
imperializmussal!" „Jogot, nemzeti ön-
állóságot!" - feliratokkal. Bejön a játékba
az óhatatlan didaktika, a legroszszabb
európai direkt-játék.

A japánok

Korábbi wroclawi és monacói
élményeimet nem számítva, mintegy tíz
japán előadást láttam eddig, ebből ötöt
Calgaryban és Tovamában. Ezek többnyire
XV-XVII. századi japán történeteket, sőt
rémtörténeteket mesélnek cl, a modern
nyugati naturalizmus irodalmi eszközeit, a
japán mondavilág motívumait a japán
színház jellegzetességeivel felruházva. A
Calgaryban látott Shuzenji meséje egy
szerelmi történet, mely arról szól, hogyan
küzd meg Shuzenji apja és férje a gonosz
uralkodóval, aki Shuzenjit hű-bérúri
hatalmánál fogva meg akarja magának
kaparintani. A mai író (Kido Okomoto)
által feldolgozott történet hősei XV.
századi ruhákban jelennek meg.
Szertartásosan mozognak, arra az
elmélyültségre valló színészi
fegyelemmel, amit a no-játék színészeiről
tudni vélünk. Díszleteik japán stílusban
épült ház, stilizált japán táj, kissé a
kímonók díszítésére és a japán étkészletek,
porcelánok rajzaira emlékeztető
vonalvezetéssel, technikailag pontosan
kivitelezett, a költői atmoszférát jól segítő
világítással. Shuzenji meséjét alig értve, a
történet egyes változó szituációit mégis
pontosan érzékelve a színészi fegyelem ra-
gadott meg leginkább.

Toyamában ugyanebben a stílusban
mutatkozott be a Kanazawa Színház, mely
magát Rádiószínház Együttesnek nevezi. A

Hótündér című népmesefeldolgozás rokon a
Shnzenji-történettel. A bátor és ügyes
vadásztól a kegyetlen fejedelem el akarja
szerezni szép feleségét, Hótündért. A
vadász nem akarja átengedni feleségét, de
a fejedelem meg-fenyegeti: „halállal
lakolsz, ha nem adod át nekem a
feleségedet!" A vadász fél a haláltól, és
enged a fejedelem akaratának. Hótündér
csalódik férjében, s efölötti bánatában - a
vadász szeme lát-tára visszaváltozik
tündérré. A férj keservesen zokog felesége
elvesztése
miatt „miközben mind jobban hull a hó,
vastagon rakódik a természetre, messziről
gyerekkórus hangja hallat-szik, és távoli
csengő szól".

Az osakai Seinen Butai együttes Mut-
suo Ohashi drámáját mutatta be, a szerző
rendezésében. (Úgy mondták, ő hivatásos
író, de műkedvelő rendező és színész.) A
főszerepet is ő játszotta.

Ez a darab valójában szamurájtörténet a
XIV. századból: egy apja ellen lázadó ifjú
hőssé válásának egyszerű meséje. Az
előadásnak az volt az érdekessége, hogy
parabolaszerűen szatirizálni próbálta a
már-már sematikusnak tűnő (nálunk a
filmekből ismert) játékmódot. Pontosan és
finoman kezelte a japán stílus minden
rekvizitumát: a hősi pózokat, a véres kard
párbajokat, a kiszolgáltatott női helyzetet
- s egy pici túlzással, jellegzetes
bábmozgással mindenre rájátszott.
Ezeknek az előadásoknak
hozzátéve a vendéglátó Bungeiza Szín-ház
műsoron kívüli bemutatóját - közös
vonása: a mélyen átélt játék, melyet
pontos gesztus- és mozgásrendszer fejez
ki.

Szellemében és törekvéseiben elütött az
eddig soroltaktól a tokiói Yonige No
Ichiza együttes Shinji Okayasu munkás
író szintén saját rendezésében előadott
drámája, a Wakare G a Tsuji. Ez volt a
toyamai fesztivál egyetlen kísérleti elő-
adása. A mai Tokióban játszódik, egy
hatalmas banképület tetején, életveszélyes
helyzetben, a párkány szélén egyen-súlyoz
egy titkárnő. Az ötvenperces játék az
ugrás pillanatát merevíti ki: mit szól az
esethez a tévé, a csatornatisztító stb. A
darab elrugaszkodik a valóságtól, s a
szerencsétlen titkárnő ürügyén ret-
rospektív bemutatót tart az utóbbi negy-
ven év történelméből. A dráma prog-
resszív, sőt nyugati értelemben szocia-
lista. Ez a játék egyesítette magában a
hagyományos stílus (a pontos gesztus-és
mozgásrendszeren alapuló emberábrá-
zolás) és a modern avantgarde törekvések
eszköztárát.

A többiek.. .

Két bolgár előadást láttam: egyet Cal-
garyban, ahol a Studentina egyetemi
színház Petrov Három testőr-paraboláját,
és egyet Toyamában, ahol a Bachlik
együttes a Bulgária a régi időkben című
folklór eredetű játékát mutatta be.
Mindkét előadás nagyon jó színvonalú
volt, különösen az utóbbiban láttam
három-négy kiemelkedően jó színészi
teljesítményt. Izgalmas élmény volt
Calgaryban a holland KWAK (Brekegés)
együttes improvizatív előadása, mely a
szereplők életrajzi elemeiből keltett életre
színházi produkciót. Tova-mában a csehek
Mimosa pantomim.-együttese nyújtott
nagyon jó kollektív teljesítményt, míg a
szovjet Lesosibirski Népszínház Arbuzov
Tányájában a cím-szereplő teljesítménye
volt kimagasló.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Micimackótól
Don Quíjotéig

A cseh amatőrszínjátszás 26. fesztiválja

Az idei kazincbarcikai amatőrszínházi
találkozón nagy sikerrel szerepelt egy
prágai együttes, a Studio A. Egy finn író
kisregényét dramatizálták és adták elő
pontosan kidolgozott színpadi nyelven és
szuggesztív erővel.

Ezt az előadást alkalmam volt látni egy
fesztiválon Csehszlovákiában is. A prágai-
ak produkcióját itt is a jók közé lehetett
sorolni, de korántsem emelkedett ki úgy a
mezőnyből, mint Kazincbarcikán. Volt itt
három-négy olyan csoport, melynek
teljesítménye felülmúlta az iméntit.A Stu-
dio A közvetítésével mindenesetre viszo-
nyítási alap jött létre, mely izgalmassá
teheti a kérdést: mit láthattunk Pisekben,
ebben a romantikus cseh kisvárosban ? Itt
rendezik ugyanis minden évben - illetve
mostantól már csak kétévenként - a
legjobb csehországi amatőr-együttesek
színházi találkozóját. (A „legjobb" szót
sokan megkérdőjelezték a vitákon,
mondván, néhány város mindenekelőtt
Prága helyezettjei jogosabban
szerepelhettek volna, mint egyes vidékek
győztesei. A szervezők viszont tudatosan
keresztmetszeti kép kialakítására
törekedtek, egész Csehország sereg-
szemléjét kívánták megvalósítani.)

Ez a találkozó, az előadások, a beszél-
getések számunkra is fontos tanulságokkal
szolgáltak. Választ adtak arra, hol tart egy
nálunk nagyobb színházi hagyományokkal
rendelkező ország amatőr-színjátszása,
mik a jellemző, uralkodó tendenciák, van-
e, és ha van, milyen a kapcsolat amatőr-
és profiszínházak között ?

A résztvevő tizenhat csoport meglehe-
tősen sokféle előadását egyetlen közös és
irigylendő vonás határozta meg: nem
voltak színházidegen megoldások. Ma-
gvarul: nem voltak „amatőr" ügyetlen-
kedések, dilettáns baklövések. A játszók -
és egyben nézők közös színházi nyel-vet
beszéltek. Nem volt egyetlen kőszín-házat
másoló, biztonsági előadás sem.
Mindegyik társulat „akart valamit", vagyis
nem érte be a kellemes, hagyományos
szórakoztatással. (Jelzi ezt a már szinte
ellenkező végletbe csapó térszervezés: a
színházterem hagyományos szín-



padára csak a nyitó- és záróünnepségen
volt szükség.)

A sokféle játékstílus egyidejű-egyen-
rangú jelenléte jellemezte a fesztivált.
Kétélű jelenség ez: mutatja azt, hogy
nincsen egy mondandótól, képességektől,
személyiségektől függetlenül dikta-
torikusan uralkodó stílusirányzat. Nin-
csenek a tehetségtelenséget üres formákba
rejtő szolgai másolások, nincsenek a
„szent módszerben" hivő dilettáns blöffök.
A csoportok saját útjaikat keresik, a
magukhoz szabott kifejezési módokban
bíznak, és nem kell félniük az egy bizo-
nyos stílust favorizáló minősítés rostájától
sem. Az útkeresés állapota ez tehát -
vannak egyértelmű jelzések, miszerint
nemcsak Csehszlovákiára vonatkozik ez

optimista szemüveggel nézve egyfajta
„eredményelőttiség" időszaka. De fo-
galmazhatunk másként is: hiányzik az a
színházi forma, mely a nyolcvanas évek
adekvát kifejezője tudna lenni.

A sokféleség békés ütközete zajlott te-
hát Pisekben. Érdekes színfolt volt például
a brnói amatőrszínház (Divadlo X),
melyben tizenévesek és negyven-ötven
évesek együtt játszottak. A közel
harminctagú együttes az Arthur-mondakör
egyik történetét ötvözte cseh mese-
elemekkel. Az angol lovagkor felidézése, a
hazai népi motívumok alkalmazása és az
amatőrség tudatos vállalása naiv, groteszk
bájt kölcsönzött az előadásnak. De amikor
az elemek külön-külön léteztek, az
angolság unalmas és fárasztó, a folklór
mesterkélt és „népiesch", az amatőrség
pedig ügyetlenkedés lett.

A fesztivál egyik legjobb produkció-ját
láttuk a másik brnói együttestől (Studio
Skrivana). Az előcsarnokban titokzatos,
lezárt borítékot kaptunk, ezzel ültünk be a
játékteret egymással szem-ben kétoldalról
behatároló nézőtérre. Velünk együtt
néhányan hátizsákkal érkeztek, székeiket a
játéktéren egy irányba fordítva ők is
leültek, a sofőr indított, és kezdődhetett az
Expedíció. Ha a cím nem is, a szerző -
Milne - gyanús volt. És valóban:
Micimackó északi-sarki felfedező útjára
indultunk mindnyájan. En-nek a hat brnói
diáknak sikerült az, amivel az utóbbi
időben több magyar profi társulat hiába
próbálkozott. Valódi és folyamatos
szituációba tudták hozni a klasszikus mese
szereplőit és a nézőket is. Eredeti és
pofonegyszerű dramaturgiai fordulattal az
expedícióba ágyazták bele a Micimackó
epizódjait. Színes állat-ruha-költemények
helyett a figurák emberi vonatkozásait
keresték. A bölcsel

kedő rezignált szamár, az energiáival nem
bíró, csupa szív tigris és a többiek reális
emberi szituációkban találkoztak, és
okoztak őszintén mulatságos perceket. (A
boríték egyébként Nyuszinak a
kengurufogásra vonatkozó utasításait
tartalmazta.)

Általában inkább csoportmunkáról, nem
pedig egyéni alakításokról lehetett
beszélni. A kettő természetesen feltételezi
egymást. A játszók állandóan váltogatták
szerepeiket. Oscar Wilde sokszereplős
rémtörténetét ( A canterwille-i kísértet)
például két lány játszotta el, egy Hašek-
jelenetben pedig ugyanazok a szereplők
hol diákok, hol a Károly-híd szobrai, hol
utcák, gyertyák, bútorok voltak.
Korántsem újdonság ez, mégis imponáló
volt az a magától értetődő természetesség,
amivel még a közepes elő-adások is
használni tudták ezeket az esz-közöket.

Bátran nyúltak prózai szövegekhez.
Nem féltek húzni, változtatni - igaz, nem
mindig sikerrel. A Lampa Praha nevű
fővárosi együttesnek ez igen jól sikerült.
Stanislaw Lem írásaiból összeállított mű-
soruk személyiségtől fosztott, automati-
zált világunkról szólt - eredeti humorral.
Díszletük egyetlen, liftszerűen kiképzett
alkotmány, jelmezük farmer és néhány
keménykalap volt. Időutazásuk során a
perpetuum mobiléért hiábavalóan küsz-
ködő, kiüresedő, elgépiesedő embert
teszik nevetségessé. Lem verbális humorát
erősíteni, gazdagítani tudták, mert a
cirkuszi clownok és a kabaré eszközeivel
valóságos élethelyzeteket teremtettek a
színpadon. Ugyanezt sikertelenül próbálta
a szlovákiai fesztivál győzteseként itt
vendégszereplő Kremnicke Divadlo. Ok
„jó bemondásokra" épülő hagyományos
kabaréval jelentkeztek. De nem bíztak
ebben, és a választott műfajtól idegen
jelképes dísz letet és mesterkélt
szituációkat erőltettek az egyébként
szellemes szöveghez. Kiemelkedő mes-
terségbeli tudásuk ellenére - a három
színész ősztől már profi művész - ezzel
éppen ellenkező eredményt értek el: ki-
oltották a humort.

Prózát dolgozott fel a már említett
Studio A is. A finn Timo K. Mukka kis-
regénye Bűnös dal a föld címmel magyarul
is megjelent. Az író egy kis halászfalu
életében balladai megfogalmazásban mu-
tatja fel az élet nagy misztériumait: szere-
lem, féltékenység, születés, halál... A
prágaiak érdeme az, hogy egyszerű, tisz-ta
eszközökkel átmentették a balladát a
színpadra. Világos fény- és térszervezés

sel, minimális és egyértelmű gesztusrend-
szerrel kerülték a színházi hókuszpókuszt.
Ha a szöveget bátrabban igazítják az
egyszerűséget felvállaló dramatur-
giájukhoz (ha nem őrzik meg a kisre-
gényben természetes, a színpadon viszont
terjengősnek ható epizódokat), még in-
tenzívebb lehetett volna az előadás. A
rendező - Ondrej Pavelka - a Divadlo na
okraji Praha tagja, és maga a csoport is
ennek a színháznak a stúdiójaként műkö-
dik. Egy másik prágai együttesnél és a
brnóiaknál is hivatásos rendező dolgozik.
A nézők között is voltak „igazi színházi
emberek", és ami legalább ennyire lénye-
ges, sok színész- és rendezőszakos főisko-
lás nézte az előadásokat, még az éjszakák-
ba nyúló vitákon is aktív szerepet vállal-
tak. Profik és amatőrök között létezhet
tehát kapcsolat. Ez ott, Pisekben termé-
szetes dolognak tűnt. Valószínűleg az is.
Sőt, maga a Divadlo na okraji Praha is
fellépett a fesztiválon. Nem írhatom, hogy
versenyen kívül, hiszen nem volt
semmiféle verseny, díjakat sem osztott a k .

A z öt színész Csehszlovákiában szokatlan
kísérlettel jelentkezett: rock-zené-re
épülő, mozgásszínházi elemekből épít-
kező produkciót énekeltek-táncoltak el. A
fogadtatás igazolta azt, amit maguk a
színészek is hangsúlyoztak: minőségtől
független, nagy sikerre számítanak. Siker
volt is a piseki ősbemutatón, minőség
kevésbé. A történet és az előadásmód
nagyon hasonlít a Rock-színház Farkasok
című művéhez. Kemény rock-zene, el-
szánt és szenvedő kifejezések, nagybetűs
közhelyek. A Rothadó Világ, a Fiú, a
Lány, a Küzdés... szemforgatás, hado-
nászás... Az ügyben láthatóan hivő szí-
nészek egyfolytában győzködnek, komoly
dologról van szó, uralkodik a gazság,
igazságtalanság mindenütt, pusztul a
világ. Elhisszük. De nem nekik. Úttörő
vállalkozásról lévén szó, a siker megbo-
csátható.

Más persze az újdonság fogadtatása, ha
azt nem populáris csomagolásban tálalják.
Erősen megosztotta a közönséget néhány
prágai képzőművész kísérlete (Kolotoc
Praha). Esetükben hagyományos
értelemben vett színházi előadásról nem
beszélhetünk (a szakmai megbeszélésen
éppen ez volt a legvitatottabb kér-dés :
van-e helye a produkciónak ezen a
találkozón, színház-e ez még?). A dia,
mozgófilm, fények, zörejek, zene, bábok,
árnyjáték, maszkok, mozgások perfor-
mance-szerű elegye aktív, alkotó nézőt
igényelt. Ezek az elemek új meg új for-
mációkban lehetővé tették, sőt megkö-



vetelték a szabad asszociációt. Ez a vál-
lalkozás nem tekinthető végterméknek, de
az alkotó fantázia újabb területeit fedezi
fel, és a befogadói tolerancia ollóját
széjjelebb nyitva új kérdéseket is felvet,
Milyen mértékben rendelkezzék a műal-
kotás konkrét és öntörvényű iránnyal,
mennyire meghatározott és irányított a mű
asszociációs szférája? A Kolotoc csoport
talán itt tévesztett mértéket: nem elég a
nézőtéren ülők asszociációs bázisát
felnyitni. Egy adott, egyszeri produk-
ciónak ezeket a mégoly szubjektív
asszociációkat is saját kizárólagos erőterén
belül kell tartania. Legalábbis ekkor be-
szélhetünk műalkotásról.

A már említett nevek - Milne, Wilde,
Lem, Hašek - mutatják, hogy a csoportok
közismert szerzők műveit választották,
azokat viszont bátran, szabadon kezelték.
Különösen érvényes ez arra a két
produkcióra, ami talán a legtöbb vitát és a
közönség egy részének heves elutasítását
váltotta ki. A plakáton ez állt: Szo-
phoklész: Oidipusz király és Shakespeare:
Macbeth.

A Ceske Lipéből érkezett csoport az ész
és az irracionalizmus összecsapása-ként
fogalmazta újra a Szophoklész-drámát.
Oidipusz az ész hatalmát akarja ér-
vényesíteni államában, Ellenfele,
Theiresziász a néma szfinksszel
manipulálva nemcsak bűnére döbbenti rá
Oidipuszt, hanem azt is sugallja, hogy ő
sem tud kilépni a bűnös ember bőréből, és
minden eredetileg ésszerűnek szánt
lépésével - apja megölése, anyja nőül
vevése - az irracionalizmus diadalát
hirdeti. Oidipusz összeroppan, megvakul,
elmegy, az őrjöngő, elállatiasult, fasiszta
horda pedig - Theiresziász hideg
mosolyától kísérve - élteti az új királyt,
Kreont. Ezt a felfogást nem tudta
hitelesítení a csoport, mert a szegény
színház eszközeit csak másolta és
közhelyszinten alkalmazta.

A piseki harmincperces Macbeth úgy
kezdődik, hogy miközben elfoglaljuk a
helyünket, néhányan léggömbökkel ját-
szanak. Aztán valaki sorra kidurrantja a
léggömböket. Két férfi kendőt köt, mások
mosnak a patakban, és megjósolják
Macbeth sorsát. Majd egy szappannal
játszanak, aztán egy székről lökdösik egy-
mást. Mindannyian körénk jönnek, és
rettenettel az arcukon a kezüket mutatják.
Lehetetlen eldönteni, melyikük Macbeth,
a két-három mondatra „meghúzott" szöveg
sem segít. Végül egyik-másik szereplő a
földre esik, sőt néhány vállalkozó kedvű
néző is zavartan vihogva

melléjük fekszik. A befejezés tehát
„shakespeare-i": a padlón számolatlanul
hevernek az áldozatok. Kicsit ironikus
talán a beszámolóm, pedig a bemutatott
etűdsorozat intenzív és életteli volt. A
Fopa Karvina csoport azonban nem szá-
molt azzal a természetes nézői beállító-
dással, ami abban a pillanatban kialakul,
amint a szerzőt és a címet megpillantjuk.
Minden látott és hallott közlést kötni
fogunk a bennünk előhívott képhez, és ez
nem a nyitottság hiánya. Ha nehezen is,
de cl tudok képzelni Macbeth-előadást
léggömbökkel és mosószappannal, akár
harminc percben is. De a választott köz-
lésrendszer nem működhet függetlenül az
eredeti mű asszociációs szférájától.

A fesztivál legjobb produkcióját a
prágai Paraple színháztól láttuk. A Ludek
Richter által rendezett előadás Cervantes
művét, a Don Quijot é t dolgozta fel. Az
eredeti történetet igen jó technikai
felkészültséggel bábokkal játszották el. A
bábokkal egyenértékű szerepet kap-nak
azonban maguk a játszók, hiszen az
előadás valójában egy vándorszínész-tár-
sulatról szól. Ahogy a búsképő lovag és
szolgája egyik kalandból a másikba, úgy
vonulnak a színészek is egyik fogadóból a
másikba. Mindenhonnan elűzik őket és
velük a művészetet. De ahogyan a lovag
hisz magasztos eszméiben, úgy hisznek
ők is a művészet erejében. Naiv, nevet-
séges és reménytelen hit ez, a végered-
mény mindig ugyanaz: kivert kutyaként
kóborolnak tovább, valahol majd csak
meglelik azt a seholsincs fogadót, ahol a
művészet igazsága diadalmaskodik. Rich-
terék ötletét igazolta az a tény, hogy össze
tudták kapcsolni, egymásba tudták ol-
vasztani a két történetet. Bábok és moz-
gatóik sorsa összenőtt, így hitük, neki-
feszülésük, kudarcuk még erősebb hatást
keltett.

BERKES ERZSÉBET

„Amennyit a szív
felfoghat magába"'

Harag György Csongor és Tündéje
Kolozsvárott

Illik is, ajánlatos is minden nemzeti szín-
házművészetnek időről időre újra szín-
padra vinnie a klasszikussá lett elődök
alkotásait. Illik, hisz ez az ildom ad re-
ményt az újkoriaknak arra, hogy egészen
feledésbe maguk sem merülhetnek, s
ajánlatos is, hogy ha tán gőgjükben odáig
merészkedtek volna, hogy az elődöket
már fölülmúlták, hát az újabb betanulással
megmérhetik: elavult-e tényleg a nagy
előd. A gyakorlat többnyire az - mert
hiszen a közönség is illemtudó s ajánlatos
viselkedést követ , hogy a klasszikusok
újrarendezése vagy méla unalmat szül,
vagy paprikás vitát, Unalmat, ha a szerző
eredeti (annak vélt) szel-leméhez híven,
korhű előadásban kerül színre a mű, s
paprikás vitát, ha megkísérli a mai társulat
a mű korszerűsítését, újraértelmezését,
aktualizálását. Nagy ritkán azonban a
harmadik eset következik be: csorbítatlan
a szöveg, csorbítatlan a szerző szelleme, s
maradéktalanul kortársi a dráma
értelmezése, mondandójának érvénye. Ez
a ritka eset áll fönn a Harag György
rendezte Csongor és Tünde-előadáson
Kolozsvárott.

Hogy Harag György kivételes színházi
pillanatok fölidézője tud lenni, azt
gyakran tapasztalhattuk, kivált olyan ese-
tekben, amelyekben vagy fölöttébb sze-
rény képességű színészekkel, vagy rend-
kívül nehéz próbafeltételek között, vagy
éppen vázlatos drámákkal kellett dolgoz-
nia. Harag olyankor mindig kitalált „va-
lamin", ami kohéziót teremtett még ott is,
ahol anyag se volt. A Kolozsvári Állami
Magyar Színházban a rendezőnek nem
kell a semmiből formálnia, vala-mennyi
színész jó, a társulat a magyar nyelvű
színjátszás élvonalába tartozik, és szíves
örömest együtt dolgoznak - vagy
dolgoznának Harag Györggyel. Nem a
rossz körülmények kényszerítették a
rendezőt, hogy bár mindene meg-volt,
mégis kitaláljon valamit, ami feszültségbe
hozza az utolsó porcikájáig ismert társulat
ötletszülő kedvét, és meg-reszketteti a
szíveket a nézőtéren.

Mi ez a nagy kitaláció? Harag György
elolvasta a drámát, és tiszteletben tartotta
azokat az utalásokat, amelyekkel a


