
kül, s időnként néhány énekes (férfi
vokáltrió) is bekapcsolódott a kamara-
zenekar mellett, tehát ahhoz a zenei
anyaghoz kapcsolódva, a színpadi törté-
nés, gondolatok, szenvedélyek kísérésé-be,
fokozásába. A vietnami zene egy néhány
fokú skála alapján (pentaton?) megírt,
nemritkán vad, barbár dallamokkal,
effektusokkal járó-ható muzsika; nagyon
nagy szerepe volt Bánk, Petur vagy
Gertrudis legszenvedélyesebb kitöréseinek
aláfestésében. A kamarazenekar zenéje a
kodályi, néhány részletében még a bartóki
iskola hatását mutatta, s különböző
népdalokra, mű-dalokra épült. Mintegy
leitmotívszerűen megszólalt olykor Bánk,
Melinda vagy Petur egyes jeleneteinél,
kitörései-nél a „Lovamat megkötöm"

dallama, az előbb említett vokáltrió
segítségével (szöveggel együtt). Az első
felvonás „dombérozó" jelenetében az „Az
a szép, az a szép" parafrázisára ropták a
táncot (Ung Duy Thinh koreográfus
munkája; a Néphadsereg Együttesének
művésze magyar verbunkostánc-
elemekből építkezett), s ez azért vitatható
ötlet volt a zeneszerzőtől. Dicséretére
legyen mondva, hogy a kamarazenekar
zenei anyagába illesztett modern zenei
részekkel, effektusokkal, atonális
mozzanatokkal együtt hatásosan vázolta
fel szinte az egész dráma
konfliktusrendszerét, jellem-rendszerét, az
operai jelleg és a zene túlzott előtérbe
állítása teljes elkerülésével.

A díszletek, jelmezek - Dinh Quy Them
főiskolai tanár munkája - az előbbieket
illetően egy gótikus palotabelsőt és várat
idéznek, s ez, ha szigorúan vesszük,
kortévesztés. A jelmezek mindenekelőtt
tuong-ruhák, kevés magyaros-középkorias
motívummal. Egyesek mintha európai
történelmi kalandfilmekből (barokk
testőrruhák) kerültek volna ide. Kissé
mosolyogtató volt Tiborc túl-ságosan
elegáns szaténruhája, orosz muzsikot
formáló megjelenése. (A mosolyra
egyébként semmi okunk nincs, mivel e
jelmezeket nagyrészt maguk a színészek
varrták, díszítették, sok-sok ambícióval,
szeretettel.)

Így vonult be a Bánk bán Ázsiába. Ázsiai
lélekkel és köntösben, a szó sok-fajta
értelmében. Eklektikus mozzanatok
ellenére tisztán, revelatív erővel.

CSÍK ISTVÁN

A jövő közönsége - a
színház jövője

A drámapályázat egyik díjnyertese nem
tud írni. Manuálisan nem, természetesen . .
. És nem azért, mert hátrányos helyzetű
analfabéta, nem is azért, mert lusta volt
megtanulni. Az ok sokkal, de sokkal
egyszerűbb: a kitüntetett alkotó mindössze
hatéves. Pályamunkáját a nő-vérének
mondta tollba; a mintegy háromoldalnyi
darab hősei a tubusokban élő s onnan
kiszabaduló szellemek.

Hasonló művek tucatjai érkeztek be ez
év első hónapjaiban a wroclawi Teatr
Współczesny titkárságára. Ez a színház
ugyanis egyedülálló vállalkozásba kezdett:
drámapályázatot hirdetett - gyermekek
számára. Ahogy a kiírásban is
megfogalmazták, nullától tizennyolc éve-
sig mindenki pályázhatott, tematikai,
terjedelmi kötöttségek nélkül. A feltéte-
leket a sajtóban, rádióban, televízióban, a
lehető legszélesebb körben ismertették, s
nem eredménytelenül. Sok olyan gyerek is
tollat ragadott, aki még életé-ben nem volt
színházban, csak úgy el-képzelte, milyen
lehet.

Az ötlet atyja Jan Prochyra, a Teatr
Współczesny energikus, fiatal - harminc-
nyolc éves - igazgatója. A wroclawi
fesztivál, a lengyel kortárs, drámák elő-
adásának huszonötödik alkalommal meg-
rendezett találkozója alatt - nem sokkal
azelőtt, hogy az ifjú nyertesek átvehették
díjaikat - a fesztiváli forgatagban
kérdeztük meg tőle: honnan vette ezt az
ötletet?

- Másfél éve vagyok a színház igazga-
tója, és amikor az ember még „új seprő",
mindenféle őrültség az eszébe jut. Ezt az
őrült ötletet ráadásul sikerült is meg-
valósítani!
 Sok pályamű érkezett be a színházhoz?
 Nagyon sok. Pontos számot nem

tudok mondani, de rengeteg darab ér-
kezett.

- Hogyan oszlott meg a pályázók aránya a
városi és a falusi gyerekek között?
 A legtöbb pályamű Varsóból érkezett,

de küldtek darabokat az ország szinte
minden tájáról. Nemcsak olyan
városokból, ahol színház is van, társulat
működik - gondolom, a kérdés elsősorban
erre vonatkozott -, hanem kis fal-

vakból, tanyákról is! Az a tapasztalatunk,
hogy nem annyira a környezet, a lakóhely
határozza meg a gyerekek érdeklődését,
felkészültségét, affinitását, hanem az, hogy
találkoztak-e olyan emberrel, aki képes
volt felébreszteni bennük a színház iránti
kíváncsiságot. Egy-egy ember -
pedagógus, szakkör-vezető, ifjúsági vezető
vagy más, fiatalokkal foglalkozó
szakember - személyisége meghatározó
lehet. Például, amikor a zsűrizés befejezése
után felbontottuk a jeligés borítékokat,
kiderült, hogy jó egynéhány elismerésre
javasolt pálya-munka ugyanabból a körből,
kis közösségből származik.

- Milyen témákat választottak az ifjú
drámaírójelöltek?
 A beküldött darabok tematikai szem-

pontból is rendkívül összetett, sokszínű
képet mutattak. Nagyon sokan választottak
vallásos témát - nem bibliait, ha-nem
vallásosat -, és szép számmal kaptunk
történelmi drámákat is. Azután voltak az
iskolai szubkultúra sajátos világából
táplálkozó művek - ezeknek a nyelvezetén,
a diákszlengen és a szabados
szóhasználaton sokan megbotránkoztak, én
azonban nem tartozom ezek közé -, voltak
kabarétréfákra emlékez-tető, nagyon jól
sikerült, mulatságos jelenetek, és nagyon
sok olyan darab is érkezett, amely a
családon belüli konfliktusokat,
ellentmondásokat, a látszat és a valóság
közötti szakadék adta feszültségeket
állította a középpontba. Számom-ra - bár
eleve tisztában voltam azzal, hogy nem
ismerjük eléggé az új generációt, ezért is
találtam ki ezt az egészet - óriási és
kellemes meglepetést okozott az az érett
szemlélet, ahogy ezek a gyerekek a világot
nézik. Mennyi mindent tudnak ezek a
kölykök, és milyen jól tudják értelmezni,
amit tudnak, legyen bár történelemről vagy
családi konfliktusokról szó! Képesek
felismerni a látszatok mögött megbúvó
tényleges összefüggéseket, olyasmit is,
amit a felnőttek észre se vesznek...
 Politikai témát egyetlen gyerek sem vá-

lasztott?
 Nem. Egy kicsit engem is meg-lepett,

de egy sem.
- Nézzünk akkor egy kicsit az ötlet mögé.

Mi volt az igazgató, a színház célja ezzel a
pályázattal?
 Az utóbbi években Lengyelországban

a színház egy kicsit elfordult a gyer-
mekektől. Talán nem is ez a helyes ki-
fejezés, hiszen nagyon sok helyen, na_



szemle
gyon sok előadást tartanak, kifejezetten az
ő számukra, de inkább a kasszára fi-
gyelnek, mint a közönségre ... A gye-
rekekre ugyanis számítani lehet; melyik
szülő ne nyúlna a zsebébe, ha csemetéje
színházjegyre kér pénzt, különösen akkor,
ha tudja, hogy az osztálytársak már
megvették a jegyet! Sokan azt hiszik, a
gyerekeknek játszani csak jó üzlet; pedig
ha valami, ez nem lehet anyagi kérdés. Ez
- feladat! Nagyon fontos, életbevágó
feladat, hiszen ha a színház nem veszi
komolyan a fiatal nézőket, nem
gondolkozik, játszik együtt velük, ha csak
a kasszára kacsingat, és fejős-tehénnek
tekinti kisebb-nagyobb közösségeiket,
akkor önmaga alatt vágja a fát.

- Ezt hogyan érti?
- Ezek a gyerekek, a mai gyerekek

lesznek a holnap közönsége! Hogy az-után
milyen közönség lesznek, vagy egyáltalán,
közönség lesznek-e, az azon múlik, hogy
most, gyermekfejjel, amikor a
legfogékonyabbak, milyen színházzal ta-
lálkoznak! Azok, akik csak bevételi for-
rásnak tekintik a gyermekközönséget,
ideig-óráig talán megtalálhatják a szá-
mításukat, de közben elkótyavetyélik a
jövőt ... Szeretném, ha a mi színházunk
nem esne ebbe a hibába. Másként
szeretnénk ehhez a korosztályhoz köze-
ledni, szeretnénk partnerként kezelni őket.
Tudom, hogy ez nem könnyű fel-adat,
hogy nagyon sok munkával jár, de
meggyőződésem, hogy megéri. Es, ami a
legfontosabb: valamennyien hiszünk
benne!

- Mi lesz a díjnyertes darabok sorsa?
- A legjobbakat természetesen be-

mutatjuk. Külön műsorban! Szívem szerint
közzétenném őket nyomtatásban is, de ez,
sajnos, nem olyan egyszerű. A nyomasztó
papírhiány szinte lehetet-lenné teszi. De
valamilyen megoldást majd csak találunk.
Például ott van a műsorfüzet! Ezt a
lehetőséget eddig is kihasználtuk:
verseknek és más irodalmi alkotásoknak
teremtettünk fórumot.

-- Amint mondotta, másfél éve igazgatja a
színházat. Mit csinált annak előtte, és hogyan lett
színigazgató ?

Színész voltam, és ha ironizálni akar-
nék, azt mondanám, a saját csapdámba
estem bele. Színészként erőteljesen szor-
galmaztam egy szövetkezeti színház
megalakítását; addig-addig tárgyaltam,
házaltam, kilincseltem a különböző fó-
rumokon, amíg egyszer csak azon vettem
észre magam, hogy kineveztek egy állami
színház élére. Az az érzésem,

hogy ezt azok sem gondolták komolyan,
akik kineveztek. Az elődöm, a társulat
régi, elismert vezetője meglehetősen
viharos körülmények között távozott a
színház éléről -- jelenleg Kanadában
dolgozik -, és nekem, úgy érzem, azt a nem
éppen megtisztelő feladatot szánták, hogy
a rendkívül nagy tekintélynek örvendő
direktor igazi, végleges utódja számára
előkészítsem a terepet, megkönnyítsem a
színház átvételét. Én azonban mindig
komolyan vettem minden „szerepet".
Belevetettem magam a munkába,
dolgoztam látástól vakulásig - hat hónap
alatt hat előadást hoztunk tető alá, hat
bemutatót -, azután, magam sem tudom,
hogyan, de maradtam.

És a színház ?
Nem volt könnyű helyzetben. Sokan

elmentek, új társulatot kellett építeni,
azokra támaszkodva, akik itt maradtak. De
ezt az előadást, amit a fesztivál alatt is
játszunk - Bohdan Urbanowski drámáját,
amely díjat is nyert a legutóbbi pályázaton
-, A bál folytatódik előadását, hibáival együtt
is, már szívvel-lélekkel, büszkén vállalom!

- Azt mondta, színész volt ... Valóban csak
volt?

- Egyelőre - igen. Krakkóban játszottam,
azután tíz évet töltöttem Varsóban,
színészként; csodálatos emlékeim vannak.
Most azonban nem játszom. Nem megy;
pontosabban nekem nem megy. Egyszerre
játszani és igazgatni nem tudok. Úgy
érzem, mind a kettő egész embert kíván.

- Nem hiányzik a színpad? Dehogynem ...
De hát valamit,
valamiért!

Következő számaink tartalmából
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S t u b e r A n d r e a :

A körszinház tragédiája

K o v ác s D ez s ő :

A képtelenség természetrajza

ANT AL Gábor

A színésznevelés
breviáriuma

Alekszandr Tajrov kijelentését - „Ha
megkérdezné valaki tőlem, melyik a
legnehezebb művészet, azt válaszolnám: a
színész művészete. S ha valaki megkér-
dezné tőlem, melyik a legkönnyebb mű-
vészet, ugyanezt válaszolnám ...
teszi bevezetője élére, de az egész könyv
középpontjába is Nánay István, a kötet
összeállítója, Nem is lehet találóbb idé-
zettel „fedezni" nemcsak Tajrovot, aki
egyaránt híve volt mind Sztanyiszlavsz-
kijnak, mind Mejerholdnak, hanem
mindazokat, a japán Zeami mestertől a
nemrég meghalt Jacob Levy Morenőig,
akik az elmúlt évezredekben a szerepek-
kel és típusokkal, a viselkedési indíté-
kokkal, a nem feltétlenül külön színt je-
lentő házban folyó „színjátékok"-kal
foglalkoztak, E „breviárium" amilyent a
múlt század végén már Rakodczay Pál,
századunk elején pedig Hevesi Sándor is
megkísérelt - nemcsak azzal gazdagabb
elődeinél, hogy megszólaltat olyanokat is,
akik tegnap még nem éltek. Bár a
szerkesztő bevezető tanulmányában
igyekszik összefoglalni a színésszé válás
folyamatával kapcsolatos elméleteket -
elsősorban századunkban - és például
Denis Diderot Színész paradoxonát, mint a
„mejerholdi iskola" előképét, s a német
kortárs, Lessing Hamburgi dramaturgiáját,
mint Sztanyiszlavszkij tanításainak
mintáját említi, nem foglal állást,
legalábbis nem erőszakosan, egyik tanítás
s annak utóélete mellett sem. A gyűj-
temény - ahogy hangsúlyozza is - „az
orientálás és a figyelemfelhívás segítsé-
gével" kíván segítséget nyújtani, s nem-
csak gyakorló színészeknek és színházi
embereknek, de mindenkinek, akit a
Színház (s a benne zajló mozgások raja)
különösen érdekel.

Ebből a szempontból is hasznos, hogy
bár nem ad teljes képet - még rövidített
formában sem - a színésznevelés el-
méletének múltjáról, a könyv hét fejezete
lényegében történelmi szempontú. Az első
fejezetben amelynek címe egy hamleti
idézet: ,,Illeszd a cselekvést a szó-h o z . . . "

- többek mellett Lukiánosztól,
Shakespeare-től, Lessingtől olvashatunk
idézeteket, ás Vekerdy Tamás Zeami


