyében készült: napjaink legsemlege-
sebb uniformisát, öltönyt hordanak a szereplők.
(Vajon csak a rosszmájúság mondatja velem,
hogy az utóbbi időben ez a jelmez kezd egyfajta
modorrá válni a Shakespeare-előadások során?)
Megkülönböztetésképpen az angolok öltönyén
piros, a franciákén kék vastag sáv húzódik ke-
resztben. Ezek a színek díszítik - mint óriási
festékpacák - a színpad padlózatát is.

Egyszerűség jelmezben és díszletben, takaré-
kosság a mozgásban is - nagyon statikus Pelly
rendezése. Ám ettől már-már wilsoni módon
hangsúlyt kap egy-egy kézmozdulat, felértékelő-
dik minden kisebb gesztus. És emiatt igazán
hatásos, amikor a szereplők végre nekilódulnak
a színpadon, futásnak erednek, vagy pedig ami-
kor dobszóra közelítenek egymás felé a giganti-
kus háborús gépezetek.

Pelly járatos a szabadtéri rendezésben. Ren-
dezői erénye, hogy felerősítette a darab példázat-
jellegét (hiszen nem nehéz mai áthallásokat ta-
lálni benne), anélkül, hogy erőszakosan aktuali-
zálta volna, és mindezt a szabadtéri közeg leg-
szebb eszközével: fénnyel és árnyékkal játszva
mutatta meg. (Világítás: Joël Adam.) Tereket kü-
lönít el fénnyel, operára jellemző módon irányítva
figyelmünket: a színpadon álló figurák közül
fénnyel választja ki, melyikre figyeljünk, a többi-
eket pedig meri mozdulatlanul hagyni. De játszik a
szereplők árnyékával is: Angers polgárai előtt a
királyságért versengő János és Fülöp árnyéka

monológjuk alatt- óriásivá nő a Pápák Palotája
kőfalán. A legszebb mégis Arthur halála: a szí-
nész a színpad elején áll, az egyik mellvérthalom
előtt. Háta mögött, a színpadot szegélyező Pápák
Palotája falán egy kis ablakot keretez körbe a
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fény. Arthur „ugrásának" pillanatában a színpad
elsötétül, a megvilágított ablak alól egy reflektor
zuhan a mélybe, amely a földre koccanva kihuny.
A fény újbóli felvillanásakor már Arthurt látjuk a
színpad előterében, ahogy élettelenül, kificamo-
dott tagokkal fekszik a földön. Gyönyörű, hatá-
sos kép, igazi színházi pillanat.

Fényből, színből és mozdulatlan időből kom-
ponálta Pelly az előadást - ez utóbbi lett a veszte.
Nem tudott erőt venni magán, és - ahogyan
dramaturgjától, Agathe Mélinand-tól megtudtam -
a város iránti tiszteletből (sic!) nem engedte
meghúzni a darabot. Márpedig a szép képek, a
piros és kék szín, a fény és az árnyék, a mozdu-
latlanság és a mozgalmasság játéka két-két és fél
óra után kimerült, és utána jórészt csak a darab-
ból hátralévő idő hosszát lehetett érzékelni.
Egyébként sem volt kis munka feszült figyelem-
mel követni a galériákról gyufásskatulyányi mé-
retűnek látszó színészeket, amint mozdulatlanul
állva hihetetlenül bonyolult nyelvezetű szöveget

mondanak - néhányan mellettem el is aludtak.
Egy idő után a legkitartóbb figyelmet a szúnyo-
gok és a kényelmetlen székek elleni reménytelen
küzdelem vette igénybe. (Legnehezebb pillanata-
imban Molnár Ferencnek a kényelmetlen székek-
ben szenvedő nézőről szóló altruista dramatur-
giája jutott eszembe.)

Pelly maga is elfáradt a darab végére, úgy
tűnik, legfőbb igyekezete az volt, hogy lemene-
kítse az utolsó színészt is a színpadról. Az idei
fesztivál leghosszabb előadása és János király élete
szerencsére három és fél óra után véget ért. Sajnos
a rendező igazából nem tudott mit kezdeni a darab
végével, befejezése egyáltalán nem összegzi az
eddig látottakat. A darab végére végül is kulcs és
magyarázat nélkül hagyja a nézőt, aki fáradtan
veri össze a tenyerét, megköszönve a színészek
kitartó erőfeszítését, ám tanácstalanul indul ha-
zafelé - vajon miért vitték mindezt színre?

Egyvalaki azonban még így, három és fél óra
hosszan és miniatűrben is kiemelkedő (?!) ala-

Jelenet a Nekrosius rendezte Hamletből (a
címszerepben Andrius Mamontovas)

kítást nyújtott. Amint Richárdot, a fattyút játszó
Eric Elmosnino megjelent a színpadon, nem le-
hetett nem rá figyelni. Eléggé karizmatikus szí-
nésznek kell lenni ahhoz, hogy ilyen távolságról
is erős jelenléte legyen a színpadon. Neki volt.

Másnap némi offozás után újabb bemutató, egy
táncszínház: Humains dites-vous! (Ember-nek
tartsátok magatokat!) a Lycée Saint Joseph
udvarán. Nem kockáztatott sokat a fesztivál mű-
vészeti igazgatója, hiszen a koreográfus, Claude
Brumachon a két évvel ezelőtti, jubileumi feszti-
válon már szerepelt. Igaz, szólóelőadással. Idei,
tizenhárom táncost felvonultató kortárs táncszín-
házi produkciója a XVI. századi vallási küzdelmek
erőszakos, sötét, intrikus világát idézi meg.

Mintha a tegnap esti Shakespeare-darab han-
gulata folytatódna. Két tárgy jár kézről kézre az
előadás során: egy korona és egy kés. A puritán
színpadkép erre a komor és kegyetlen hangulatra
játszik rá. A szalmával felszórt deszkaszínpadon
jobbára egy hatalmas, sötétbarna fa ebédlőasztal
áll, egy kerekeken guruló, tekintélyes fa trónszék
pedig mozgó díszletként szolgál. A sötét hatalmi
jelvények keltette komor hangulatot a trón fölé
függesztett spanyol csillár és a színpad két átel-
lenes sarkában lévő, fekete földdel töltött fame-
dence (sír?) is fokozza.

Bruno Billaudeau zenéjére - amely furcsa ke-
veréke a kortárs zenének, zörejeknek és effek-
teknek, egyszerre tartozván a koreográfus által
megidézett századhoz és napjainkhoz - erősza-
kos és kemény táncot látunk. Érre erősít rá a
táncosok nyögése, hörgése, lihegése, sóhajtozá-
sa. Akárcsak a János királyban, egyetlen szerep-
lő sincs, akivel igazából azonosulni lehetne. Az
emberi test megalázásának félelmetes tánca ez. A
színpadon az erő és az erőszak minden formája
megjelenik. Nincsenek lágy mozdulatok, nyugal-
mas pillanatok. A csönd is szikrázik. De a legki-
szolgáltatottabb test látványán is áthasít a felis-
merés: mennyire szép az emberi test!

Profi módon kidolgozott előadás, talán túlsá-
gosan is az. Néha az volt az érzésem, mintha a
koreográfus biztosra ment volna. Minden hatás
pontosan kiszámított, a mozdulatok nem mindig
a legeredetibbek, de bejönnek. Talán ezért olyan
érdektelen számomra az egész. Kortárs tánc -
konzum fogyasztásra. Néhány megkapó képe
azért megmaradt (például a fekete földben való
meghempergésre, bemocskolódásra kénysze-
rített emberek sora: ahogyan ki-ki a maga mód-
ján igyekezett elodázni a szenvedést vagy túlesni
az elkerülhetetlenen), de hiába minden szerel-
mem a kortárs tánc iránt, az előadás, sajnos,
felejthető volt.
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Osztrovszkij Viharja Henrietta Janovszkaja
rendezésében

Felfrissülésképpen kicsit ázsiázom. A feszti-
válbár is ezt a nevet viseli, lévén az idén a kínai
kultúra a fesztivál Európán túli blokkjának téma-
köre. Pontosabban Tajvan, hiszen a Désir d'Asie
keretében érkezett tizenhárom előadásból nyolc
e szigetről való. Árny- és bábszínház, gongkon-
cert, hagyományos és kortárs tánc, zene és
pekingiopera-előadások - inkább kulturális ke-
resztmetszetet igyekeztek nyújtani, úgyhogy a
szakmabeli számára a program nem szolgált
nagy meglepetéssel. Elhozták - tisztelet Shakes-
peare-nek - a maguk Macbethjét (csak itt úgy
hívják, hogy Ao Shu-Zheng). A tibetiek meg min-
den előadásuk után - nagy zászlólengetés köze-
pette - eléneklik a himnuszukat. A közönség
veszi a lapot, és feláll. Azért eléggé zavartan feszít
mindenki a Saint-Louis d'Avignon udvarán. Ami
érdekes még, egy pekingi opera demonstratív
előadása. Két részlet között az egyik színész a
műfaj rövid története után segít eligazodni a
gesztusnyelvben. Mozdulatokat magyaráz el, je-
lekre tanít, különböző hangszínek közti különb-
ségeket mutat meg a közönségnek, majd végül a
nézők szeme láttára ölti magára jelmezét, sminkeli
ki magát. Mások a gongkoncertre esküsznek...
Szép volt, más volt, minta „mienk", ennyi. Ja,
jövőre Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország,
Portugália) és Dél-Amerika (Chile, Argentína,
Brazília) jön.

Némi Ázsia után újabb Shakespeare. Kicsit
morgok a Théâtre Municipal felé vezető úton:
olyan nagyon sima ez a fesztivál. Minden három-
szorosan be van biztosítva, valahogy elfelejtettek
kísérletezni. Kavarognak bennem a fesztivál hon-
lapján deklaráltak: „megújítani a francia színhá-
zat", „életet lehelni a négy fal között megsápadt
színházművészetbe"; Einstein on the Beach,
Mahábhárata - blablabla. Hol van ma ez? Vagy
egy idő után minden fesztiválnak ez a sorsa?
Végül is százezer néző elvárásait kell kielégítenie.
Harmincöt előadással. Vagy már ez is olyan, mint
a Tour de France? Idén is volt, jövőre is lesz, ne
kérdezd, hogy minek?

Na majd talán a színház nagy fenegyereke,
Eimontas Nekrosius - igaz, ő egy tavalyi rende-
zését hozza, de hátha. Másfél óra múlva, amikor
otthagyom az előadást, már tudom, neki sem
sikerült. De ő legalább megpróbálta. Talán ha
nincs Pelly rendezése, akkor még van türelmem
az ő három óráját is végigülni, de így már sok.
Később kiderül, Nekrosius a végletekig megosz-
totta közönségét: vagy felháborítónak, vagy zse-
niálisnak tartották az előadást. Szerintem be-
fuccsolt a kísérlete, amellyel igyekezett a
Hamlethez tapadó minden bálványt ledönteni.
Például

azzal, hogy címszereplőnek a legismertebb litván
rocksztárt, Andrius Mamontovast választotta.
(Zenei műveltségem bizonyára nagyon hiányos,
de itt hallom először e híresség nevét. Ám azért
nagyon polgárpukkasztó volt jelenléte a színpa-
don, ha másért nem, azért, mert iszonyú gyenge
színész. Lehet, hogy mégis inkább énekelnie kel-
lett volna?) Később olvasom, hogy Nekrosius
álláspontja szerint csak egy fiatal és tapasztalat-
lan színész tud jó Hamlet lenni. Sajátos elgondolás.

Ilyen Hamletet még nem láttam: a színészek a
szöveg ellenében játszanak. Mintha a dráma csak
az apropóját adná az ötleteknek, amelyekben
tobzódik a rendező. Mélylélektani realizmust
nem érdemes keresni, sem a jelenetek motivált-
ságát. Nem az az érdekes, amit és ahogyan
mondanak a színészek (ennyi rosszul
elmondott, el-nyekergett monológot - különösen,
a címszereplőt leszámítva, jó színészek szájából!
- ritkán hallottam), hanem amit a szövegmondás
közben és főként utána csinálnak. Néha ketté is
szakad

egy-egy jelenet gyorsan eldarált szövegre és az
utána megszülető, lenyűgöző színpadi képek so-
rára. Nekrosiust a látvány érdekli, és az adott
szituációra építhető számtalan ötlet. Ha a
Shakespeare-szöveg ehhez kevés, hát ő maga is
beleír itt-ott.

Nekrosius képeit nem lehet elfelejteni; meg-
kapó előadásainak erős vizualitása. (A különc
rendezőt szokás „a Baltikum Bob Wilsonjának"
is nevezni. Ez szerintem elég nagy badarság,
lévén, hogy kettejük időfelfogása egészen más.)
A leírhatatlanul zsúfolt színpadon eső dobol, ka-
rosszék gyullad ki, kardpengék suhogása zenél.
A színésztrupp hengereken zsonglőrködve érke-
zik, majd háton fekve énekelnek, miközben forró
viasz potyog rájuk, máskor, mint valami mada-
rak, fejhangon rikoltoznak, kárálnak.

Hamlet atyjának szelleme, bár emberfeletti
erőkkel is bír, inkább hús-vér figura, mint szel-
lem: hatalmas szőrbundában jelenik meg, egy
hintaszékben ülve. Egy percig sem kétséges,
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hogy ő az apa, és vendettát kíván. Miközben
halála történetét meséli Hamletnak, egy óriási
jégtömböt vesz elő, fia elé térdel, és megmossa
vele a lábát. A gesztus több mint jelképes. A kép
az atya és a fiú találkozásának emblémájává válik.
Az egész jelenet értelme e képbe sűrűsödik bele.
Az előadás ilyen emocionálisan erőteljes, inten-
zív, esszenciális képek egymásra sorjázó halma-
za. Hamlet ezenközben hol sziszeg, hol üvölt -
dermesztően hideg a jég. Később az idősebb
Hamlet távoztában fiára ruházza a jégtömböt.
Hamlet persze, amint lehet, földre hajítja a jeget,
ám kettétörvén egy kés esik ki belőle. Nem lehet
nem gyilkolnia.

De eleve alkalmatlan rá, hiszen nem több,
mint egy dacos kamasz! Akárcsak a többi sze-
replő. Itt mindenki hihetetlenül idióta, gügye és
gyermeki. Ophelia titokban pipázik, és minden-
áron fel akarja szedni Hamletet. Hamlet letolt
nadrágban pukkasztja mostohaapját, aki arany
fogsorával úgy fest, mint valami ukrán (bocsánat:
litván) maffiavezér. Polonius, aki alig idősebb
Hamletnál, hasztalan igyekszik helyreállítani a
rendet az udvar káoszában. Minden igyeke-
zetével védi megzabolázhatatlan lánya jó hírét.
Míg Ophelia minden alkalmat megragad, hogy
kétségbe ejtse őt. Például beeteti azzal, hogy
Hamlet megerőszakolta. Polonius szegény meg
alig győzi az összes házi praktikáját bevetni, hogy
elhajtsa a nem kívánt gyereket... Bevallom, ez
engem csak másfél óráig tudott lekötni.

Nekrosius korábban egy interjúban azt mond-
ta, őt az érdekli a Hamletban, hogy egy apa miért
csinál (az árva) fiából őrültet. Miért rombolja le
szellemét, miért kényszeríti, hogy bűnöző legyen,
miért küldi halálba? Milyen apa az, aki ilyet kíván
saját gyermekétől? Nekrosius a kérdés
kiélezéséhez átírta a darab végét: csak a fiatalok
(Hamlet, Ophelia és Laertes) halnak meg. Halott
fia mellett pedig megjelenik az idősebb Hamlet,
és elsiratja gyermekét.

Ez a teória az előadásból nem volt nyomon
követhető. Talán éppen azért, mert egy ilyen
összetett darab értelmezéséhez túlságosan vé-
kony szál az apa-fiú viszony (ráadásul nem is
következetesen végigvitt) kiemelése. Igy az elő-
adás sokszor (például a Hamlet-színésztrupp-, a
Gertrud-Claudius-jelenetek) kevéssé értelmezett
mozzanatok és pillanatnyi ötletek sorára hullott
szét. Hiányzott a kohézió.

Vihar. De ez már nem Shakespeare, hanem
Osztrovszkij. Az előadás franciaországi ősbemu-
tató. A rendező a több mint harminc éve pályán
lévő Tovsztonogov-tanítvány, a Németországban
és Angliában is mesterkurzusokat vezető
Henrietta Janovszkaja. Talán nem véletlen, hogy a
tanítvány is megcsinálja a maga Vihar-rendezését.
Bevallása szerint ez egyik kedvenc drámája.
Látszik.

Az előadás emberi, szívszorító, szép. Szta-
nyiszlavszkij és a szürrealizmus találkozása egy

középkori kápolnában. Janovszkaja ugyanis
helyszínül a mindössze százhatvan férőhelyes
Chapelle des Pénitents Blancs-t választotta. A
kápolnában kialakított játéktér pedig egyszerre
valóságos, szakrális és szürreális. Képzelet és
valóság furcsa keveréke kel életre Janovszkaja
színpadán. Mindkettő egyformán erős, és igényt
tart a létre. Szinte tapinthatóak az erővonalak.

A játéktér előterében, keresztben egy körülbe-
lül huszonöt centi széles bádogcsatorna húzódik
vízzel: ez a Volga. A csatorna közepe fölé majd-
hogynem a vízbe lógatva egy harang. Egész elő-
adás alatt várom (lásd Csehov és a pisztoly),
hogy megszólaljon. És a rendező játszik a türel-
münkkel. Két alkalommal nyúlnak a haranghoz,
himbálják meg, anélkül, hogy az megkondulna,
míg harmadjára, Katyerina halálakor a bolond -
ezt a szereplőt Janovszkaja írta a darabba -végre
éktelenül félreveri.

A csatorna két vége egy-egy ezüstszürke, ma-
gától szétnyíló és összecsukódó fémajtóhoz ve-
zet. Leginkább a túlvilági jelenségek, a fantázia
és a babona szülte képek és lények közlekednek
rajtuk keresztül. A falusiak ezzel szemben mindig
más irányból és zajosan érkeznek. Ok, ha kell, ha
nem - és ez sokszor komikus -, énekelnek.

A Volga két oldalán homoksáv, a homoksávot
félméteres, színes orosz cserépfigurák szegé-
lyezik: kakaskák, madonnák, gyereket dajkáló
anyák. Ilyen figurák állnak a színpad hátsó részén
végighúzódó erkélyen is. A színpad jobb hátsó
sarkából fekete vas csigalépcső vezet a templom
tetejéig, ahol újabb - ezúttal a tér három oldalát
körülfogó -függőfolyosó fut. Odalent, a színpad
bal hátsó sarkát egy, a három dimenziót megtö-
rő, furcsán meggörbült, áttetsző papíridom ural-
ja - ez maga a szobabelső. A színpad közepén
pad áll, a padtól kissé előrébb, jobbra fa vizes-
hordó. Janovszkaja nagyon finoman vezeti végig
a víz-szimbolikát a darabon. A vizeshordótól a
Volga anyácskán és a készülődő esőn át a viharig.

A kápolna kőfalán itt-ott bádoglapok függenek,
az első emeleti erkélyen pedig néhány varrógép
áll (á la Lautréamont), amelyek, ha le-nyomják a
pedáljukat, elektromos kisüléseket produkálnak.
Ok csinálják a vihart, meg az a két szereplő, aki a
címlapon is így szerepel: „les gens de I'orage" - a
vihar. Az ő színre lépésükkel veszi kezdetét a
játék. Egyikük vizet önt a Volgába, néhány
mécsest úsztat rajta, másikuk elkezdi sorra
kipróbálni a vihargyártó szerkezeteket:
meglengeti a bádogokat, meghajtja a varrógépek
pedálját. Ketten együtt mintegy játékmesterként
vezetik le az előadást. Hol a szereplőktől veszik
el a korábbi jelenet kellékeit, és adják át nekik a
következőket, hol epizódszereplővé alakulnak át,
hol csak a szemünk láttára gyártják a zörejeket,
zajokat. Vagy a legfelső galériáról - mintha vihar
sodorná a faleveleket- papírrepülőket hajigálnak
lefelé.

Janovszkaja egyszerűen és szeretettel meséli
el földijeinek történetét. Minden szereplőt száz-
szorosan ismer, és bölcs mosollyal szeret. A két
léhűtő csibész: Kudrjas és Sapkin figurája már-
már népmesébe illő. A zarándokasszony furcsa
meséi a kutyafejű népekről úgy elevenednek meg
a színpadon, ahogyan a történetet meghallgató
kis cseléd képzeletében élnek. Janovszkaja nem
vádol senkit sem együgyűségéért, sem gyenge-
ségéért, sem zsarnokoskodásáért. Hiszen min-
denki eléggé szenved a maga hibája miatt. Sze-
replői minden hibájukkal együtt szánható, sze-
rethető emberek. Ám Janovszkaja minden olda-
lukról megmutatja őket, leleplezi titkaikat, takar-
gatnivalóikat is. Legerőtelibb pillanatukban mu-
tatja fel esendőségüket - vagy éppen fordítva:
gyengeségükben rejlő erejüket. Nem durván,
csak éppen ellenpontozva a jeleneteket.

Borisz moszkvai élettörténete már-mára me-
lodrámát súrolja, annyi szerencsétlenség érte.
Janovszkaja így megkeresi a történetben rejlő
komikumot. Amint Sapkinnak és Kudrjasnak el-
meséli életét, azok minden egyes elhunytnál le-
veszik a sapkájukat, részvétük jeleként. De egyre
kacagtatóbb, ahogy nem tud nyugodni a sapka a
fejükön, mert Borisz történetében újabb és újabb
halott rokonok soroltatnak elő. Vagy itt van Kaba-
nova, aki miután elbúcsúztatta Moszkvába induló
fiát, arról panaszkodik, hogy ezek a mai fiatalok
még elbúcsúzni sem tudnak úgy, ahogy kell. S
miközben az ifjúságot szapulja, lélekszakadva fut
vissza az egyik szolgáló a fiú bőröndjéért, amit
aztán Kabanova feneke alól kell kirángatnia.

A színészgárdából egyébként kitűnik a Ka-
banovát alakító Era Zignasina. Az ő - és nyilván
a rendező - értelmezésében ez a nőalak jóval
összetettebb lélek, mint a drámabeli. Ő ugyanis
szereti a fiatalokat, csak a maga módján. Es ez a
zsarnoki szeretet dúlja szét a családját. Pedig
mindent megpróbál: egy - a rendező által a
darabba írt - jelenetben például régi ráolvasá-
sokkal próbálja házasságtörő menyét örökre el-
választani a szeretőjétől. A hatalmas és erős
asszony sárban és vízben hempereg, hogy e
varázslással fia házasságát megmentse. Talán ő a
sorscsapás legnagyobb vesztese. Így - az Oszt-
rovszkij-darabbal ellentétben - ő gyengéden el-
siratja a vízbe fúlt Katyerinát.

Talán mert súlyosabb a jelenléte a fiát játszó
színésznél, talán mert a dráma kissé melodra-
matikus végét a rendező nem akarta hangsúlyoz-
ni - nehéz ugyanis az utolsó mondatokat úgy
hatásossá tenni, hogy ne rombolják le a szerep-
lők jellemének összetettségét -, az előadás má-
sodik felvonása erőtlenebbül ér véget, mint az
első. Janovszkaja a piano végre szavazott - sze-
rencsére! -, de egy kis hiányérzetem azért ma-
radt a második felvonás után. Ezzel együtt a Vihar
a fesztivál egyik legjobb előadása volt. Nem új-
szerű-hacsak annyiban nem, hogy megmutatta,
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hogyan lehet finoman elrugaszkodni a
Sztanyiszlavszkij-módszer realizmusától -, nem
forradalmi; korrekt munka egy pályája derekán lévő
rendezőtől.

De hol vannak a kísérletező, tévedéseiket fel-
vállaló fiatalok?

Már-már kezdek lemondani róla, hogy valami
igazán izgalmasat is látok Avignonban. Úgyhogy
biztosra megyek, legyen ma este cirkusz a fesz-
tivál legfiatalabb résztvevőivel, a Cirkuszművé-
szeti Főiskola tavaly diplomázott hallgatóival.
„Cirque contemporain", ahogy a francia nevezi
azt a stílust, amely úgy tíz-tizenkét éve indult
útjára Franciaországban. Nincsen állatszelídítés,
sem fenékbe húzott flitteres tornadressz.
Sokoldalú, fiatal artisták vannak, akik több
cirkuszi mesterségben járatosak (ének, tánc,
akrobatika, egyensúlyozás, zsonglőrködés,
színészmesterség), és előadásuk egésze szól
valamiről. Párizsban a la Villette-en épp egy Italo
Calvino-regény alapján készült műsor megy,
tavaly a Candideból láttam a Cirque Baroque-tól
egy lenyűgöző előadást, az ideiek - lévén frissen
végzett huszonévesek- saját generációjuk
életérzéseit fogalmazták meg. C'est pour
toi que je faís
a! (Ezt itt érted/neked csinálom!) - ez a
íme. Hát tényleg nekem és értem szólt.
Végre!

Persze nem magától lett így. 1985-ben
a francia kultuszminisztérium Iétrehozta
az iskolát, a Centre National des Arts du
Cirque-et, amely az egyetlen ilyen típusú
felsőoktatási intézmény Európában. A cél
az volt, hogy megújítsák
cirkuszművészetet. A hangsúly a tech-
nikai, művészi és színészi tudás fejlesz-
tése mellett a kísérletezésen és a tovább-
fejlődésen volt. Íme az eredmény: a cir-
kuszművészek olyan új generációja,
amely sokoldalú tudásával, művészi
tudatosságával gazdagítja a kortárs művé-
szeteket. Az iskola változtatott az eddigi
pedagógiai szemléleten, „cserébe" a di-
ákok megújították a cirkusz (fűrész)poros
művészetét.

Egy kis kitérő: nem lehet elégszer el-
mondani és leírni, mennyire a képzés-
ben, az iskolában, a műhelyben gyöke-
rezik egy-egy művészeti ág alkotó, tápláló
és megújító ereje. Technikai tudás,
fejlesztés és kísérletezés lehetősége nél-
kül, elszigetelten nem lehet egy műfaj
megújhodásáról, felfutásáról beszélni. Íme a
példa rá, hogy tizenkét évnyi munka, tíz
végzős évfolyam valami egészen csodála-
tosat, naprakészet és újat tud létrehozni.

Ja igen, a dokumentumok megőrzése és
feldolgozása is az iskola célkitűzéseihez
tartozik. Igy az idén, annak ünnepére (!),
hogy a tizedik évfolyam végzett az
iskolában, a nagyérdeműt az előadások

helyszínén vándor fotókiállítás fogadta, amely
beszámolt a fiatal művészek eddigi munkájáról.

Hogy mi volta porondon? Egy generáció. (Az
előadást rendezték: Guy Alloucherie, Cie Hend-
rick Van Der Zee, valamint a CNAC kilencedik
végzett évfolyamának diákjai.)

A Pepsi Generáció életérzése. Ahogy egy gan-
gon (egy elhagyatott vasútállomáson) várakoz-
nak és berendezkednek, maguk sem tudják, mi-
re. Még nagyon iskolaszaga van mindennek, a
díszlet is egy kicsit erre játszik rá (a háttérben
vitrinekbe zárt kitömött madarak, két fekete iskolai
tábla) - de ez már az élet maga. Ahogyan nem
tudnak mit kezdeni magukkal és egymással.
Ahogyan teret foglalnak maguknak, ahogyan ag-
resszívek, ahogyan esetlenek, ahogyan szívatják
egymást, ahogyan sóvárogják egymást, ahogyan
elegük van mindenből, ahogyan magányo-

„Ezt itt érted/neked csinálom!" (A Centre Na-
tional des Arts du Cirque előadása)

sak, ahogyan csapatba verődnek, ahogyan sze-
retetre vágynak. Patetikus volt az előadás? Egy
huszonéves minden pátoszával. Vulgáris volt az
előadás? Egy huszonéves minden vulgaritásával.

És a fiatal művészek minden technikai profiz-
musával. Minden mozdulatuk arról árulkodott,
bármit meg tudnak csinálni. (Egyébként nemré-
giben Nagy József dolgozott velük egy produk-
cióban.) Legyen az tánc vagy rap, ének vagy
paródia, akrobatamutatvány, kötéltánc vagy erő-
gyakorlat. Tele vannak energiával, amit ki kell
tombolni. Ezért oda is felmásztak, onnan is füg-
geszkedtek, azzal is kezdtek valamit, amivel „nor-
mális" cirkuszban senki nem kezd semmit. A
kötél és a hajóhinta tartószerkezetein egyensú-
lyoztak, a nézőtér székei és a lépcsősorok között
dobálták egymást; olajoshordóval, lánccal, né-
hány fadarabbal és a nézőtéri székek segítségé-
vel szívbe markoló és drámai zenét játszottak el.
Hülyéskedtek és komolyan beszéltek, szertele-
nek, dilisek, idegesítőek meg félelmetesek voltak
egyszerre. És tették mindezt maximális technikai,
mesterségbeli és színészi (!) tudással, egy-

szerre több helyszínen, mind a tizenhár-
man végig a színpadon dolgozva, két
órán át, megállás nélkül.

A közönség eleinte hagyományos cir-
kuszhoz mérten viselkedik, és lelkesen
tapsol egy-egy hajmeresztő attrakció,
lélegzetelállító mutatvány után. Aztán
szépen, lassan átalakul valami egészen
mássá. Már nemcsak a hajóhintából
végzett különleges ugrások fontosak,
hanem az is, miért hisztizik az egyik
artistalány, és mire tojik a világból. Az
előadás vége? Meghatódás és tapsorkán,
dübörgés, fütyülés. (Szomszédom - ötven
feletti megállapodott férfiú - például azon
igyekezett, hogy két ujját a szájába dugva
végre valami füttyszerű hangot tudjon
előcsalni magából.) Ez nem az Avignoni
Fesztivál kötelező sznob vastapsa az
udvariasan végigunatkozott két óra után, itt
a közönség valóban hálás, és tombol a
fiatal művészek előtt, akik
megkönnyebbülten veszik tudomásul, hogy
ma este nemhiába kísérleteztek.

Nem tudom, hogy ez az új irányvonal
vajon hatással lesz-e a táncra és a szín-
házra. Mindenesetre mosta cirkusz felől fúj
a szél: ott mozognak és változnak a
dolgok. Van egy generáció, amely a cir-
kuszművészetben már helyet kért és csi-
nált magának. Egyszer remélhetőleg a
színházba is bejut.

Mezítláb ballagok vissza a szállásom-
ra a cirkusztól, a Champfleuryről. Lassan
éjfél, még egy hétig tart a fesztivál.

Akármit látok még eztán, nekem már
megvolt.


