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NÁNAY ISTVÁN

VAN-E MÉG AVANTGÁRD?
ÖREGECSKEFESZTIVÁL

Bevallom, a nosztalgia is vonzott Wrocławba.
Tizenöt éve nem voltam ebben a városban,
amely a hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején nagyon sokunk számára az avantgárd
színház Mekkáját jelentette.
1967-ben rendezett először nemzetközi
színházi fesztivált az akkor még amatőr, de már
csaknem egy évtizede hivatásossá lett Kalambur
Színház igazgatója, művészeti vezetője:
Bogusław Litwiniec. Azóta is ő a lelke,
szervezője az immár hagyományos Nyitott
Színházi találkozóknak. Kezdetben kétévenként
követték egymást a fesztiválok, aztán 1975 után
kényszerűen ritkultak (1978, 1981, 1986, 1990),
aminek hol gazdasági, hol politikai okai voltak,
hol mindkettő.

Bocsánatkérés
a klasszikus irodalomtól?
A wroclawi fesztivál tehát él, s én felfokozott
várakozásokkal készültem a 90-es találkozóra,
amelyre oly sokéves szünet után ismét elutazhattam. Nagyot csalódtam. Hiába tudom, hogy
tizenöt év alatt alapvetően megváltozott a világ,
különösen a mi tájainkon, s hogy a szín-ház
Európa-szerte defenzívába szorult, másodlagos
művészetté vált - nap mint nap egyre
szomorúbban néztem az előadásokat. Persze
nem függetleníthettem magam a külső
körülményektől, attól, hogy a második világháborúban lerombolt város újjáépítése 1990-ben
ugyanabban a stádiumban van, mint volt 1975ben; hogy egyfelől elképesztő a feketepiac
uralma, másfelől rémisztő méretű a szegénység, s hogy mindenütt letargiát, fásultságot, kiábrándultságot tapasztaltam.
Ám egy nemzetközi fesztivál mégsem ezeknek a körülményeknek a kifejezője; az ott látottak más problémákról árulkodnak. Zavarodottságom legfőbb oka: nem tudom milyen fesztiválon jártam. Hogy nem a régin, a kísérleti
színházak szemléjén, az biztos. Hiszen még a
legszokatlanabb produkció sem volt se kísérleti, se színházi: a játékteret különböző sűrűséggel elborító rozsdás vasdarabok, lemezek,
összevissza hajlítgatott betonvasak, pléhfazekak, bádog ereszcsatornák folyamatos áthe-

lyezése mint produkció inkább volt tekinthető
erőművészi teljesítménynek - bár közben
„fémzenét" és kimódolt mozgáskoreográfiát is
bemutatnak a „színészek" -, mint művészetnek, még akkor is, ha egyes kritikusok becketti
mélységeket véltek felfedezni a kétszemélyes
mutatványban (Nik és Wet - Théâtre de Banlieue, Brüsszel).
Talán a szakmai színvonal volt a válogatás
fő szempontja? - tűnődöm tovább. Aligha, mert
a profi előadásoktól a művészkedő magamutogatásokig (Ithaka) és a dilettáns ripacskodásig (Három angyal tánca a gombostűn) mindenfajta megjelenítés előfordult.
Vagy talán a fesztivál meghirdetett koncepciójával volt baj? Ez már valószínűbb. Bár tudvalevő, hogy az egyetlen jelszóba tömöríthető
koncepció általában utólag, a válogatás után
szokott megszületni, még így is jellemző a
szervezők törekvéseire, elképzeléseire. Ennek
a fesztiválnak kettős szlogenje volt. Bocsánatot kérünk a klasszikus irodalomtól - helyezzük
vissza jogaiba a komikumot. Ami az első
A vita című Marivaux-darab (Divadlo SNP,
Turócszentmárton)

mondatot illeti, megint csak bajban vagyok, még
akkor is, ha Litwiniec kifejtette: a szó devalválódása miatt hosszú ideig háttérbe szorultak a klasszikus drámainterpretációk a mozgásra, a szcenikai megoldásokra épülő produkciókkal szemben, de ezen a fesztiválon fordult a kocka. Igen ám, de a huszonkét címből
csupán négy volt klasszikus szerző (Beckett,
Marivaux, Shakespeare, Witkiewicz) műve, s ez
az arány a korábbi találkozókon sem volt
rosszabb.

Kell a nevetés!
A második mondattal elvben egyetértek: kell a
nevetés. De nem mindegy, ki, mivel és hogyan
nevettet. Ezt a fesztivált valóban a humor túlsúlya jellemezte (az előadások felében a komíkum többé-kevésbé meghatározó elem volt), de
egyben a kommercializálódás is. Míg a moszkvai
N. Vorot Stúdió Színház tagjai a Dániában élő
lengyel Wojciech Herman rendezésében Witkacy
Vargák című művéből a szovjet rendszer, a
szocialista forradalom éles szatíráját formálták
meg, a párizsi Théâtre de la Mie de Pain egy
álláshirdetés
jelentkezőinek
pályázati
megmérettetése ürügyén olcsó, „gatyaletolós"
viccelődések végeérhetetlen sorát produkálta
(holott a szatírára itt is lett volna lehetőség); míg
a szintén francia L'attroupement 2 E.T.A.
Hoffmann-, Brecht- és Diderot-szövegek
montázsa alapján remek burleszket mutatott be
egy színházi előadás előkészületeiről Tati
modorában, a japán Taichi Kikaku az amerikai
varietéhumor - egyébként kitűnően előadott patronjával szórakoztatott; míg az angol
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A kanadai Carbon 14. Hostel című előadása
National Student Companytól fergeteges,
önironikus, mozgásban komponált horrorparódiát láthattunk (Radio Man), a New York-i Purgatorio Inc. társulata ízléstelenül, minősíthetetlen szakmai színvonalon és mindenekelőtt
önmagát szórakoztatva viccelődött (Három angyal...).
Az is lehet persze, hogy ez esetben is a sokat emlegetett pénzhiány volt az oka az enyhén
szólva egyenetlen színvonalú válogatásnak. Az
mindenesetre feltűnő, hogy milyen sok volt a
szólóprodukció (például az Elisabeth Macocco
által Maria Callasról előadott melodráma, Loic
Bettini szépelgő bábos-táncos játéka, Herald
Weiss, aki több mint húsz zene-szerszámon
muzsikált - mi köze ennek a színházhoz? -,
vagy Kristina Hurmerinta, aki egy személyben
akarta eljátszani Odüsszeusz és Pénelopé
találkozását, de ehelyett esztétikusnak szánt
mozdulataival volt elfoglalva) vagy az olyan kéthárom szereplős előadás, amely valójában
egyszemélyes mutatványnak bizonyult (az
angolok, a japánok, a Purgatorio Inc. vagy egy
cseh bábszínház produkciója).

Meglepett, hogy a könnyedén szórakoztató
előadások aratták a legnagyobb közönségsikert.
S ha már a közönségről szólok: hajdan minden
előadásra közelharc árán lehetett csak bejutni,
most egyetlen produkcióról sem rekedtek kinn
nézők. Feltűnően gyér érdeklődés kísérte a
fesztivált, számos bemutatón csupán fél ház volt,
s mindig ugyanazokkal az arcokkal lehetett
találkozni: zömmel a magam generációjának
azon tagjaival, akik a különböző országokból az
enyémhez hasonló kíváncsisággal érkeztek,
továbbá lengyel bennfentesekkel vagy a
csoportok éppen ráérő tagjaival. Az egyetlen
dolog, ami a régi fesztiválokra emlékeztett: a
nézők jó része rövidebb-hosszabb idő után
otthagyta az előadásokat. S ebben - akár jó,
akár rossz produkciót láttunk - nem volt
különbség. Márpedig akadt emlékezetes
teljesítmény is.

francia forradalom eseményeit, vezetőinek halálát, a forradalom terrorba való átmenetét mutatja be, a második rész pedig a mai élet elembertelenedését. A gondolatilag közhelyes előadás a sajátos fofmavilágú koreográfia hallatlanul pontos, igen magas színvonalú megvalósítása miatt érdemel említést.
A kanadai Carbon 14. Hostel című előadása a
közösségi színjátszás magasiskolája volt. A
mindennapi élet, a gyerekkor, politikai és kulturális események töredékeiből az álom logikája
szerint szerkesztett mű a hatvanas évtized ifjúságának álmairól, reményeiről s azok szertefoszlásáról szóló fájdalmasan szép, szelíden
humoros „rekviem" .
Különleges élményt nyújtott a kétszemélyes
San Franciscó-i Travelling Jewish Theatre,
amely Az utolsó zsidó költő címmel a sajátos
zsidó humort és költészetet ötvöző, megrázó
szertartást celebrált a holocaust áldozatainak
emlékére, s ugyanakkor arra a kérdésre is választ keresett, hogy Auschwitz és Hirosima után
Van azért jó is!
hogyan lehet beszélni a borzalmakról. A két
színész néhány kellék és maszk segítségével a
nyílt színen váltott át egyik szerepről a másikra,
A Tomaszewski-tanítvány Wojciech Misiuro
s tette világossá a térben és időben
rendezte a gdański Teatr Ekspresji Danton
követői című táncprodukcióját. Az első rész a
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szerteágazó történetet. Corey Fischer és Albert
Greenberg színészileg sokoldalúak (természetesen hangszereken is játszanak), kitűnően egyensúlyoznak a komédia és a tragédia
határán, s elkerülik a patetikusság és a melodráma buktatóit (ellentétben a wrocławi Kalambur Színház előadásával, amely a zsidólengyel párbeszéd témáját feldolgozó, Cserebogár című Marian Pankowski-darabot hol a
sematikus színjátszás, hol a melodráma
eszköztárával prezentálta).
A müncheni Freies Theater nyomasztó, letaglózó hatású, roppant erős effektusokkal élő
Macbeth-előadást produkált. Kegyetlenség és
agresszivitás sütött minden epizódból, olyan
elementáris düh, amely a fiatal játékosok saját
elkeseredettségét, lázadását, számon kérő és
igazságtevő indulatait tolmácsolta, miközben
szigorúan - ha nem is szó szerint - ragaszkodott a Shakespeare-műhöz.
Ennek ellentettje volt a túrócszentmártoni
szlovák Divadlo SNP Marivaux-előadása. A víta
két fiú és két lány önmagára és egymásra
találásának poétikus, játékos és szomorkásan
elgondolkodtató demonstrációja.
Martin Porubjak dramaturg és Roman Polák
rendező elvont térbe helyezte az előadást
(díszlet: Jozef Čiler), amelynek két lényeges
eleme van: a színpad mélyén húzódó kerítés,
amely elválasztja a külvilágot és a fiatal párok
megismerkedését modelláló kísérlet helyszínét,
valamint egy tavacska. Ez a kis tó az egyik
nőnek tükör, amelyben önmaga és párja
szépségére csodálkozik rá, a másik nő és társa
számára egy valóságos vízi birkózás terepe.
Miután mindkét pár esetében végigkísértük
önmaguk és egymás megismerésének folyamatát, egy-egy jellegzetes párkapcsolat kialakulását, párcsere következik, s felfedezzük az
ebből fakad ó csalódások és remények sok-sok
megnyilvánulását, hogy aztán végül négy nagyon szomorú
embertől vegyünk búcsút.
Mindaz, ami olyan szépen indult az emberi
kapcsolatokban, bizonytalanná, kiismerhetetlenné vált. A minden ízében végiggondolt.
pontosan kidolgozott, üde és felszabadult játék
a fesztivál egyik legjobb előadása volt.
A másik kiemelkedő élményt Tadeusz
XXXnickinek köszönhettük, aki Beckett Az
utolsó tekercsét adta elő. A színpadon - ahogy
az
író
előírta - hatalmas íróasztal, mögötte
KraXX. A
színész
már-már
elviselhetetlenülhosszú ideje ül mozdulatlanul,
majd hirtelen,
mintha álomból ébredne, felélénkül. Amikor
feláll, látjuk, hogy hosszú, elnyűtt, pecsétes fekete télikabátot visel, kilátszik gallértalan inge,
nyakán gyanús tisztaságú kendő. Öregesen az
íróasztal jobb oldalára megy, kihúz egy fiókot,
kotorászik benne, észleljük, hogy végre megtalálta, amit keresett, de még nem veszi elő.

Az utolsó zsidó költő (Travelling Jewish
Theatre, San Francisco)
Elmosolyodik, s előránt egy banánt. A fiókot
betolja, előrejön, és akkurátus mozdulatokkal
lehúzza a gyümölcs héját. Szertartás ez. A banánt a szájához emeli s vár. Élvezi a várakozás, a felkészülés örömét, majd végre szájába
veszi a gyümölcsöt, szopogatja s beleharap. A
gasztronómiai élvezet látványához óhatatlanul
szexuális asszociációk keverednek. A továbbiakban is a becketti instrukciók szerint zajlik
minden cselekvés, és mégis egy kicsit másként. -Lomnicki ebben a tízperces előjátékban
oly sok mindent mond el egy öregemberről,
annak kis örömeiről és elesettségéről, huncutságáról és beteges vonásairól, hogy mindebből önálló portré is lehetne, mégsem válik le az
előadás egészéről. A színész élővé, ismerősünkké teszi azt a Krappot, akit általában elvont tézisként szoktak ábrázolni. Ez volt a
legavantgárdabb órája ennek a nem avantgárd
fesztiválnak!
Mert felmerül a kérdés: van-e ma egyáltalán
avantgárd színház? Avagy mindenütt a rutin, a
szórakoztatás, a konzervativizmus uralja Euró

pának még a kisszínházait is? Esetleg csupán
ezen a fesztiválon nem jelent meg? De hát más,
hasonló fesztiválokon is csak bujdokol a
kísérletező, valóban újat hozó színház! Van valami összefüggés a fiatalok látványos távol
maradása és a fesztiválon megmutatkozó érdektelenség között?
Kérdések, amelyekre Wrocław nem adott
választ.
Mindenesetre jelképesnek éreztem, hogy a
fesztivál emblematikus szereplője egy „bubbleman" volt. A város különböző pontjain darukról,
erkélyekről, dobogókról eregette hatalmasra
növő színes szappanbuborékjait. S bármennyire szépek voltak is a százszámra útjukra bocsátott gömböcskék, mind semmivé váltak.

50 éve, 1941. március 17-én halt meg büntetőtáborban Iszaak Babel. Szülővárosa, Odessza
bizarr világú zsidónegyedében szerzi meghatározó élményeit. Leghíresebb drámája, a Marija jellegzetesen tükrözi romantikát, natiralizmust, fantasztikus és groteszk elemeket ötvöző
drámai világát.

