
-Csak idő kérdése
Mi a helyzet a többi kelet-európai országban? A

románok és a bolgárok az utóbbi időben számos
jelét adták annak, hogy egyrészt a szomszédos
országok tapasztalatainak átvétele, másrészt a
nemzeti sajátosságok tudatos kialakítása révén
megújítani kívánják tervezőművészetüket. A ju-
goszlávok már túljutottak a kezdeti lépéseken.
Különösen jelmeztervezésük figyelemre méltó.
Ruzica Nenadovié-Sokolic és Jagoda Buic nevét
megtanuljuk akkor is, ha kicsit nehéz kimondani.
Mind rájuk, mind a díszlettervezőkre jellemző a
tervek kiállítási darabként való elkészítése
(legtöbbször nyilván újra-elkészítése) és néha
túlzott önállósodása. A 100 X 1 5 0 cm-es
absztrakt képszobrok és a 100 x 180 cm-es fél-
plasztikus jelmezfigurinok tagadhatatlanul deko-
ratívak, de az az előnyük, mely a kiállított terv
szerepét a színházművészetben biztosítja - köz-
vetlenség, atmoszférateremtő indulat - többnyire
hiányzik.

Avantgarde a fiókban
Mi, magyar tervezők, bár a rosszul értelmezett

naturalizmus korszakán túljutottunk, az igazi
kibontakozással még adósak vagyunk. Forray
Gábor, Schäffer Judit, Vata Emil és mások egy-
egy kiváló műve vagy az idei Párizsi Ifjúsági
Biennálén részt vevő Kalmár Katalin és Jánoskuti
Márta munkái mutatják, hogy kezdeményezésre
kész tehetségekben nincs hiány. Ezt bizonyítja a
bátortalanság vagy értetlenség miatt félretett
tervek sora is. Ezek közül való az a két szép
vázlat, mely Köpeczi Bócz István fiókjából került
elő, hogy most megnyíló kiállítását gazdagítsa.
Az elszigetelt vagy rejtve maradt törekvéseket a
festőművészek és a külföldi tervezők számára
bevált csoportosulások bíráló, tanító munkája
válthatná fel, hiszen azonos célkitűzéssel
könnyebben oldhatók meg a problémák.

Legyen külön magyar avantgarde? Ezt nem
lehet elhatározni. Mindenesetre amellett, hogy
szomszédainktól átvesszük azt, ami számunkra
pillanatnyilag hasznosítható, tudnunk kell, hogy
nem lehet kizárólag másoktól és mások kárán
tanulni. A felfedezés különben is előfeltétele a
művészi munkának. Művészi és valamelyes
anyagi kockázat nélkül nem nagyon megy a do-
log. Sokat lendítene rajtunk egy olyan kísérleti
vagy iskola-színház, ahol a vizuális hatások is ki-
próbálhatók.

Addig is megmarad a kiállítások kísérletező,
nevelő és önellenőrző szerepe, de még az asztal-
fiók számára is jobb dolgozni, mint eleve lemon-
dani arról a munkáról, amely jövőnk záloga.
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„Szívem nagyra termett

nékem . . ."
Bitskey Tibor Vejnemöjnen-alakítása

„Csapát törtem új danákra, / Csapát törtem,
gallyat szeltem, / Ágat nyestem, utat leltem" -
hangzik Vejnemöjnen szájából a szózat, miután
harcát megvíva összegezi cselekedeteit. Kazimir
Károly a Kalevala hőseinek színpadra álmodásával
valóban „csapát" tört színjátszásunk történetében,
s Bitskey Tibort Vejnemöjnen alakjának
megformálásával hozzásegítette ahhoz, hogy
csatát nyerjen.

Ez a csodálatos szépségű eposz, melynek min-
den szava arra született, hogy elmondják, kollek-
tív művészet, a finn népköltészet terméke, s
Kazimir Károly kitűnően megérezte, hogy meg-
felelő színpadra állítással otthonra találhat egy
másik kollektív művészetben, a színjátszásban.

Bitskey Tibor érti és érzi a rendezői szándékot,
tudja, hogy valósággal nevelői feladatot vállalt
magára Vejnemöjnen szerepének eljátszásával.
Átérzi azt a felelősséget, amit a Kalevala
színpadra vitele jelent a színháztörténetben, hi-
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szen színjáték formájában a szöveg sehol a vilá-
gon nem hangzott el.

Hálás, szép szerep Vejnemöjnen szerepe. Hálás,
hiszen a játék menetében irányítóként vesz részt,
minden szép és jó születése az ő nevéhez fűződik.
Talán épp azért rejt magában a figura annyi
buktatót. Bitskey azonban kikerüli a buktatókat, s
a rendezői koncepción belül neki juttatott színészi
lehetőségeket jól és alaposan használja ki. Nem
törekszik olcsó sikerre, bár ez a népi játék-szerű
felfogás -amely az eposzi szövegnehézségek
feloldására és a közönség játszó-társsá, szinte
alkotótárssá való bevonására szolgál - lehetővé
tenné a „kényelmes" sikert is, a „csak"
felszabadult komédiázást.

Alakítása nem bomlik mondott és szavalt ré-
szekre - pedig talán ez a figura megközelítésének
legnagyobb buktatója, különösen Bitskey eseté-
ben, hiszen tekintettel szépen zengő orgánumára
és a verses szövegre, ha nem játszaná végig olyan
lendületesen szerepét, akkor is sikere lenne. Az ő
figurája azonban elindul, és a játék irányítójává
válik, okosan, de nem feltűnően használva ki azt,
hogy amúgy is központi helyzetben van, olyan
légkört teremtve, hogy a hős alakja akkor sem
veszti el középponti helyzetét, ha ő nincs szín-
padon. Bár a rendezői koncepció maga is közös
játékra kényszeríti a színészeket és a közönséget,
nagyon fontos, hogy a néző azonnal hősére talál-
jon, hogy ez a hős magával ragadja, és el se bo-
csássa addig, amíg az előadás tart„ Ezt a rokon-
szenv-érzést Bitskey rögtön a szerep indításakor
megteremti, az isteni hőst azonnal emberközelbe
hozza, épp az egyik legkritikusabb - egyetlen
mitológiai eredetű - jelenetben, a Vejnemöjnen
születését, 700 évet felölelő néhány percben. S
ezt az induláskor kialakított jó kapcsolatot
megtartja, sőt fokozni is képes. S hogy hőse
mennyire nem fellegekben járó isten, hanem so-
kat tapasztalt és megbízható paraszti hős - a „vén
világbölcs Vejnemöjnen" jelző itt a paraszti
élettapasztalat és életbölcsesség szimbólumává
válik -, azt kitűnően ábrázolják a minden-napi
élet forgatagában elért apróbb sikertelenségei is.

Azokban a jelenetekben, ahol a rendezői kon-
cepció a hős pillanatnyi elidegenítését tűzi ki
célul - hiszen az asszonyszerzésben többször is
alul marad „más ifjabbnak ellenében" -, Bitskey a
közönséggel való cinkos összekacsintásával máris
visszaszerzi a nézők bizalmát. Amikor Louhi
lányának megkérésében is alul marad, és Észak
népe tüntetően elfordul tőle, ő a magán-élet
magányának és esendőségének ábrázolásával nyer
csatát.

„Szívem nagyra termett nékem / Valamikor
réges-régen" - mondja, s mindenki számára
világossá válik az élet nagy alapigazsága: az em-
ber értéke nem mindig egyenlő saját sikerével.
Ugyanaz az ember, aki a történelmi sorsforduló-
kon az emberszeretet, a humanizmus és az élet-
szeretet jegyében - mert Vejnemöjnen figurája
mindezeket a vonásokat egyesíti magában - képes
volt népe élére állni és érdekeit képviselni, most
egy pillanatra egyedül maradt, de ez az egyedül
maradás, a kudarcélmény nem vált ki Bitskey
Vejnemöjnenjéből valamiféle vissza-húzódást
vagy elfordulást a közösségtől, hanem saját
helyzetének mérlegelése után ez a közösségi
ember ismét népének él, a feltörekvő zsenge nép
méltó utóddá nevelésén fáradozik.

A fő konfliktust, a szampó visszaszerzésének
nagy jelentőségét az őszinte, népies humor talán
kicsit elfedte, néha túlzottan dominál a kaland-
vágy érzékeltetése az eszmei tartalomnak a rová-
sára. De Louhival, az emberi gonoszság és önzés
megtestesítőjével való harcában Bitskey olyan
hittel és meggyőző erővel mondja a verset, hogy
érezzük, énekévet máris elhárította fejünk felől a
gonoszt, a gonosz varázslat csak másodpercekig
tarthat. „Add Teremtő, tedd meg Isten, / Hogy
jólétben éljünk itt lenn" - hangzik a könyörgés, és
tudjuk, hogy a Vejnemöjnen vezette „zsenge nép"

a hős nyomdokain járva képes újjáteremteni a
Sötétség Birodalma által meg-rongált tarkatetős
csodamalmot.

S ami a legmegkapóbb a Kalevalában: az em-
ber és a természet harmonikus, megbonthatatlan
egybefonódása és a költészet mágikus tisztelete:
ez az előadásban és Bitskey szerepformálásában
fontos hangsúlyt kap. A színész kiválóan érzé-
kelteti a figura időtlenségét és a Vejnemöjnen-
típusú hősök örök életrevalóságát. Ez az egy-
szerű, a földi hívságokat, aranyat és ezüstöt meg-
vető hős a természetben teljesen feloldódik -
mindig vissza is vágyik „Szuomi tág tereire" -, ott
talál menedéket az emberi élet visszásságaival
szemben. S hogy hitét soha el nem veszti, azt a
csodálatos hangszer, a kantele pengetése elő-
idézte gyönyörűség, a művészet magyarázza.

Bitskey Tibor tehát csatát nyert Vejnemöjnen
alakjának eljátszásával. Csatát nyerhetett, mert a
Vejnemöjnen komplex alakjába sűrített emberi
tulajdonságok szinte mindegyikét eljátszotta már
más szerepeiben, s ezek a tulajdonság-mozaikok
itt a figura követelményeinek megfelelően
egységes egésszé olvadtak. Vejnemöjnenje egy
szépen ívelő művészpálya újabb figyelem-re
méltó állomása.




