
GYARMATI BÉLA

Csűrcsapodár

Újsághír: A miskloci Nemzeti Színház
Ruzante: Csapodár madárka című
komédiájának .századik előadását a
sárospataki termelőszövetkezet csürjében
tartotta.

Több mint negyedszázada figyelem a
kultúrházakban, tantermekben

rendezett színházi előadásokat. Kezdettől
fogva szembetűnő volt, hogy ezek az
előadások mennyire igyekeztek
hasonlítani a nagyszínházi (természetesen
kukucskaszínház van szó) produkciókra.
A tiszteletre méltó törekvéseket: szinte.
soha nem koronázta siker. Bár a Déryné
színház legjobb időszakában szcenikailag
elkészült tájelőadásaira, dramaturgiai
munkája megrekedt a zanzásítás szintjén.
így hát valódi. színház helyett csak afféle.
színházpótlót kaphattak a nézők. Nem
vitatom, hogy az adott időszakban
nálunk. még nem volt televízió, és sokkal
rosszabb közlekedési viszonyok
közepette éltünk - nagyon hasznos volt
ez is. Ezek a - szükségképpen leszáll ított
igényű produkciók hatalmas tömegeknek
nyújtottak ízelítőt az élő színházból.

Az utazó színház(ak) kezdetben igye-
keztek a legkisebb településekre is eljut-
ni, később aztán -- mikor a művészi szín-
vonal emelését egyre többen szorgal-
mazták - csak azokon a helyeken tájoltak
(járási. székhelyek, nagyközségek,
nagyüzemi művelődési otthonok), ahol a
Feltételek megközelítették a kőszínházi
adottságokat.

Évtizedeknek kellett eltelni, amíg
rájöttünk, hogy nem úgynevezett
kőszínhá- zi előadásokban kell.
gondolkodnunk, ha tájolni akarunk; más
minőségű színházat kell teremtenünk, ha
a vidéki játszóhelyeken színházi élményt
akarunk nyújtani. Tudomásom szerint a
Huszonötödik Színház tett erre először
eredményes kísérletet például a Borsod
megyében is bemutatott Zsugori című
produkciójával.

Ezeknek. az előadásoknak a leglénye-
gesebb ismérve az volt, hogy
dramaturgiai és szcenikai megoldásukban
egy-.ránt szakítottak a kukucskaszínház
meg-övesedett hagyományaival, s
igényelték

közönség közvetlen (ha úgy' tetszik,
alkotó) részvételét a játékban. A. legsike--
esebb produkciók - mutatis mutandis -
mintegy újrateremtették a commedia
dell'arte hagyományait . A kőszínházi
közegre ily módon már nem volt szük-

ség, viszont merőben más játékstílust
kellett meghonosítani.

Nem kétseges, hogy ez színésznek és
nézőnek egyaránt szokatlan volt. Sőt az

még ma is, hiszen a hazai színjátszás gya-
korlatában, illetve a színházi objektumok
adottsága szerint még most is zenekari
árok, fény és függöny választja el a nézőt a
színpadtól. (Még akkor is így van ez, ha
az amatőr színjátszók és a hivatásos
színházak sokat tettek. a közönséget egy-
re inkább aktivizáló, az il lúziószínházzal
szakító színházi kultúra megterem-
téséért.)

S csak most érkeztem el a miskolci

Nemzeti Színház , Csűrcsapodárjához" ,
mely -- nézetem szerint - nemcsak azért
érdemel figyelmet, mert a produkciót öt
éven át frissen tudta megőrizni a szín-
ház, s eljutott vele a századik előadásig,
hanem azért is, mert színházteremtő vál-
lalkozásnak tekinthetjük.

A zsebszínház (Játékszín) 1969-ben
nyílt meg, de a nyitódarabon kívül
(Choinsk i : Riadó) egészen 1975-ig alig
tudott olyan minőségű produkciót fel-
mutatni, melynek színházteremtő ereje
lett volna. Amolyan pótszínházként mű-
ködött. A kicsiny térben többé-kevésbé.
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színház színpadán; sem a rendezők, sem
a bemutatott művek nem igényeltek más-
féle jelenlétet. Az akkor még főiskolás
Csiszár Imre építette újjá (a szó szoros
értelmében is) a Játékszínt, Angelo
Beolco: Csapodár madárka című komé-
diájának bemutatásával. A dolog lényege
- mint minden nagyszerű találmányé -
végtelenül egyszerű. A néző nem szín-
házba lép, hanem egy reneszánsz kisváros
terére, ahol azonnal nemcsak kiismeri,
hanem otthonosan is érzi magát. Ruzante,
Menato, Betia, Tonin akkor is régi
ismerősöknek tűnnek, ha netán semmit
nem tudunk arról, hogy a XVI. századi
szerző milyen mértékben támaszkodik
(típusteremtésben s a vándortéma bonyo-
lításában) a commedia dell'arte hagyo-
mányaira. Éppen ezért természetes, hogy a
játszó megszólítja, (gondjaiba, örömei-
be, fondorlataiba, vagyis drámájába) be-
avatja a nézőt. A néző részvétele nélkül a
játszó tanácstalan és kétségbeesett. Csak
együtt lehet itt valamit kitalálni. Csak
együtt lehet elhitetni kinek-kinek a maga
igazságát.

S a néző hajlandó együttműködni. S
ami nagyon lényeges: annál inkább haj-
landó, mennél kevésbé manipulálták kő-
színházi élményekkel. A miskolci néző
például zavart lesz, mikor Tonin (Újlaki
Dénes) „drága kis pofámnak" szólítja. A
sárospataki termelőszövetkezet csűrjében
(mert a kompdiások színes függönyökkel

határolt porondja szinte tenyéren átemel-
hető a színház épületéből udvarra, csűr-
be, aulába vagy a tapolcai csónakázótó
szigetére) mindez természetes. Az elő-
adás kemény kéz munkája - kitűnő stílus-
és arányérzékkel készült, s jó színészi
erők közreműködésével! - tehát alapjai-
ban nem változik. De - a nézőktől füg-
gően - alkalmanként mozdul, színesedik,
felfénylik vagy halványul.

A pataki (pontosabban apróhomoki)
tárlóból már elszállították a búzát, de még
nem hordták be a napraforgót, mi-kor a
Csapodár madárka századik előadásokhoz
készülődött a színház. Öt évvel ez-előtt itt
volt a bemutató is. Akkor kicsit fázott a
társulat. Talán a félsztől is. Akkor csak
keresték a kapcsolatot a nézővel a
színészek; most közös játékban oldód-
hattunk fel mindannyian. Azt már csak
ráadásnak tekinthetjük, hogy valódi nap-
fény szikrázott a Capitano kardján, vért-
jén, sisakján meg Szerencsi Éva (Betia)
sós tengeri szelektől barnult bőrén. Még a
legyek is segítettek. (A szomszédos
szarvasmarhatelepről csaltuk át őket, ahol
előadás előtt a kisborjúkkal barátkoztak a
színészek.)

Szóval ott fekszik Ruzante (Csapó Já-
nos) nagy-nagy bánatában a porondon, s
körüldongják a legyek. Mire jő a komája
(Menato - Blaskó Péter) s így szól - csak
így szólhat: „Keljen már fel, komám-
uram, mert belepik a legyek."

A legyeket nem lehetett nem észre-
venni, mint ahogyan a felsíró kisgyereket
is meg kellett békíteni. De volt ennél
váratlanabb rögtönzés is. Ruzante el-dobja
békanyúzó bicskáját, majd később. mikor
bánatában végezni akar magával, kesereg,
hogy nincs kése. Mire az egyik néző széke
alól felveszi az eldobott bicskát, s nyújtja
a színésznek. „Hogyisne! - mondja
Ruzante -, ettől vérmérgezést kapok. . ."

A társulat nem szokott rögtönözni: az
öncélú, ostoba játék - amit egymás
szórakoztatására szoktak kitalálni a szí-
nészek - tilos, meg nem is fér össze
játszók önbecsülésével. Tulajdonképpen
Patakon sem rögtönöztek; csak a szituá-
ciók törvényeihez alkalmazkodtak.

A miskolci Nemzeti Színháznak ez
produkciója a „szegény színház" lehető
ségei szerint született. (A jelmezeknek
például nincs leltári értékük.) Ez a sze
gény színház azonban az elmúlt száz elő
adás folyamán tudott gazdagítani, mi
közben önmaga is gazdagodott.

A miskolci színháznak évadonként
ötven tájelőadást kell tartania Borsod ban.
A nagyszínházi produkciók - j(
lelkiismerettel - nem utaztathatók. Mer
nem színházpótlásra, hanem színházra van
szükség vidéken is. Újabb „madár kát"

kellene felröppenteni. S nemcsal
Miskolcon.

Következő számaink tartalmából

Nánay Irtván: Játék
Kisfaludyval

Vin kó József:

A balettpatkány,
az álpróféta és a sajtügynök
(Új magyar drámák bemutatójáról)

Mészáros :Tamás:
A rövidtávfutó magányossága

Koltai Tamás:
Conflictus interruptus
(A IV. Henrik a Nemzetiben)

Balogh Tibor:
Egy napkirály szeszélye

Pályi András

„Álmodjatok, emberek!"

Bőgel József:
A magyar szcenográfia
a hetvenes években

Dedinszky Erika:
A táncos feladata:
a teljes jelenlét

Me na to (Blaskó Péter) és Betia (Szerencsi Éva) a Csapodár madárka századik előadásán (Kiss József
fe l vé te l e i )


