
megrázó élményt hagy bennünk. Abban a
pillanatban ugyanis, amikor Harpagon
már-már eljut a téboly szélére ládikájának
elvesztése miatt, a történet színpadi be-
fejezése ismét jellemtani remeklés. A játék
győztes szereplői végre megszaba-
dulhatnak Harpagontól, akinek nyomasztó
uralma tönkretette az életüket. Most végre
megtört a varázs, sikerült őt legyőzni.
Visszakapta ládikáját (a rendezőnek még
arra is van gondja, hogy Mariannával
visszaadassa Harpagon gyűrűjét), és
szerelmesen öleli magához a kincset. A
szereplők arcán szánakozással vegyes
iszony jelenik meg, és lassan, hátrálva-
oldalazva sorban kiszöknek az aj-tón - ki a
szabadba, el ebből a sivár, nyomasztó
házból. Harpagon magára marad.
Ládikájával lekuporodik a lépcsőre, arcán
a magányos szörnyetegek hasonlíthatatlan
kifejezése. Irtózunk tőle és sajnáljuk.
Kegyetlen színházi pillanat.

Corneille Horace című drámájának elő-
adásával a Comédie Française a klasszikus
fenség nemes tartásából vizsgázott. A ró-
mai korban játszódó darabot - teljes jog-
gal - a XVII. századi francia öltözködést
enyhén stilizáló ruhákban képzelte el a
rendező Jean-Pierre Miquel. Ez a töké-
letesen corneille-i szellemből fakadó el-
képzelés azzal vált bonyolultabbá, hogy a
díszlettervező Oskar Gustin geometrikus
rendbe zárta a darabot, és ezáltal térben és
időben kortalanná stilizálta. Be kell
vallani, hogy érzelem és hazaszeretet
konfliktusa a darabban is annyira geo-
metrikusan kimért, hogy illik a
„klasszikusan" egyszerű, mozgásokat és
gesz-tusokat csaknem nélkülöző
játékstílus-hoz.

Az Horace hazai kritikai visszhangja
jobb volt, mint A fösvényé . Úgy érzem
mégis, hogy ezzel a tiszta, dekoratív
harmóniával ma kevesebbet tudunk kez-
deni, mint akár Á fösvény félig megvaló-
sult realizmusával. A stílus nem pótol-
hatja a kapcsolatot a valósággal. A stílus
nem válhat egy előadás alapjává. Külö-
nösen, ha rések mutatkoznak rajta. A
Corneille-drámában - Simon Eine póz-
talan egyszerűségének, XX. századi in-
tellektuel-arcának kiáltó kontrasztjaként -
zavart néhány szereplő teátrális pátosza.
Eine játéka föl sem vetette hagyomány és
újítás dilemmáját. Alakításában nem a
stílus, hanem a magatartás volt korszerű -
és a kettő távolról sem ugyanaz.

RÉVY ESZTER

A brnói Állami Drámai
Színház Budapesten

Beszélgetés Zdenek Kalocs
rendezővel

Izgalmasan szép színházi élményt hozott
az 1975-ös év eleje mindazoknak, akik a
csehszlovákiai színház vendégjátékának
előadásain részt vettek. A műsoron Gab-
riela Preissová Jenufa című, Janaček vi-
lághírű zenei feldolgozása révén ismert
drámája, valamint Jan Kakos Á legkisebb
fiú háza című műve szerepelt. Mindkettőt
a színház fiatal rendezője, Zdenek Kaloč
állította színpadra.

Különösen a Jenufa előadása hatott
megdöbbentő erővel közönségére. Preis-
sová drámájának cselekményét nem a
Janaček-operából ismert, eredeti sor-
rendben használta fel a rendező. Az ese-
mények időrendi követése helyett az elő-
adás a drámai csúcsponton kezdődik. (A
cselekmény - dióhéjban: a szép Jenufába a
faluból két fiatalember is szerelmes. A
gazdag és csapodár Stevának azonban
csak addig tetszik Jenufa, míg a szegény,
de hűséges Laca féltékenységében egy
késszúrással el nem csúfitja a lány arcát.
Jenufa ekkor már szíve alatt hordja Steva
gyermekét, akit a legnagyobb titokban
világra is hoz. Nevelő-anyja, a
Templomos asszonynak nevezett
sekrestyésnő, hogy a lány férjhezme-
netelét lehetővé tegye, mikor Laca meg-

Jelenet a brnói Állami Drámai Színház Jenufa című előadásából
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)



jelenik és újból megkéri a lányt, a gyer-
meket mint bajt és szégyent hozó felesle-
ges terhet, a folyóba öli.) Az egyes jele-
netek átcsoportosításával, a dramaturgiai
időnek a néző idejével való szerves
összekapcsolása folytán azt a sajátos
illúziót sikerült felkeltenie a rendezésnek,
mintha az események spontán módon a
jelenben bontakoznának ki a szemlélők
előtt. A közönség így, egy
hagyományaiban poétikus esküvői
készülődés közben egy-szerre csak azon
veszi észre magát, hogy egy váratlan
drámai fordulat következtében -- a
falubeliek az esküvő napján megtalálják
Jenufa gyermekének holt-testét a folyóban
- a színpadon jelenlevő falusiakkal
egyetemben a Jenufa felett ítélkező tömeg
alkotó részévé vált. A bíró Felszólítására
sorban idézik fel az elmúlt év eseményeit
a tragédia szereplői. A történtek puszta
elbeszélése helyett azok mindjárt meg is
elevenednek szemünk előtt. A résztvevők
az eredeti helyszínt különböző kellékek
segítségével felidézve eljátsszák a
megtörtént eseményeket úgy, ahogy azok
kinek-kinek emlékezetében élnek. E
„visszajátszás" folyamán a jellemek igen
sokoldalúan bontakoznak ki, egészen a
pszichológiai mélységű feltártságig.
Különösen élesen lepleződnek le az egyes
mozzanatok fel-idézésekor a
cselekedeteket mozgató érdekek, pusztán
annak kiemelésével, hogy ki mit hallgat
vagy hallgatna el, vagy állítaná be saját
maga előtt is kedvezőbb színben az
eseményeket. A dráma egyet-len sodró
lendülettel, a színházi előadásokon
hagyományos szünet kiiktatásával jut el a
végkifejletig, Jenufa gyermek-
gyilkosságban bűnös nevelőanyjának, a
Templomos asszonynak vallomásáig és
egyhangú elítéltetéséig.

A rendező nem csupán az eredeti mű
dramaturgiai átcsoportosítását végezte el
mondanivalójának pontosabbá tétele
érdekében, hanem számos népmesei, bal-
ladai motívumot is felhasznált a dráma
kibontakoztatásához. Műve így hiteles,
népi ihletésű, balladisztikus drámai elő-
adássá vált, melynek társadalmi-politikai
mondanivalója a század eleji történeten
keresztül napjaink aktualitását hordozza.
Az emberi jellem gyengesége; vélt és va-
lóságos értékek végzetes felcserélése, a
körülmények által szuggerált és nem a
belső indítékok követése, a velük való
azonosulás bárkit elvezethet az önmagával
való meghasonlásig.

Zdenek Kaloč rendezése nagy súlyt he-
lyez az együttes összmunkájára. A dráma
minden egyes szereplőjének igen gondo

san kimunkált, egyéni sorsokat hordozó
alakítása szervesen épül egymásba. Az
előadást indító vidám farsangolástól
kezdve mindvégig egy ragyogóan fel-
épített együttes játékban gyönyörköd-
hettünk. Kaloč színészei - és statisztái - az
Albert Prazak által tervezett kifejező,
remek játékteret biztosító színpadon
egyszerűen és szikáran ábrázolják a darab
hőseinek sokszínű, jó és rossz szenvedé-
lyektől teli életét. Indulataikat, vágyaikat,
mindennapjaikat élik anélkül, hogy
érzelmeik bármiféle - rossz értelemben
vett - „színpadias" gesztusokban nyil-
vánulnának meg.

Jan Kakos A legkisebb fiú háza című
drámájának bemutatása volt a vendégjáték
második előadása. A darab cselekménye
1944 nyarán játszódik, a szlovákiai
népfelkelés idején. Egy kis falut övező
hegyek egyikén élő Demeter apónak és
fiainak történetén keresztül a darab az
emberi helytállás, hovatartozás kérdését
veti fel. A dráma anyaga nem olyan tömör,
sodró és homogén, mint a Jenufáé, de az
előadás szinte minden dramaturgiai
gyengét feledtet.

A Jenufához hasonlóan nyitott színpadot
láthattunk, ugyancsak Albert Prazak
műveként, mely rendkívüli egyszerű-
ségével - gyalult és gyalulatlan deszkaele-
mek célszerű variálása - nagyszerű játék-
teret biztosított. A díszletben rejlő lehe-
tőségeket kifejező és plasztikus világítási
effektusokkal kiegészítve a rendezés ma-
radéktalanul kihasználta. A különféle
indulatoktól hevített, sűrű drámai at-
moszférát teremtő színészi alakításokban
az egyéni jellemek nagyszerű megterem-
tése mellett ismét az együttes összmun-
kájának precizitását, szuggesztivitását kell
kiemelnünk. Kaloč friss, pergő ritmust
diktált az előadásnak, de a gyors egy-
másutánban pergő események során az
egyes jellemek nem csupán önmagukban
rajzolódhattak ki, hanem fejlődésük is
nyilvánvalóvá vált. Nagy erénye Kaloč
rendezésének, hogy miközben valódi
használati tárgyakat „játszat", ezek nem
vesztik el eredeti tárgyi jelentőségüket.
Nem csábítanak öncélú „játékokra", a
velük való foglalkozás, rakosgatás, pe-
pecselés nem a színész „figurateremtését"
van hivatva elősegíteni. Természetes je-
lenlétükkel, mint mindennapjaink ismert
használati tárgyai, nem a jellemábrázolást
kívánják elősegíteni, hanem eredeti
funkciójuknak megfelelően kitűnő kör-
nyezetábrázolást nyújtanak.

A megérdemelten nagy sikert arató be-
mutatkozás alkalmából rövid beszélge

tést folytattam Zdenek Kaloč rendezővel
A mindkét előadáson megmutatkozó
egyéni stílusjegyek, a kiforrott, érett kom-
pozíciós készség érdekessé teszi azt az
utat, melyet a rendező a Jenufa színpadra
állításáig bejárt. Első kérdésem tehát az
előzményekre' vonatkozott.

- Már 1961-ben, a főiskola elvégzése
után kerestem-kutattam a történések
szimbolikus színpadi megjelenítése irá-
nyában. Pályám eddigi szakaszára két
olyan kiváló egyéniség gyakorolt rend-
kívüli hatást, mint Alfred Magič, a
Laterna Magica atyja és García Lorca.
Magičtól az újszerű képi megjelenítés
síkján túl elsősorban a színészvezetés
rendkívül sokrétű lehetőségét ismertem
meg. Itt elsősorban a fiziológiai lehető-
ségekre gondolok, melyeket egyre fon-
tosabbnak tartok a modern színészi
munkában.

- Az előadásokon valóban magas szintű
mozgáskultúráról tettek tanúságot nemcsak a
színészek, de a statisztéria is. Különösen a

Jenufa előadásán figyeltünk fel a régi,
morvaországi népdalok kifogástalan interp-
retálásán túl, a mozdulatok rendkívüli ki-jő
erejére.

- Én is azt hiszem, hogy a Jenufa ren-
dezői pályámon valóban bizonyos emel-
kedést jelent. Lényeges előzményként itt
említeném meg a Lorcával, helyesebben
műveivel való találkozás élményét, mely
elindított azon az úton, mely a Jenufa
színpadi megkomponálásához vezetett.
Lorca Vérnásza és a Yerma rendezése
voltak az első jelentős lépések azon az
úton, mely egy sajátos szintetikus-
költészeti műfaj megteremtését célozták.
Utánuk Gorkij Az anya című drámájának
rendezése következett, melynek
motívumai egyenes úton segítettek tovább
a Jenufáig, melyben a közép-európai
színjátszás saját hagyományaira épülő
megújításának útját kísérleteztem ki.

- Kellemes meglepetés volt a magyar néző
számára, hogy bár korszerű, modern szín-
játszásban gyönyörködhetett, a rendezés még-
sem száműzte a színpadról az eredeti beren-
dezési tárgyakat, kellékeket. Milyen össze-
függésben van ez a jelenség a színpad szimbo-
lizmusát fejlesztő törekvéseivel?

- Rendezéseimben a színeknek és
hangeffektusoknak nagy jelentősége van.
Itt nem a „bejátszott" hanghatásokra
gondolok, hanem spontán, színpadi
effektusokra. A színek -- azaz a külön-
böző anyagok, kelmék - különös jelen-
tőségűek számomra. Még az előbb emlí-
tett népi sorozat megkezdése előtt egy
stúdiószínházi kísérleti előadás rendezé-



sekor próbáltam ki a spontán keletkező
színpadi hanghatások létrehozásának le-
hetőségeit. Ez az előadás egy görög mi-
tológiai tárgyú történetet dolgozott fel,
melynek helyszínei tengeren, hajón, szá-
razföldön váltakoztak. Az egyes hely--
színeket színpadi húzókra (trégerekre)
erősített óriási színes kelmék szolgáltatták,
melyek változáskor színészek által történő,
különféle mozgásformákra bontott alaki
megújulással fejezték ki részint magát a
változást, a cselekmény folyamatosságát
és az új helyszínt. Ugyan-akkor a
hangulatfestést a különféle kelmék
hasítása, szaggatása vagy húzás-vonása
során keletkezett zajok, zörejek segítették
elő. Mindez összességében plasztikusan
érzékelhetővé tette a néző számára a
szimbolikus mozgások és alak-
változásokon keresztül a helyszínek vál-
tozásain túl a megjelenő emberek, sze-
replők viszontagságait, lelkiállapotát is.

 Á pszichés állapotok, hatások említése-kor
felvetődik a kérdés, hogy a lélektani mély-
ségekig eljutó emberábrázolások megteremté-
sekor mi elemzéseinek kiindulópontja.
Talán túlságos önbizalomra vallana a

válasz, ha azt mondanám: saját magam.
Sajnos ezen a téren csak a saját ítéleteire
hagyatkozhat az ember, ha nem akarja,
hogy rövidesen besorolják valamely pszi-
chológiai iskola követői közé. Az egyes
szerepek, vagy mondjuk így, emberek,
jellemek pszichikai elemzésekor egyéb-
ként rajtam kívül körültekintő munkát
végez a társulat minden egyes - a pro-
dukcióban részt vevő - tagja. A rendező
szerepe itt voltaképpen az, hogy koor-
dinálja a színész által megtalált pszichikai
összetevőit egy-egy alaknak, vagyis biz-
tosítsa a „túlpszichologizálás" vagy az egy
személyben össze nem egyeztethető
jelenségek összehozásának elhárítását.

 Ezzel kapcsolatban próbálkozott-e a
közönség nagyobb fokú aktivizálásával?

- A közönség aktivizálására szerintem
mindenképpen korlátozott a lehetőség, de
számomra nem is jelent különösebb célt.
Annyi bizonyos, hogy a hagyományossá
vált dobozszínpad helyett ma már inkább a
csarnok- vagy körszínházi formát tartom
korszerűnek. Valóban egészen más az
előadások hatása és hangulata, ha színész
és néző nincsenek egy-mástól mesterséges
merevséggel elhatárolva. A mai közönség
ismét szívesen vesz részt közelebbről a
játékban, annak elsősorban hangulati
megteremtéséhez aktív partner. De nem
érzem, hogy a néző erőszakos
„megmozgatása" az inzultus élményén
kívül pozitív hatással is

járna. Előadásaimban nem a néző fiziku-
mát akarom kellemes vagy kellemetlen
helyzetekbe sodorni, hanem tudatának,
agyi reakcióinak elevenségét és minden
új, minden jó iránti befogadóképességét
szeretném minél elasztikusabbá tenni.
Számomra ezt jelenti a nézővel való
együttműködés.

- Mondjon valamit a közeljövő elképelé-
seiről, terveiről.

- További elképzeléseimben az el-
beszélő és cselekvő színház ideális har-
móniájának, összeolvasztásának kikísér-
letezése szerepel. Ennek realizálásához
első lépésként egy különleges pszicho-
dramaturgiai módszerrel előállítandó mű-
vet szeretnék rendezni. Színészi vallo-
mások, elbeszélések, visszaemlékezések,
önarcképek improvizatív felelevenítése
lesz ez, annak a folyamatnak feltárásával,
hogy a pillanatnyi érzések, benyomások
kiben hogy és mikor tudatosulnak. A ha-
zai munkán kívül az 1975-ös évben Nor-
végiába kaptam meghívást. Oslóban
fogom vendégrendezőként Čapek egy
drámáját színpadra állítani. Szeretném
remélni, hogy a norvég közönség érdek-
lődését sikerül majd felkelteni a közép-
európai színpadi törekvések iránt. Nagy
öröm számomra, hogy a magyar közönség
előtt ez, úgy érzem, sikerült.
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A grúz Bánk bán

A rusztavi Grúz Drámai Színház Bánk
bánjának bemutatója érthetően őszinte
örömet és egy csepp aggodalmat keltett
sokunkban. Féltünk egy kicsit attól, hogy
az előadás túlságosan távolról érkezik,
ahol nem ismerhetik a mű alapját,
gyökereit, ahol nincs meg a hagyománya.

Nem lett igazunk. Grúziában a Bánk
bánnak valóban nem volt hagyománya,
így sallangmentesen, egy friss szemű
társulattal tudta a vendégrendező, Berényi
Gábor színre vinni a drámát, amely éppen
ezért másról is szólt, mint az eddigi
előadások.

A színpadkép hatalmas falai és oszlopai
- Csányi Árpád munkája - ideális
helyszínt adnak ennek az ábrázolásnak.
Funkcionális terei, félelmesen mozgat-
ható fala Katona drámájának is otthont ad,
ugyanakkor túl is mutat azon. Ezeknek a
falaknak a másik oldalán mintha valaki
mindig hallgatózna. Zord, idegen világ
tárul elénk, s furcsa arcnélküli gépezetet
sejtünk a távolban. Ezek között a falak
között senki sincs otthon.

Ebben a térben Vágó Nelly ruhái nem-
csak célratörőek, tökéletesen betöltik
hivatásukat, ugyanakkor nem válnak
hamis „magyar egzotikummá". Kor-
talanságuk finoman megoldott, sohasem
erőltetetten aktualizált. Másik sajátossága
ennek az előadásnak a statisztéria
csaknem teljes hiánya.

Miről szól a grúz Bánk bán? Csaknem
tisztán politikai darabot látunk, melyben
Melinda tragédiája csupán katalizátora, de
semmiképpen sem előidézője a tör-
ténteknek. A nézőnek eszébe sem jut az
opera, a „történelmi tabló" Bánk bánja, a
„hazafias dráma", az ún. kosztümös darab,
amely a nézőt a látvánnyal elkápráztatva,
elvonja figyelmét az igazi drámáról,
partikulárissá teszi a művet és az előadást
egyaránt.

Ebben az előadásban tanúi vagyunk
Bánk metamorfózisának, melynek során
az okos és messzire látó hivatalnokból
nem eléggé meggondolt forradalmár lesz.
Bánk leinti az anakronisztikus magatartás,
a hangoskodó szócséplés apostolait, a
békétleneket. De miután rádöbben, hogy a
világ emberellenes : tüneti


