
is. Bács Miklós csupa energia. Sírás he-
lyett űzi, hajtja magát, hadonászik, kiabál,
provokál, dörömböl a vasfüggönyön.
Mindenkibe oktalanul beleköt, és min-
denkit elutasít, pedig nem vágyik másra,
mint egyetlen szerető tekintetre, elfogadó
bizalomra. Ezért csillan szemében az
öröm, amikor a Mester rábízza szerszá-
mosládáját. Ezután talán már ez a heves-
kedő csikó-kamasz is mondhatja magáról:
én én vagyok.

De mindez kevés. Az előadás arról is
szól, hogy a várakozás méltóságát egyedül
megszerezni nem lehet. Ma üzletvezető -
Csiky András - addig-addig győz-ködi
önmagát, hogy végül is elindul, viszsza a
faluba. Okoskodó, fontoskodó főnök ő, aki
nem érti, hogy ebben a kölcsönös
hazugságra, csalásra, lopásra alapozott
országban, ahol ő maga teljesíti köte-
lességét, és pult alól árulja a cigarettát,
miért nem nyitják ki neki a busz első ajta-
ját. A színész megmutatja azt is, hogy az
ágáló magabiztosság mögött az árva
egyedüllét húzódik. Es a faluba induló
férfit visszahozza egy hirtelen zápor. A
többiek egymásnak vetett háttal állnak a
Mester ponyvája alatt. A fiú boldogan
szorítja a Mester táskáját, az asszony ön-
feledten mesél az életről, Öregapó tolo-
gatja bábuit, a Lány vállán a Szemüveges
kabátja, kezük összeér. Összeér akkor is,
amikor a tiltakozás szolidaritásában kart
karba öltve együtt állnak ki az országút-ra,
hogy feltartóztassák a buszt. „Álljon meg,
álljon meg!" - üvöltik, és az életösztön
utolsó szikrájával szétrebbennek a
könyörtelenül közéjük robogó busz elől.
Kéz kezet ér akkor is, amikor a Faragatlan
fickót elrántják a busz elől. Neki még
semmi sem drága, még nem tudja, hogy
várakozni kell. Együtt. „Ha együtt marad
velünk, most nem nézne ki úgy, mint egy
ázott veréb" - szól ki valamelyikük a vá-
szon alól, és Ma üzletvezető boldogan áll
közéjük. Együtt vannak, együtt várakoz-
nak... Aztán kisüt a nap is, és a zongoránál
újra ott áll egy ember. A Hallgatag férfi az
- Demény Attila -, talán a városban járt.
Visszajött. Kicsit széttárja kar-ját, aztán
leül a helyére. Zongorázni kezd. Nem kell
tovább kalapálni a billentyűket - megjött a
művész, aki muzsikát tud belőlük kicsalni.
Teljes a kép.

Ekkor lassan emelkedni kezd a vasfüg-
göny. Szereplőink a színpad szélére bal-
lagnak, ott leülnek. Nekünk háttal, szem-
ben az üres nézőtérrel. A férfi pedig csak
játszik. Es már tudhatjuk, ez az az ország,
ez az a színház, ez az a buszmegálló, amit
őrizni kell. Ülünk és várakozunk. Aztán
sötét.

KMECZKÓ MIHÁLY

Színházi békekaraván

Nemzetközi vándorfesztivál
Moszkvától Párizsig

Kezdetben volt a Nemzetek tavasza -
mármint az a nemzetközi színházi feszti-
vál, amelyet Lengyelországban rendeztek
1978-ban (s amelynek e sorok írója is
résztvevője, nézője lehetett megszállott
magányos turistaként). Itt, a seregszem-
lére összegyűlt szakemberek körében ve-
tődött fel a gondolat: az egy helyhez kötött
találkozók helyett nemzetközi ván-
dorfesztiválokra is szükség lenne. A másik
igény az volt, hogy a színházi talál-
kozóknak ne legyen ünnepi jellege. Az
egyes (külföldi) csoportoknak, együtte-
seknek, színházaknak olykor egymás
produkcióját sincs módjuk megnézni, pe-
dig hasznos lenne az aktív eszmecsere, s
még inkább kívánatos, hogy a különböző
országok színészei munka közben is meg-
ismerkedjenek egymás munkamódszere-
ivel, eszmei és esztétikai felfogásával stb.
Egyszóval: a szakemberek számára legyen
a nemzetközi seregszemle munka-jellegű!

Ezzel a jelszóval búcsúztak az 1978-as
lengyelországi színházi fesztivál résztve-
vői. Annál is inkább, mivel e tárgyban
megállapodás is született, melynek
értelmében 1981-ben Lódzban (tehát újra
Lengyelországban) rendezték volna meg
az első munka jellegű, félig-meddig
vándorfesztivált. Ez a találkozó azonban
nem valósulhatott meg - az ismert len-
gyelországi politikai események miatt.
1982-ben Milánó következett volna a
sorban, de végül ezt a fesztivált sem ren-
dezték meg (részben pénzügyi, részben
szervezési okok miatt), pedig a budapesti
Dominó Együttes és a Tanulmány Szín-
ház is támogatta a rendezvény létrejöttét.

Végre 1983-ban Dánia fővárosában vált
valóra a színháziak dédelgetett álma. Már
1978-ban, Lengyelországban felvetődött a
kérdés: mi lehetne az a közös téma vagy
színjáték, amely kölcsönösen inspirálni
tudná a különböző gondolkodású,
nézőpontú és nyelvű embereket - a
színjáték létrehozóit és nézőit egyaránt.
Csehszlovák javaslatra, közös megegyezés
alapján a pedagógia halhatatlan nem-
zetközi mesterének, Comeniusnak A vi-
lág útvesztő je és a szív paradicsoma című
alkotására esett a választás. A kedvezőt-
len nemzetközi helyzet miatt azonban több
együttes lemondta a részvételt, elsősorban
a tengerentúlról, de Európából

(például Magyarországról) is. Ennek el-
lenére a találkozó megvolt, és igen
eredményesnek bizonyult.

A nemzetközi gárda egy elhagyott, régi
gyárépületben ütött tanyát. Az anyanyel-
vén kívül általában mindenki ismert és
beszélt még legalább egy nyelvet, így a
kommunikációnak nem volt lényeges
akadálya. Az érdemi munka a dramatizá-
lással kapcsolatos véleménycserével kez-
dődött. Peter Scherhaufer, a brnói Divadlo
na Provazku agilis, inspiratív és kreatív
rendezője előre elkészített egy „alapvető
vázlatot", amely végül is a munka alapjául
szolgált. Elkezdődtek a próbák, amelyek a
szó szoros értelmében „mindennek a
próbái" voltak: a szöveg-nek, a
szereposztásnak, a játéktérnek, a
díszleteknek, a jelmezeknek, a kellékek-
nek, a stábnak, a próbaközönségnek, a
türelemnek és a kitartásnak, az ellenér-
dekeknek és a barátságnak, a szolidari-
tásnak és a többnyelvű partneri viszony-
nak, a többfajta játékstílus megméret-
tetésének, a közös akarat szilárdságának, a
részleteiben sokféle, de végül is közös
mondanivalónak, az értelmes vitáknak és a
közös cselekvésnek, az alkotó energiák
kreatív hasznosításának s annak a biza-
lomkeltő érdek-összefonódásnak, amely
garanciát nyújthatott arra, hogy ez az
esemény nem marad „egyszeri furcsa-
ság"...

Az így elkészült előadás végül rendkí-
vüli sikert aratott. A produkció a régi gyár
több helyiségében folyt, a jelenetek a
különböző helyszíneken hol felváltva
követték egymást, hol egyszerre zajlottak.
A közönség az egyik helyről a másik-ra
vándorolhatott, s az előadás nyújtotta
élmény nyomán senkit sem zavart a nyelvi
kavalkád.

Természetesen ezek után tovább kel-lett
lépni. A dániai műhelymunka részt-vevői
elhatározták, hogy mivel a lengyel-országi
célkitűzések egyik felét - a munkajelleget
- sikerült megvalósítaniuk, a
következőkben e mellett szorgalmazni
fogják a fesztivál vándorjellegének ki-
alakítását is.

A már említett Peter Scherhaufertől
származott az az ötlet, hogy szervezzenek
egy vándorfesztivált Skandináviától Gö-
rögországig, az európai kultúra bölcsőjéig,
egészen pontosan Delphoiig, vagyis a
Parnasszusig, amely az ókori mitológia
szerint Apolló és a múzsák kedvenc tar-
tózkodási helye. Az ötlet mindenkit fel-
lelkesített. Úgy döntöttek, hogy hajóval
teszik meg az utat a kontinens partjai
mentén, s szinte minden számításba ve-
hető országban kikötnek egy-egy állo-
máshelyen, ahol az oda sereglő színhá-
zakkal nagy utcaszínházi fesztiválokat



rendeznek. Minden állomáshelyen egy-
egy újabb csoporttal gazdagodik az út
kezdetén szerveződött „eredeti együttes",
s Delphoiban óriási nemzetközi színházi
fesztivállal zárul a rendezvény.

Sajnos, a szervezési munkát már a kez-
det kezdetén meghiúsította a pénzhiány.
A hajóutas fesztivál költségeit ugyanis
másfél millió dollárra taksálták a szakér-
tők. Ennyi pénzt azonban - még nemzet-
közi szinten is - nehéz összekaparni a
színház világában. Új szponzorok után
kellett nézni. Időközben érdeklődést ta-
núsítottak az ügy iránt a franciák, a hol-
landok és a szovjetek is, de a hajóutat ők
is megvalósíthatatlannak ítélték. Így a
tengeri út tervéből lassan szárazföldi lett,
s ezzel egy időben az észak-déli útirány
kezdett kelet-nyugatira fordulni. Annál is
inkább, mivel a franciák külsőségeiben és
sokszínűségében minél emlékezete-sebbé
szeretnék tenni a nagy francia forradalom
kétszázadik évfordulóját, s ez az akció jól
illene ünnepi terveikbe.

A szovjeteknek viszont kikötéseik vol-
tak: Moszkvában kezdődjék és egy szov-
jetunióbeli körúttal folytatódjék a mun-
kajellegű vándorfesztivál, s annak részt-
vevői abban az évben ne vegyenek részt
más nemzetközi színházi seregszemlén.
Most már a franciák és a csehszlovákok
mellett ők lettek az ügy legfőbb kezde-
ményezői. Tetemes mennyiségű pénzt si-
került felajánlaniuk, hogy ez a gigantikus
méretű rendezvény létrejöjjön. Rövidesen
kialakult a vándorfesztivál előzetesen
tervezett útvonala: Moszkva - szovjet-
unióbeli körút - balti államok - Skandi-
návia -Északnyugat-Európa - Francia-
ország - Spanyolország - Olaszország.
(Vagyis a körút ezúttal az európai kultúra
második „bölcsőjében" ért volna véget.)
A tervezett időpont: 1989. május köze-
pétől október közepéig - úgy, hogy a
francia forradalom évfordulós ünnepsé-
geire Franciaországba érkezzen a kara-
ván. Az önfinanszírozó csoportok száma
országról országra egyre nőtt volna
(persze egy előre meghatározott optimális
kereten belül). Ezen kívül országhatártól
országhatárig egy-egy nemzet kis-, zseb-
és utcaszínházai csatlakoztak volna a
karavánhoz. Ez a sokszínű színházi se-reg
minden útjába eső városban utcaszín-házi
fesztivált rendezett volna, a végcél felé
haladó derékhad (vagyis a kezdetektől
gyarapodó központi mag) pedig rend-
szeresen próbált volna egy produkciót,
amelynek előbb a párizsi ünnepségeken
lett volna az ősbemutatója. Magyaror-
szágot a központi mag részeként a buda-
pesti Szkéné Színház képviselte volna
ezen a rendezvényen, amelynek végül is-
közös megegyezéssel - a Békekaraván

nevet adta a nemzetközi szervezőgárda.
Csehszlovákia képviselője kezdettől fog-
va a brnói zsebszínház, a Divadlo na Pro-
vazku, a vándorfesztivál egyik mozgatója
és főszervezője Peter Scherhaufer volt.

A szponzorok megszerzése, az anyagi
fedezet összegyűjtése, az autóúthoz
szükséges eszközök biztosítása és a rek-
lámgépezet beindítása elég sokáig tartott.
Időközben több együttes vissza-mondta
közreműködését, s néhány ország is elállt
részvételi tervétől (így történt ez a
Szkéné Színházzal, illetve
Magyarországgal is). A rendezők azon-
ban nem adták fel: újabb színházakkal te-
remtettek kapcsolatot, s a régi álom testet
öltött...

Az I. nemzetközi Békekaraván cseh-
szlovák képviselője, a brnói színház má-
jus 11-én indult útnak, hogy Kassán,
Lvovon, Kijeven keresztül megérkezzen
Moszkvába, ahol a Frunze Kultúrpalotá-
ban kezdődtek a közös foglalkozások. A
karaván törzsgárdáját nyolc színház al-
kotja. A csehszlovák résztvevőn kívül a
Szovjetunióból a Licegyeju és a Szvoja
Igra, Lengyelországból a Teatr Ósmego
Dnia, Olaszországból a Teatro Nucleo,
Franciaországból a Compagnie de Ha-
sard, Angliából a Footsbarn Travelling
Theatre és Spanyolországból a Circ Peril-
los vesz részt a hosszú út közös munká-
jában. A határtól határig kísérő színháza-
kon kívül a Szovjetunióban a Pop mecha-
nika, Varsóban pedig az Akademia Ru-
chu segíti a karaván munkáját.

Az országonként kísérő együttesek saját
produkcióin kívül a nyolc, (illetve két
ízben kilenc) színházból álló karaván há-
rom színjátékot próbál és ad elő a ván-
dorseregszemle során. Az egyik Brecht
Kispolgári nász című darabja, a másik -
az ügy kiötlője iránti tiszteletből - egy
csehszlovákiai alkotás. Scherhaufer, aki
magyar szülőktől származó csehországi
szlovák, úgy látta jónak, hogy ez az alko-
tás az ország egészét reprezentálja. Igy
nyúlt a cseh népmesék világához és Boze-
na Nemcová mindkét országrészben ked-
velt meséihez. A mesékből montázstech-
nikával dramatizált színművet a brnói Eta
Thalská készítette Az álmok világa (Svet
snu) címmel. A harmadik mű - stílusosan
- az Odüsszeia '89 című produkció. A
közös játékba minden újonnan érkező
színház tagjai beilleszkednek, így a
színrevitel országról országra módosul.

Moszkvában kétnapos közös próba után
(az együttesek odahaza már foglalkoztak
az elképzelt produkcióval) május 18-a és
június 1-je között játszották a Kispolgári
nászt és Az álmok világát (közben 30-án
„pihenésképpen" a közönség
meghallgathatta a Pop mechanika

koncertjét). Leningrádban június 4-e és
11-e között az Odüsszeia '89-et próbálták a
Kirov nevét viselő Központi Kultúrpa-
lotában. Énnek a műnek a bemutatójára
csak Nyugat-Berlinben került sor,
ugyanis ez az első ötletektől a premierig
közös alkotás eredményeképpen szüle-
tett meg, tehát több időre volt szükségük
az alkotóknak. Június 12-e és 20-a között
mutatták be Leningrádban a Kispolgári
nászt és Az álmok világát (közben 17-én
egy „esküvőakcióra" is sor került).

A következő állomás Varsó volt, ahol
június 27-e és július 2-a között tekinthet-
te meg a lengyel főváros közönsége a két
darab előadásait. A Békekaraván július 4-
én érkezett Csehszlovákiába, s 6-án, 7-én
és 8-án három színjátéknak tapsol-hatott
a prágai közönség: a Brecht-darab és a
cseh mesefüzér mellett Boleslav Polivka
Hajótörött című előadásának. A
nemzetközi vándorfesztivál július 10-én
érkezett Nyugat-Berlinbe, ahol a hónap
végéig maradt a karaván. 12-e és 29-e
között minden este színre került a már
eddig is többször előadott két darab.
Közben 12-én és 13-án befejeződtek az
Odüsszeia '89 próbái, és 15-én megtartot-
ták a bemutatót. A hónap utolsó napjai
pihenéssel teltek, majd Kielen keresztül
augusztus 2-án érkezett a vándorfesztivál
Koppenhágába.

Dániában augusztus 3-tól 15-ig ma-
radnak a karaván tagjai, s játsszák a há-
rom darabot. Onnan Bázelbe, majd Lau-
sanne-ba vándorolnak, s szeptember 5-én
érkeznek Franciaországba.

A Békekaraván végállomása Blois.
Ebben a városban - a nagy francia forra-
dalom kétszázadik évfordulója tisztele-
tére-szeptember 8-a és 17-e között min-
den este színre viszik a három produkció
valamelyikét.

18-a a búcsúzás napja. Ekkor szétszéled
a Békekaraván, hogy legközelebb még
nagyobb szabású vállalkozásba fog-
hasson, a színház, a kultúra és a népek
barátsága érdekében.

Tizenegy év kellett ahhoz, hogy a Bé-
kekaraván az ötlettől - különböző nehéz-
ségek legyűrésével - eljusson a megvaló-
sulásig. Kár lenne, ha csupán érde-
kességként, egyedi furcsaságként kerül-
ne be a színháztörténetbe.


