
tragédiává változik. Azor nem vigaszta-
lódik meg Adine-nal, hanem öngyilkos
lesz, beleveti magát egy szakadékba.
(Beugrik a szakadékot jelző zenekari
árokba.) A herceg itt is elővarázsol egy
harmadik párt - ugyanebből a szakadék-
ból, két egymásba kapaszkodó fiatalt. Ők
még csak az egymásra találás boldogsá-
gánál tartanak, s nem akarnak elválni
egymástól. De a „civilizálási" folyamat
során vadakká vált fiatalok ijesztő kiál-
tozás közepette berángatják őket az er-
dőbe, el is tűnnek velük a fák között. Még
egy ideig halljuk az elhurcolt fiatalok
egyre kétségbeesettebb kiáltozását, amely
mindinkább elhalkul, ahogy egy-re
mélyebbre hatolnak az erdőbe.

A herceg és kísérete döbbenten áll a
szakadék szélén. Vissza kellene térniük a
régi világba, ahonnan jöttek. A felvi-
lágosodott, szép illúziók világába, amely-
ben megdönthetetlen posztulátum-nak
hitték az értelem jobbra, nemesebbre
nevelő erejét. A szakadékot áthidaló palló
azonban eltűnt, már nincs visszaút
számukra. Az emberi természet mélységes
szakadékairól szerzett tudásukat nem lehet
többé „nem tudássá" tenni.

A bemutatót követő sajtóértekezleten a
kérdezők Chéreau szemére vetették
pesszimizmusát. A fiatal rendező ezt nem
is tagadta. Kifejtette: hisz abban, hogy a
fejlődés képes az emberi élet anyagi
szintjét magasabbra emelni, s ezt ő fon-
tosnak is tartja, de nem hisz abban, hogy
lenne olyan társadalmi rendszer, amely
kiküszöbölheti az emberi lét eredendő
tragikumát, a magányt, a boldogtalan-
ságot, a haláltudatot. Válaszait hallgatva
Chéreau nem tűnt mély gondolkodónak.
Filozófiai nézeteivel is lehetne vitatkozni.
Csak - éppen ez az igazi művészet varázsa
- a színpadon e mögöttes filozófia
érdektelenné vált. Elfogadjuk, hogy ez a
színpadi játék az élet egy lehetőségét
nyújtja - és ennek az igazságát kár lenne
tagadni. Az emberi elvadulás veszélye
mindig fennáll.

Befejezésül : elragadtatásunk azért nem
volt maradéktalan. Különösen a bevezető
részt éreztük túlontúl elnyújtottnak. Úgy
hisszük, a kelleténél homályosabb marad a
herceg világának a bemutatása.
Helyenként még az eredeti darab elő-
adása is hosszadalmasnak tetszett. Az elő-
adás e fogyatékosságait, úgy látszik,
Chéreau is érzékelhette, mert másnap
egész napos próbát tartott, s mint hírlik, a
második előadás negyedórával korábban
ért véget. De ezen már nem lehettünk
jelen.

SZÁNTÓ JUDIT

Másolatok életről
és irodalomról

A Hyde Park Kosutnjakban

William Gaskill példája, kisebb formá-
tumban, Brook esetére emlékeztet. Vezető
rendezője volt a nagynevű londoni Royal
Court Theatre-nek, az új angol dráma
központi műhelyének, nevéhez fűződtek
pl. a Wesker-ősbemutatók. Aztán egyszer
csak elfogta a művészi türelmetlenség:
valami mást, valami újat csinálni,
otthagyni a bevált és a rutin posványával
fenyegető utat. Először kül-földi
vendégrendezéseket vállalt, majd,
akárcsak Brook, saját avantgarde társu-
latot alapított. Ez azonban angol színé-
szekből áll és, Joint Stock Theatre Com-
pany néven, Angliában működik.

A párhuzam a folytatásra is kiterjeszt-
hető: a kísérlet eredménye egyelőre nem
perdöntő. Brook és Gaskill nyilván javí-
tottak közérzetükön; objektíve azonban
még nem bizonyosodott be, érdemes volt-
e kilépni a „mainstream theatre" falai
közül. Persze mindketten új útjuknak még
csak az elejét járják, még min-den
lehetséges. De ahogy egyelőre Az ikek
sem feledtethetik a Szentivánéji álmot, az új
út első lépései a korábbi gyakorlat
csúcsteljesítményeit, úgy a Szónokok
(Speakers) című produkció sem éri el a
Royal Court-beli nagy Gaskill-rendezések
színvonalát.

Ez a felemás kezdeti eredmény nem-
csak az idő rövidségének tudható be.
Mindkét esetben totális színházi embe-
rekről van szó, akik szűknek érezték a
hagyományos színházi munkamegosztást.
Mint ahogy élete derekán sok jelen-tős
színészt fog el a rendezés vágya, úgy
vonzza újabban a jelentős rendezőket a
„szerzői színház" varázsa. Korábbi poszt-
ján Brook is, Gaskill is másokat rendezett;
most részt kérnek a színjáték szö-
veganyagának, dramaturgiai koncepció-
jának kidolgozásából is, amely együtt
alakul-fejlődik a tulajdonképpeni rendezői
munkával. Bár a produkciók alkotói
között általában írók neve is szerepel, az
adaptálás azonban Brooknál is, Gaskillnál
is egyszerre rendezői, dramaturgiai és írói
teljesítmény. Vagyis: újítás, útkeresés
minden fronton.

Heathcote Williams, egy nagy sikerű
avantgarde színmű - Egyenáram/Váltó-

áram - szerzője, 1964-ben jelentette meg
nagy sikerű riportázsát a híres Hyde Park-i
intézményről, a Szónokok Szögletéről,
felvonultatva annak néhány jellegzetes
egyéniségét. Mikor Gaskill és adaptáló-
rendező társa, Max Stafford-Clark, maga
is neves rendező, az edinburghi Traverse
Theatre Club vezetője, az anyagot
munkába vette, első írói ötletük és
elhatározásuk az volt: nem „drama-
tizálnak". Vagyis nem folyamodnak az
egységes cselekmény, az egyívű konflik-
tus hagyományos eszközeihez, nem mé-
lyítik el Heathcote Williams jellemsémáit,
s nem élezik tovább a mondani-valót sem;
a könyvformában megjelent riportot
színpadi riporttá alakítják, kiaknázva a
csábító lehetőséget: a szimultán színpadi
megoldás egyidejűségét, melynek
segítségével a Szónokok Szögletének
hiteles másolata állítható elő.

Nagyszerű trouvaille volt, első látásra
„jobb, mint az eredeti". Mert a nézőknek
 az angol városokban csakúgy, mint
először Hollandiában, majd most Belgrád
peremén, a košutnjaki filmstúdióban
 valóban az lehet az érzésük, hogy az
eredeti helyszínt kapják (és ezt a hely-
színt sokan személyes élmény alapján is,
de leírásokból valamennyien ismerik),
szabadon válogathatnak a kettesével,
hármasával, négyesével egyszerre beszélő
orátorok között. De tetejébe ezek az
orátorok művészi válogatás eredmé-
nyeképp kerülnek eléjük, nem fenyeget a
veszély, hogy érdektelen, esetleges,
„naturális" figurákra vesztegetik idejüket,
hanem a javát kapják, a legmarkánsabb
típusokat. Továbbá: ellentétben a
valósággal, ahol sokszor a legőszintébben
átélt, ránk szabott szerepeket is tehetség-
telenül alakítjuk - itt minden típust az arra
leginkább megfelelő, képzett színész
ábrázol. Ennek megfelelően az első 15-20

perc: maradéktalan élmény, a közönség
szinte gyermekien örül az ajándékba ka-
pott remek játéknak. A ráismerés, a be-
avatottság gyönyöre vegyül a briliáns ötlet
méltánylásával. A nézők neofita
buzgalommal tolongnak az egyes pulpitu-
sok körül, majd áramlanak át, egymást
lökdösve, a másikhoz, nehogy valamiről
lemaradjanak, sőt, megkísérlik a le-
hetetlent is: csak azért is figyelni egyszer-
re minden szónokra, elkapni mondani-
valójuknak legalább a lényegét. Közben,
további pompás móka: meg lehet pihenni
a játéktér közepén álló tea- és szend-
vicsárusító pultnál; jól is esik, meg hát ez
is olyan, mint az eredeti!

Az idő azonban múlik, és az eredetiből



lassan hiányozni kezd valami. Annak égi
mása . . . avagy: a rekonstrukció mélyebb
értelme, a színhely művészi felidézésének
létjogosultsága. A bizarr típusok, a hó-
bortos csudabogarak kikopnak kezdeti
érdekességükből; ilyenkor keresünk a
Hyde Parkban újabb szónokokat. De a
színlap nem ígér többet. Gaskillék, jó
érzékkel, elébe akarnak vágni a hiány-
érzetnek. Beiktatják a „privát szféra"
képeit: hányatott életük jellegzetes szín-
helyein, csonka emberi kapcsolataik fó-
kuszában villantják fel típusaikat, látjuk az
egyiket favágás közben egy kamasszal,
akiből valami emberi melegséget próbál
kicsikarni, a másikat a menhelyen, a
harmadikat elmegyógyintézetben, bör-
tönben, munkanélküli segélyhelyen. Am
ezek az információk nem biztosítanak
visszacsatolást, nem gazdagítják az ismét
visszatérő nyilvános szerepléseket, rész-
ben, mert közhelyszerűek, részben, mert
úgyszólván felcserélhetők. Bármelyik szó-
nok átléphetne a másik életének
színhelyeire, és bármelyikük átvállalhatná
a másik szövegét. Mert bár vannak
megkülönböztető, pittoreszk külsőségeik -
Jacobus Van Dyn agyontetovált bőre,
romantizált börtönélményei, McGuinness
kábítószertől kótyagos víziói, Axel Ney
Hoch zavaros anarchizmusa - lényegében
mind egyazon típus változatai.

Mindez tudatos művészi szándék ered-
ménye. Gaskill és alkotótársai ugyanis
felteszik a kérdést: mi ma a funkciója az
angol demokrácia e hírneves-látványos
intézményének? Valós társadalmi prob-
lémák vitafóruma-e még, mint volt a két
világháború között, avagy csupán, aho-
gyan sokan állítják, talmi idegenforgalmi
attrakció? Gaskillék válasza: elsősorban
sem ez, sem az. A Speakers' Corner a jó-
léti társadalom peremére szorult egzisz-
tenciák végső menedéke lett; azok veszik
igénybe, akiket e társadalom leírt, akikre
senki nem figyel oda, és akik kényszerű
exhibicionizmusból, rikító maszkot öltve,
próbálnak valami röpke reflektor-fényt
irányítani hasadt, kudarcos szemé-
lyiségükre. Ahogy Axel Ney Hoch, a
fasizmus megnyomorította hontalan anar-
chista mondja: „Mindig azzal az érzéssel
lépek az emelvényre, hogy gyakorlok,
próbálok, készülök valami későbbi, igazi
nagy szerepre. Azt hiszem, a legtöbb em-
ber így van ezzel: hosszú éveken át csak
próbál és próbál, és aztán meghalnak,
mielőtt még a darab bemutatásra kerül-
ne..."

Mindez szép is, igaz is, elfogadható is.
Csak éppen: kevés. A színházhoz kevés.
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askillék ennél mélyebbre nem akartak
sni - sem a társadalomelemzésben, sem a
ellemábrázolásban, sem a kollektív, sem
edig az egyéni felelősség vonatko-
ásában. Így aztán a játéktéren - amely
gyben a nézőtér is - lassan elurakodik a
aturalizmus egyhangúsága. A nézők már
em tolonganak felajzottan pulpitustól
ulpitusig; rájöttek, hogy az egyes
zónokoktól lényegében mindig ugyanazt
allják, sőt, tulajdonképpen mindegyik
gyanazt mondja. Először még
ötelességszerűen, de egyre eéltalanabbul
andukolnak, ődöngenek ide-oda, majd
gyre többen kiválnak és a Hyde Park
yepe híján elhúzódnak egy üres sarokba
agy kiszivárognak a teremből.
allgatják, a szónokok helyett, inkább

gymást, mert az alkalmi beszél-
etőpartner ha érdekesebbet nem is, de
egalább újat mond, és, nem utolsósor-
an, üdítően normálisnak látszik. A hib-
antak társasága ugyanis hosszabb távon
árasztó, kivált ha állapotukat adottnak

kell tekintenünk, és így már-már arra haj-
lunk, hogy csakis őket magukat vagy
legalábbis a biológiai vaksorsot tegyük
érte felelőssé.

A tényfeltárás - amely ráadásul igen-
csak hiányosnak, egyoldalúnak tetszik -
keveset árul el Gaskillék mélyebb szándé-
kairól. A színészi játékon sem érződik,
hogy szenvedély szülte volna, szenve-
délyek felkeltésére; szomorú bohócok
ágálnak, megfelelő technikai felkészült-
séggel, de felületesen, üresen és ezért
egyre hatástalanabbul. Ha ilyen a Hyde
Park - az a Hyde Park baja. De ha való-
ban ilyen, a művészeknek kellett volna
izgalmasabbá tenni. A látottak alapján
úgy tetszik : az új társulat rögtön indu-
láskor a nemzetközi fesztiválok galakti-
kájába akarta fellőni magát, és bízott ben-
ne, hogy egy még soha nem volt, „blick-
fangos" alapötlet kilencven percre ele-
gendő üzemanyaggal rendelkezik majd , .
.

e lene t a Szónokok előadásából


