
világszínház
Sin jön rá elsőként, hogy Sui Ta és Sen Te
egyazon személy, tehát zsarolható.
Amikor a bírósági tárgyalás jelenetében
Strehler a tanúskodó gazdagokat az egyik
emeleti páholyba ülteti, már Sin is
közöttük foglal helyet, pompás kosztüm-
ben és kifestve, s nyoma sincs rajta ko-
rábbi durvaságának. Erőszakosság su-
gárzik a nyolctagú család tagjairól - akik a
szenilis Nagyapától a terhességét szem-
léltethető vádként viselő Sógornőig gon-
dosan egyénített alakok -, a Munkanél-
küliről és Lin To asztalosról egyaránt.
Kitűnően választott ellenpontjuk az öreg
szőnyegárus házaspár rokonszenves, ka-
ronfogva járó, lehajtott fejjel tipegő, re-
begve megszólaló kettőse. Ebben a vi-
lágban ők az egyedüli jó emberek: meg-
indítóan erőtlenek, kiszolgáltatottak a
többiekkel szemben.

Á Piccolo Teatro művészein valóban
látszik, hogy a színészi gesztust - Brecht
és Strehler szellemében -- nem esztétikai,
hanem társadalmi kategóriának tekintik.
Nincs formailag öncélú megszólalásuk
vagy mozdulatuk, minden a szerep
tartalmi értelmezését, egyénítését, illetve a
szereplők viszonyrendszerébe való pontos
beillesztését szolgálja. Így az egyes
kiemelkedő alakítások is beágyazódnak a
dinamikus ensemble-játékba, s a csa-
patmunka egy pillanatra sem rendelődik
esetleges magánszámok alá. A minden
szereplő esetében szerencsésen megtalált
extrém variánsok - a stiláris eklekticizmus
ellenére is -- egységes képpé állnak össze.

A remény

Az előadás mottójául Strehler - a mű-
sorfüzet tanúsága szerint - Brecht egyik
öregkori versét választja, amely magyarul
Egy késő görög kori költő olvasása közben
címmel ismeretes. Ebben Brecht azokról a
trójaiakról ír, akik akkor sem adták föl a
reményt, amikor már minden elveszett. S
valóban, bármilyen sötét világot tár is
elénk Á szecsuáni jólélek Strehler
olvasatában, minden pillanatában ott
csillog a remény, a rendező és a színészek
reménye, hogy talán ez az előadás segít
majd szétválasztani a jót a rossztól. Hogy
a jót úgy kövessük, „mintha nem tudnánk
elérni", a rossztól pedig riadjunk meg,
„mintha forró vízbe nyúltunk volna", mert
hiszen rossznak lenni gyötrelmes dolog,
még a forró víz égetésénél is
gyötrelmesebb.

NÁNAY ISTVÁN

Szófia '82

Színházi központtá vált Szófia június 20.
és július 4. között. A bolgár főváros, egész
Bulgária, sőt a vele szomszédos országok
is nagy jelentőséget tulajdonítottak annak,
hogy éppen ez a szocialista ország adott
otthont az idei Nemzetek Színháza
Fesztiválnak. Huszonkilenc ország
harminckilenc társulata vett részt a
találkozón, és a színházak negyvenöt
darabot, illetve műsort mutattak be.
(Magyarországot a Népszínház és a Győri
Balett képviselte, és a Csiksomlyói
passiónak, illetve a Don Juan árnyéka
rajtunk című produkciónak kivételesen
nagy sikere volt. A külföldi produkciók
mellett a bolgár - elsősorban a szófiai -
színházak majd' ugyanannyi bemutatót
kínáltak. Tizenhárom helyszínen folytak
az előadások nap mint nap. Európa csak-
nem minden országa képviseltette magát a
találkozón, a többi földrészről japán,
vietnami, indiai, Fülöp-szigetekbeli,
angolai, kubai és egyesült államokbeli
együttesek is bemutatkoztak. A szervezők
műfaji sokszínűségre törekedtek, s a
drámai művek mellett operák, operettek,
musicalek, modern és hagyományos ba-
lettek, folklórműsorok, a keleti színházak
reprezentánsai, bábjátékok szerepeltek a
műsoron. Á számok és az adatok arra
utalnak tehát, hogy ezúttal valóban a
színházak világtalálkozójára került sor
Szófiában.

Ám ha valaki ezen a fesztiválon szere-
tett volna tájékozódni arról, milyen ma az
európai színjátszás összképe, milyen
irányzatok élnek egymás mellett vagy
szembesülnek egymással, annak igencsak
csalódnia kellett. Mintha a program
összeállítói túlzottan leegyszerűsítve értel-
mezték volna a találkozó mottójául vá-
lasztott gondolatot: „A fesztivál szolgálja
a népek és a kultúrák közötti kölcsönös
megértést!" Tanulmányozva a műsort,
látva az előadásokat és olvasva-hallgatva a
beszámolókat azokról a produkciókról,
melyeket nem volt módjában a látogató-
nak megnézni, kissé egysíkú művészi kép
rajzolódik ki. Vérmérséklet és ízlés kér-
dése, hogyan fogalmazunk: klasszikus
értékeket felmutatónak vagy konzerva-
tívnak ítéljük-e a fesztivált. De az tény,

hogy feltűnően kevés kortárs mű szerepelt
a programban, alig voltak jelen az utóbbi
évek jelentős színházi alkotói, a színházi
fejlődés meghatározó egyéniségei, szinte
teljesen hiányoztak a kísérletező
színházak, az avantgarde különböző
irányzatainak képviselőiről nemis szólva.

Arisztophanész (két darabbal), Menand-
rosz, Shakespeare (három előadással, eb-
ből kettő Lear király), Goethe (szintén kér
darabbal), Ibsen, Büchner, Doszto-
jevszkij, Gorkij, Racine, Lorca, a Nép-
színház Csiksomlyói passiója - a névsor
önmagáért beszél, az európai irodalom e
klasszikusai garantálták a szellemi szín-
vonalat. Ám ugyanilyen klasszikus szerző
ma már Samuel Beckett, s klasszikus mű
a Renault -Barrault házaspár által két év-
tizede játszott 0, azok a szép napok vagy A
játszma vége, amelyek pedig a modern-
séget voltak hivatottak képviselni. S az
avantgarde klasszikusának számít már a
tizennégy évvel ezelőtt készült Dante,
Józef Szajna produkciója.

Természetesen soha nem a szerzők és a
művek önmagukban határozzák meg azt,
hogy egy előadás konzervatívan
klasszicizáló vagy korszerű. Lehet mai
szerző művével is poros hagyományokat
őrző előadást létrehozni, és klaszszikus
művekben is születhet a mának a máról
szóló előadás (gondoljunk az el-múlt
évtizedek kiemelkedő egyéniségei-nek -
hogy találomra néhány nevet említsünk:
Brook, Strehler, Ljubimov, Efrosz, Stein,
Zadek, Ciulei - munkásságára!). Ám a
szófiai fesztiválon klasszikus szerzők
„klasszikus" előadásai szerepeltek.

A világ más jelentős fesztiváljaival el-
lentétben a szófiain naponta csupán egyet-
lenegy előadást lehetett megnézni. A tár-
sulatok csak két-két előadást tartottak, s
minden előadás azonos időben kezdődött.
így még az is, aki egész idő alatt Szófiá-
ban volt, csak tizenöt - igencsak esetle-
gesen összevállogatott- előadást láthatott,
az egész program egyhatodát, vagy ha csu-
pán a külföldi előadásokra volt kíváncsi,
azok egyharmadát. A magyar résztvevők-
nek azonban nem adatott meg az, hogy a
fesztivál egész időtartama alatt ott lehes-
senek. Ezért ezeken a hasábokon is csupán
részélményekről, töredékes impressziók-
ról adhatunk számot.

Csalódások

A fesztivál első részében voltam Szófiá-
ban.

Elsősorban kíváncsiságból néztem



meg az ankarai Állami Színház elő-adását.
Hiszen nem mindennap láthat török
színházat az ember. A színház fiatal
intézmény Törökországban. Az r949-ben
alapított Állami Színház tulajdonképpen
egy egész színházi hálózat ma már,
amelynek tizenhárom épülete van, öt a
fővárosban, a többi a nagyobb vidéki vá-
rosokban, de közel négyszáz kisebb tele-
pülésre is elviszik az előadásokat.

Szófiában két előadással szerepeltek:
Shakespeare Lear királyával és egy kor-társ
török szerző, Cahit Atay Anya és lánya
című mai tárgyú darabjával. Én az utóbbit
láttam. Az előadás azért érdekes, mert
stilizált, folklorisztikus keretben beszél a
társadalmi kérdésekről. Á nő ki-
szolgáltatott helyzetéről, a férfiak hely- és
munkakereséséről, a város és a falu mér-
hetetlen kulturális és életmódbeli távol-
ságáról szól a darab, amelyben termé-
szetesen - egy zenés vígjátékhoz illően -
az asszonyi furfang segítségével minden
megoldódik, legalábbis látszólag és pilla-
natnyilag. Az eredeti folklórmotívumok
felhasználásával készült díszlet és jelme-
zek gyönyörűek, de az átmeneti kort ér-
zékeltető berendezési tárgyak, kellékek
nem illenek a folklorisztikus keretbe. Az
előadás egésze, a rendező és a színészek
munkája nem volt jobb, mint egy hazai
közepes amatőr együttesé.

A számomra ismeretlen török színházzal
szemben régi ismerősnek számít a
belgrádi Atalier 212, a BITEF házigaz-
dája, amely Magyarországon is vendég-
szerepelt már. Szintén két előadást mu-
tattak be - mindkettő mai szerző műve -
Borislav Pikič Levelezés című vígjátékát és
Simovič Csoda a Sargan kávézóban című
drámáját. Az előbbit láttam, s nem sok
örömem telt benne. Mint ahogy a cím is
jelzi, levéldrámát írt a szerző az
Aranygyapjú című regényéből, amely egy
szerb polgárcsalád életén keresztül rajzolja
meg az 1848 körüli évek történelmét. Az
elő-adásban tényleges szituációban
elhangzó párbeszéd alig van, levelek,
levéltöredékek, táviratok felelnek
egymásnak. A. színészek - mint egy
irodalmi színpadi öszszeállításban - szép
csoportos térkompozíciókban álldogálnak,
sétálgatnak. Hiába van a levél írója és
címzettje is egyidejűleg a színen,
közvetlen kapcsolat ebben a dramaturgiai
megoldásban nem jöhet létre köztük. A
darabban szerepel egy magyar műlovarnő
is, aki - egy belgrádi kritikus szavaival „a
szerb irodalom hagyományos sémája
szerint ismét szajha" - a negyvennyolcas
forradalom megcsúfolója. A legutóbbi
Sterija Játékokon pa

rázs vitát váltott ki ez a két éve nagy si-
kerrel játszott vígjáték, s már-már a tör-
ténelemhamisítás vádjával illették a szer-
zőt és az előadás létrehozóit. Feltűnő volt a
színészek patetikus, lélektelen, külsőd-
leges, csak a rutinjukra hagyatkozó játé-
ka, amelyet csak részben lehet az elhi-
bázott dramaturgiai felépítéssel, a valódi
jellemek hiányával magyarázni (ugyanis a
másik darabban, amelynek csak a má-
sodik felét láthattam, ugyanilyen játék-
stílussal találkoztam!).

Ismerősök

Szintén nem ismeretlen a magyar szín-
házlátogatók egy része előtt sem a Théâtre
de l'Est Parisien, sem a berlini Deutsches
Theater. Mindkettő nemrégiben járt
Budapesten. A TEP közvetlenül a fesztivál
előtt a Pesti Színházban játszotta Beckett Á
játszma vége című darabját, amellyel
Szófiában is fellépett. A TEP peremvárosi
színház, ami nem azt jelenti, hogy rossz
színház vagy olcsó szórakozást nyújtó
színház. A TEP - intézmény:
szubvencionált nemzeti színház, jellegét
tekintve pedig igazi népszínház, amely
kitűnő színházi előadásokat tart a felnőt-
teknek és a gyerekeknek, és számos más
kulturális eseménynek is helyet ad, ven-
dégtársulatokat hív meg, filmsorozatokat,
koncerteket, kiállításokat tart, kö-
zönségtalálkozókat, könyvvitákat rendez
és így tovább.

Á játszma végét két éve mutatták be Guy
Rétoré rendezésében, s Hamm szerepét a
francia színjátszás egyik nagy öregje,
Pierre Dux alakítja. A négy idős ember
játékából bámulatos frisseség árad. A
végső katasztrófa túlélőit Beckett sok
szeretettel, az emberi roncsok apró gyön-
geségeit, szokásait, a legyűrhetetlen élet-
ösztön komikusan esendő megnyilvánu-
lásait is megmutatva ábrázolja. Beckett
mindig hangsúlyozta, hogy ez az egész
estét betöltő egyfelvonásosa mindenek-
előtt játék, s nem elvont filozófiai parabo-
la. A TEP előadása a darabnak gondolati-
lag, mozgásban és az emberi megszólalá-
sok zeneiségében nagyon pontos interpre-
tációja. De több is az előadás; mint egy írói
partitúra precíz lejátszása: a négy színész
játékában felerősödik a darab humora, s
ettől az alaphelyzet, a figurák nagyon is
kiszámított viszonya egyszeriben szív-
szorítóan emberivé, mindannyiunkat kö-
zelről érintően személyessé válik. Ugyan-
akkor hiányzik az átütő erő az előadásból,
a szereplők rezignált, bölcs derűje, a
borzalmakon is felülemelkedni képes
emberek hite kevésbé sugárzik a színpad-

ról, mint ahogyan lehetne, ahogy szeret_
nénk, s ahogy erre szüksége lenne a né_
zőnek s a világnak.

A Deutsches Theater előadásai rákény-
szerítik a maguk világképét, mondandóját
a közönségre. A fesztiválon szereplő egyik
előadásukról, Peter Hacks A
plundersweilerni vásárról a SZÍNHÁZ 1981.
10. számában már beszámoltunk a
budapesti vendégjátékuk alkalmából.
Ezúttal a másik produkcióról, Büchner
Danton haláláról szólok. Alexander Lang,
aki a patinás berlini színházban a
klasszikus művek újraértékelésével új
hangot hozott, ezúttal is rendhagyó módon
nyúlt egy klasszikushoz, Büchner
drámájához. Az író levelezését
áttanulmányozva úgy döntött, hogy a
francia forradalom eseményeinek
ábrázolásához felhasználja az 1830-as júli-
usi forradalom németországi következ-
ményeit és tanulságait is. Annál is inkább,
mivel Büchner éppen e német történelmi
eseményt átélve nyúlt vissza Danton
korához, s írta meg keserű kor-képét a
forradalomról.

A rendező két alapvető változtatást
hajtott végre a drámán: ugyanazzal a
színésszel (Christian Grashoffal) játszatja
Dantont és Robespierre-t, illetve a forra-
dalmi eseményeket felidéző jeleneteket
bábjátékként adatja elő. A szerepössze-
vonás miatt természetszerűleg nem talál-
kozhat a két történelmi személy a színpa-
don, de ezen túlmenően ennek lényegbe-
vágó koncepcionális következménye van:
a rendező értelmezésében a forradalom két
szélsőségesen eltérő alakja, illetve az álta-
luk képviselt forradalmi magatartás sem-
miben nem különbözik egymástól. Ez-által
nem két ember által képviselt, s a
forradalom különböző szakaszában ér-
vényes igazság küzd meg egymással, ha-
nem a forradalom öntörvényű és könyör-
telen belső mechanizmusa gyűri maga alá
a változásokkal együtt haladni kép-
teleneket. A két főszerepen kívül a többit
is igyekezett - amennyire csak lehetett -
összevonni, méghozzá úgy, hogy a Danton
környezetét alkotó személyiségeket és a
Robespierre mellett lévőket ugyanazok a
színészek játsszák, s így még
nyilvánvalóbbá vált a történelmi figurák
felcserélhetősége, arcnélkülisége.

Az előadás két szinten folyik: Danton
és Robespierre emberi drámája az elő-
színpadon, a történelmi jelenetek pedig
egy paraván mögött, élő színészekkel
játszatott bábszínházi produkcióként. A
színpadot vörös leplekből kialakított kusza
sátorépítmény borítja, amely csak



az előszínpadot hagyja szabadon, s ebből a
drapériazuhatagból válik ki a bábszín-pad.
A három színész, aki a történelmi színeket
adja elő, fergeteges, a drasztikus
eszközöket sem mellőző játékkal egyér-
telműen komikussá teszi a történelem
színjátékát, s befejezésül mint ítéletvégre-
hajtók menüettet táncolnak a Marseillaise
dallamára - az elítéltekkel. Elgondolkod-
tató, hogy Berlinben nem feltétlenül szent-
ségtörés az, ha a nemzeti klasszikusokat a
rendezők átigazítják, újraértelmezik!

Ismerős - ha nem is a színház, de a ren-
dező - a román Don Micu is, aki tavaly
Veszprémben sikerrel állította színpadra
Caragiale Zűrzavaros éjszakáját. Micu a
bukaresti Nottara Színház főrendezője, s ő
rendezte a színház két fesztiváldarab-ját,
Horia Lovinescu egy drámáját, illetve a
Karamazovok című Dosztojevszkij-
regényadaptációt. Az általam látott négy-
órás Karamazovok nem a regény cselek-
ményének dramatizált változata, hanem a
regény lényegét, szereplőit, főbb esemé-
nyeit megtartó, de a színház műfaji köve-
telményeinek, illetve az alkotók mondan-
dójának megfelelő szuverén színpadi mű.

Az előadás középpontjában a négy
Karamazov áll, az apa és a tőle minden-
áron szabadulni akaró, az önálló életre, a
szabadságra vágyó fiai. Á regény mellék-
szálai, szerelmi viszonyai csak mint mo-
tiváló tényezők kerülnek bele a drámába,
ám annál nagyobb hangsúlyt kap a szel-
lemi, fizikai bezártság, a dogmatizmus
nyomasztó s fullasztó légkörének érzé-
keltetése. A színpad elejét magas és széles
deszkafal zárja le, amelyen mint a több
száz éves falusi templomokban, el-
mosódott vallási témájú képek töredéke
látható. Ez a fal szétnyitható, s mögötte
újabb, már keskenyebb s alacsonyabb fal
látható; az is széttárható, s mögötte a
harmadik fal, ami mögött egy kétszintes
faház áll. A falak megnyitásával, illetve
bezárásával teremtik meg az egyes játék-
helyszíneket, de ezen túlmenően ez a fal-
rendszer sugallja legerősebben a fizikai-
szellemi körülhatároltságot. A rendező
mestere a világításnak. A színpadon fél-
homály uralkodik, gyertyák égnek minden
zegzugban, s csak a díszlet egy-egy
részlete, az éppen hangsúlyos jelenet kap
erősebb fényt. A szereplőket legtöbbször
valamilyen felületről visszavert fény vilá-
gítja meg.

De a térkompozíció, a fényhasználat
csupán formai kerete a kitűnő színészek
nagyszerű együttes játékának. George

Christian Grashoff Büchner: Danton halála című drámájának kettős szerepében a Deutsches Theater
előadásában

André Reybad és Pierre Dux a TEP Beckett-előadásában



Constantin az apa. Félelmetes erejű ala-
kítás. Ezt a Fjodor Pavlovicsot nem lehet
legyőzni, mert kiismerhetetlen, egyszer-
re jóságos és kíméletlen, engedékeny és
brutális, fiaival azok természetének, vá-
gyainak megfelelően, úgy bánik, hogy ne
lehessen őt legyűrni, s végül csak ő ma-
radjon felül. Ám ebbe a győzelembe min-
denki belegebed. Az előadás végén -
mintha fotográfus előtt ülnének, s előző-
leg mi sem történt volna - tablót alkot-
nak a család élő s meghalt tagjai, és las-
san, az előadás alaphangulatát megadó
egyházi zene hangjai mellett sorra becsu-
kódnak előttük a falak.

Nó-színház

Á fesztivál egyik szenzációja a Dzeami
Dza nó színház fellépése volt. Az érdek-
lődő európai színházlátogató is legföljebb
olvasmányélmények alapján tud valamit
erről a japán színházformáról. S most
megadatott a lehetőség, hogy autentikus
előadásban láthassunk nó-darabokat.

Nem a hagyományos szerkezetű (öt nó-
darab, közöttük három vagy négy kjógen,
azaz közjáték) előadást tartott az együt-
tes, csupán egy kjógent és egy nót ját-
szottak. A társulat az Ivan Vazov Nem-
zeti Színházban lépett fel, tehát a nó-já-
tékhoz nem éppen ideális térben. Ez az
európai színházfelépítés ugyanis lehetet-
lenné teszi azt, hogy a nézők részben
körülüljék a játékteret, s oldalról lát-
hassák a térszínház diagonális mozgásait.
A fából készült aszimmetrikus nószínpad
felkerült a színpadra, így a zenekari
árokkal megnövelt színpad-nézőtér
távolság teljesen elszakította a
közönséget a játszóktól, ezzel is nehe-
zítve az európai néző számára az amúgy

sem könnyű befogadást. A világosbarna
színű, teljesen sima, díszítés nélküli nó-
színpadról hiányzott a fenyőfát ábrázoló
falfestmény. A színpad és a nézőtér
egyenletes fehér fénnyel volt meg-
világítva.

Az előadás kezdetekor bejön három
zenész - két dobos és egy fuvolás -, elhe-
lyezkednek a színpad hátulsó részén és
zenélni-énekelni kezdenek. A több mint
tízperces bevezető zenei rész adott először
képet arról a képzési metódusról, amely
alkalmassá teszi a zenészeket a
hangképzés, a dallamformálás egészen
különleges módjára, az érzelmek hallat-
lanul gazdag skálájának kifejezésére, s
arra, hogy gégéjüket s a rezonátorüregei-
ket úgy használják, mint egy hangszert.
Ez a zenei bevezető azonban csak akkor
hangolhatta rá a nézőt a tulajdonképpeni
előadásra, ha hajlandó volt az európai
zenei beidegződéseitől megszabadulni, és
képes volt feloldódni a monotonnak tűnő
zenei közegben.

A bevezető után következett a F u tari

daimjo (Á két földesúr) című kjógen,
amely arról szól, hogy egy szegény
szerzetes hogyan szereli le furfanggal a
két állig felfegyverzett daimjót. A daim-
jókat játszó színészek csodálatos gazdag-
ságú ruhában, kardokkal az övükben
jelennek meg, néhányszor körbejárnak a
színpadon, majd eléjük kerül a kis
öregember. A jelenetben szinte végig csak
a szerzetes beszél, a daimjók moz-
dulatlanul állnak. Ám amikor meg-
mozdulnak és erőteljes, hirtelen moz-
dulatokat végeznek, a kontraszthatásból
adódóan roppant erős indulatot fejeznek
ki. De hiába rántanak fegyvert, hiába
akarják megölni a szer

zetest, az ő belső igazsága az erősebb, a
daimjók keze lehanyatlik, a kardokat
leteszik a földre, ruhájukból is kénytelenek
kibújni. A színpad hátterében lévő, a
híddal, a hasigakarival szemközti alacsony
ajtón távoznak, ahol a főszereplőket
kiszolgáló kokenek közlekednek. Egy
koken összeszedi a fegyvereket és a
ruhákat, és a szerzetes mögött távozik a
hídon át.

A bevezetőhöz hasonló zenei közjáték
után mutatják be a Kijocune című nó-
darabot. Ez a nó-játékok azon csoportjába
tartozik, amelyben egy harcos szelleme
jelenik meg. A darab két főszerep-lője a
Heike nemzetségbeli tábornok, Kijocune
és felesége - a nó szerepkörök szerint az
első a site, a második a cure (ezt a szerepet
is természetesen férfi alakítja). Az átkötő
zenei rész után bevonul és a színpad jobb
oldalán helyezkedik el a kórus, s miközben
a zenészek és a kórus elmesélik-eléneklik a
történet előzményeit, apró léptekkel lassan
bejön fehér álarcban, fehér ruhában a
tábornok felesége. Megáll a színpad jobb
első sarkában, félig a közönség felé
fordulva. Az el-beszélésből megtudjuk,
hogy egy hold-fényes éjszakán a tábornok
- miután a polgárháborút elvesztette, s így
nemzetére szégyen, ő magára az ellenség
boszszúja vár - beleugrott a folyóba és el-
tűnt. A hídon megjelenik egy maszk
nélküli fiatal férfi (a harmadik nó-sze-
repkört képviselő vaki), és átadja a nőnek a
férje egy hajfürtjét annak bizonyságául,
hogy az meghalt. A vaki távozik, és a cure
elsiratja férjét. A szerep-lő alig mozdul,
énekét a kórus és a zenészek erősítik fel.
Megjelenik a maszkos site, a tábornok
szelleme, s elmondja, miért kellett
megölnie magát. A szigorúan kötött
felépítésű szerepnek meg-felelően először
énekkel, majd tánccal fejezi ki
mondandóját. A cure mozdulatlansága és
az ezt felváltó nagyon hang-súlyos fizikai
cselekvése (leguggolás, fel-állás,
karmozdulatok), illetve visszafogott
megszólalásai, valamint az ő egész lénye
és a site erőteljes mozgása, indulatos
szövegmondása, lábdobbantásokkal kísért
különlegesen szaggatott ritmusú tánca
között egyre fokozódó, szinte
elviselhetetlen feszültség teremtődik a
színpadon és a nézőben. Ez a feszültség a
színpadon hirtelen megszakad, amikor a
tábornok szelleme távozik, s kis idő után a
feleség is követi őt a hídon, majd elhagyják
a színpadot a kórus tagjai és a zenészek is.
De a nézőben a feszültség - s a kivételes
élmény emléke - megmarad.

Kanze Hideo a Kijocune című nó-játék főszereplője


