
- Részben tényleg legendáról van szó: soha nem
volt baj a színpadon. A legendának azonban volt
alapja, mégpedig az, hogy féltem. Nyugodtan
beszélhetek erről pályám vége felé, hiszen annak
idején sem szégyelltem bevallani - a legenda elsó'
számú terjesztője magam voltam. Hogy miért
féltem kis szerepben talán még jobban, mint
hosszúban? Ha ezt tudtam volna, nyilván nem
remegtem volna. Mert néha valósággal remegtem,
és nem attól, hogy az alaposan megtanult szerep-
ből v a l a m i t elfelejtek, hogy nem leszek e l é g
jó. Attól féltem, hogy m i n d e n t elfelejtek, és úgy
megbukom, hogy az előadásnak vége szakad. Aki
csak fokozatoktól fél, az nem fél igazán. Valóban f
é l n i csak a l e g r o s s z a b b t ó l lehet. Én
pedig féltem. Azért mondom ezt múlt időben, mert
ma már valamivel bölcsebb vagyok, és örömet ad
nekem az, hogy a Thália Színház vezetői - mindig
új, gondolkodásra késztető műsoraikkal - a
hetvenen felüli színész számára is tartogatnak
meglepetéseket. (Voltak idők, amikor nem
reméltem, hogy hetvenegy éves koromban is színész
leszek. De még azt sem, hogy egyáltalán hetvenegy
éves leszek.) Őszintén azt hiszem, hogy ma már
nem félek. De vajon mindig és mindenben hihet-e
az ember akár saját magának is ?.. .

Azt mondja még: Harpagont szerette volna
eljátszani és A botcsinálta doktor Sganarelle-jét.
A Harpagont nagyon, azért harcolt is. Ilyesmit
többé nem remélhet, tehát nem is remél.
Életében egyszer rendezett - a körúti Kamara
Varietében -, és büszke rá, hogy ő osztott olyan
szerepet a hosszú szünet után újra színészi
pályára lépő Benedek Tibornak, amelyben
Benedek rögtön megmutathatta, hogy kicsoda.
Izgalmas tehetségnek tartja - a maga műfajában
- Alfonsót, a legfiatalabbak között - például -
Harsányi Gábort. És fel szeretné hívni a
figyelmet Kollár Bélára.

műhely

K A Z I M I R K Á R O L Y
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a K a l e v a l á r ó l *

Feljegyzések a próbákról

Sok riadt tekintet, hogy lesz mindebből elő-
adás?

A színészeket hagyom jönni-menni, szokjanak
ehhez a különös világhoz. Szinte észrevétlenül
válik le anyagunkról mindaz, ami felesleges.

Kullervo legendás alakja körül egyre kevesebb
az a cselekmény, amely szükséges nekünk. A test-
vérszerelem bámulatosan szép hangulata, mely
nem kapcsolódik közvetlenül a mi drámai fő-
vonalunkhoz, fájó szívvel kimarad.

Szörnyű, mikor egy eposznál félünk az epiká-
tól. A művek belső törvényei ez alkalommal is
érvényesülnek. Megoldhatatlan minden olyan
törekvés, amely a beszélők számának megsok-
szorozására irányul.

Minden nap új meglepetés. Magunk számára is
felfedezzük a Kalevala vadonát. A beszélők,
Keres Emil és Horváth Ferenc nyugtalanul

* A tanulmány első részét előző számunkban közöltük.



figyelik, hogyan kerülnek át az ő szövegeik a
szereplőkhöz, és miképpen válik egy-egy ilyen
rész remek és élő önbemutatássá.

Ismét kiderül, minden stílusvita elméletben
lehet bármilyen hangzatos, csak a valóság nehéz
buktatóin keresztül válhat termékennyé. Hogyan
kell eljátszani a Kalevalát? Mikor áll ellen az
anyag, mikor válik kezesbáránnyá? Minden
kiagyaltság, minden ráaggatás idegen. Minden
egyszerű, mintha előttünk születne a megoldás,
minden, ami magától értetődő, jó.
Képtelenségnek tűnik első hallásra a termé-
szetfeletti helyzetek színpadi megoldása.

Gyermekkorunk meséiben nem okozott gondot,
mikor tengereken szálltunk át képzeletünkben, és
szinte önkéntelenül kitártuk karunkat. A repülő
ember először a levegőnek nekifeszülő testnek
hívta segítségül a madártollakat. A lovas-
párbajok sem okoztak gondot, pedig a gyerme-
keknek ritkán adódott lehetőség nemes paripa
hátára pattanni. Megtette azt egy söprűnyél is.
Nosza, uzsgyi, és táltosoknak képzeltük ma-
gunkat.

A Kalevala főszereplője a képzeletünk, a
fantáziánk. A természetes képzelet és a termé-
szethez visszatérő fantázia. A néprajzi hitelesség
múzeumbemutatása nem a mi feladatunk. Aki
ilyesmikre kíváncsi, látogassa a skanzennek
nevezett falumúzeumokat. A természetes hét-
köznapi öltözködéstől távol áll a gazdagságával
és keresettségével cifrálkodó gyöngyös bokréta.
Az öltözködés, a jelmezek csak olyanok lehet-
nek, hogy feltételezhessük a legegyszerűbb ké-
szítési módot. A Kalevalát egy nép közösen
szülte. A szerző ismeretlen. A nép nem. Tehát
együtt, közösen kezdjük az előadásunkat, mintha
szokásos, esti szórakozásra, tanúság-tételre
jöttünk volna együvé. A szereposztás is előttünk
alakul ki. Ahogy természetes. A falu legerősebb
embere mindig a hős. A nyiszlett alak, még ha
különben szeretik is, arra való, hogy nevessenek
rajta. Aki a legtekintélyesebb gazdasszony, abból
lesz Észak úrasszonya. De hát az ég szerelmére,
hogyan változunk át, hogyan leszünk sasok,
medvék, farkasok, lovak, vörösbegyek, szelek,
tengerek, viharok, kígyók, férgek, szerelmesek ?
Hogyan ? A képzeletünkkel. A maszkok bennünk
vannak. A vén banya szép is lehet, mások látják
rútnak, utálatosnak. Magunkkal mindig
elfogultak vagyunk. Még a népmesékben is. Hát
még a valóságban! A Kalevala az ember naiv
korszakából való. A naivság a legbecsületesebb,
a legtisztább állapot. Naivul kell közelednünk
hozzá. Fel kell ébreszteni magunkban a játékos,
naiv, gyermeki (nem

infantilis) ösztönöket. Nincs az a felnőtt, aki nem
játszik szívesen, ha egészséges, és lehetősége van

a játékra. Nincs az a felnőtt, aki nem huhog
szívesen, ha bújócskát játszik gyermekével. A
játék teszi tisztává és a munka, a munka és a
játék, így együtt, agyonbonyolított, manipulált
életünket. A játékos képzelet kísérelte meg
először más égitestre juttatni az embert. A
természetfeletti erők mindig emberarcúak. Mi
teremtettük őket. Mindig kutattuk a meg-váltó
valamit, amellyel biztonságot, jólétet,
boldogságot akartunk teremteni magunknak.
Ezért a megváltó valamiért mindig küzdeni
kellett. Jelen esetben nevezzük Szampónak, de
nevezhetjük nyugodtan atomnak vagy űrkuta-
tásnak is. Szomorú valóság, hogy ez a küzdelem
mérhetetlen áldozatot követelt az emberiség
eddigi történetében. De a végső cél, az ember
boldogságának megteremtéséért hozott mérhe-
tetlen szenvedés nem lehet hiábavaló. A magyar
népballadák Görög Ilonája ugyancsak hasonló
témájú.

Bizonycsak meghalok, anyám, édesanyám,
Görög Ilonáért, karcsú derekáért. Karcsú
derekáért, gombos ajakáért. Gombos
ajakáért, piros orcájáért! Ne halj fiam, ne
halj, Bertalaki László! Csináltatok néked
olyan csuda - malmot: Kinek egyik köve
bélán-gyöngyöt hányjon, Másod-köve pedig
sustákot, petákot.

És így szól a fiú:
Eresszen el engem, anyám, édes anyám
Csuda-malom látni, csuda-malom látni!

Hogy hallatszik ez a Kalevalában ?

Új szampója őröl bezzeg,
A tarkatetős ím berreg,
Egy hombárral este tájba,
Eggyel őröl eleségre,
Mással őröl nyereségre,
Harmadikkal háztartásra.
A mesében az igaz elnyeri jutalmát, a gonosz

büntetését. A mesében hinni kell, és hinni lehet.
És ez így jó, legalább a mesében legyen így. Meg
kell fürödnünk a népmesék tiszta forrásában.
Bartók így szól a Cantata Profanában: „Nem
iszom pohárból, csak tiszta forrásból."

A próbák alatt egyre inkább magyarnak érez-
tük a Kalevalát. Messze a távolból felénk szól ez
az ősi üzenet. A magyar népballadák eltűnt
(eltüntetett) tiszta világa úgy hat a sok deka-
denciában, pornográfiában, nihilizmusban, kiút-



talanságban, mint üdítő, erőt adó, felfrissítő
forrás. Igen, repülni fogunk, és széttárjuk ka-
runkat. Lovagolni fogunk „szilaj nádparipán", és
ha lovunk enni kíván, kezünkből etetjük,
elpusztult gyermekünket lelkünk leheletével
életre varázsoljuk. Igen. Hiszünk és tengerek
leszünk és viharok, károgni fogunk, csúszunk-
mászunk, hogy felemelkedhessünk. Milyen
furcsa, hogy a próbák elején nehezen, szégyen-
lősen kezdődik a játék. Igen, sajnos racionális
korunkban sok veszély fenyegeti a homo lu-
denst. Élő hangkulisszák leszünk, és megele-
venedünk mint díszletelemek. Kapuk leszünk és
nyikorgó pitvarablakok. Mennyire szükséges
vigyázni az irodalom által felállított szabályok-ra!
Ami epikus, az nem alkalmas színpadra.
Epikában viszont gyanús a drámai elem. Pedig
ez így együtt maga az élet. A Kalevala szituációi
kínálják a drámai megvalósítás külön-leges
lehetőségeit. Ugyanakkor a kifejezetten drámai
helyzetek távol tartják maguktól a hagyományos
színjátszás konfliktus-építésének megoldásait. A
szövegek, mint a különböző számú
kirakókockák szívós munkánk eredmé-
nyeképpen lassan-lassan a megfelelő sorrendbe
helyezkednek. Minden egyes találkozás a fel-
fedezés örömét jelenti.

Kővári Kati a tanítványom. Rendező, dra-
maturg, szervező, gépírónő, rokonszenves, mint
a népmesék pulikutyája, mármint a természete.
Az ő feladata rakoncátlan, állandóan különböző
irányokba kalandozó nyájunk összetartása.
Jegyzeteket is készít, nehogy valami lényeges
elfelejtődjék, vagy újra kelljen felfedezni. A
jegyzetek szénakazlából néhány:

A dráma in medias res indul. Ezt állítólag én
mondtam. Úgy kezeltem a Kalevalát, mintha
eredetileg is drámának teremtődött volna.
Érdekes. Az Isteni Színjáték, mint Képes Géza
mondta, olvasásra született. A Kalevalát
azonban énekelték, tehát előadták. Tehát szín-
padi formában született.

Vejnemöjnen születése. Egy asszony szül egy
gyermeket - hétköznapi történet. Vejnemöjnen
világra jötte az összes asszony részvételétől kapja
meg világméretű jelentőségét.

Női csoportok. Együtt élnek, együtt mozog-
nak, kifejezvén a kozmikus vajúdást. A zene nem
lehet más, mint szívünk dobbanása. Az új-szülött
mindig feledteti a fájdalmakat. Az asszonyok
kacagó kórusa az anyai szeretet, a hatalmas,
védelmező szeretetet sugallja.

A játékhoz muzsikáló gyerekek részvétele
szükséges. Ők a rövid alkalmassági vizsga után
minden próbát tátott szájjal, ragyogó szemmel

figyeltek. Nem tudták, hogy az ő tekintetük
jelezte nekem a jó irányt. Muzsikáló gyerek a
színpadon - tiszta forrás - a jövő jelképe. A
Kalevala hatalmas, misztikus szobra egyre több
emberit áraszt magából. Kibontakozik előttünk a
tragikus, a komikus, a magasztos és hétköznapi
csodás egyvelege. (Vejnemöjnen félelmetes
bűvölése és a kikosarazások emberi
alaphelyzetből fakadó tragikomédiája.) A mesé-
ben a halál sem félelmetes, mert tudjuk, semmi
nem lehetetlen. A kis Ajno elpusztítja magát, de
látjuk új életre kelni, és megcsúfolni a még min-
dig őt kereső Vejnemöjnent. Ebben az epizódban
először a lírai motívum érvényesül mara-
déktalanul. Ennek megfelelően tartózkodóbb,
meghatóbb a humor is. Nyugaton az Ajnót játszó
színésznő jelenetéből hagyományos vet-
kőzőszámot csinálnának. (Nálunk is több férfi-
szereplő javasolta ezt a próbák során.) Mi azon-
ban megmaradtunk a kedves, tiszta, magától
értetődő jelzésekkel a „szövegben rejlő" vet-
kőzésnél.

A Kalevalában a férjek igencsak alárendelt
szerepet játszanak. Ez is hű kifejezője a matriar-
chátus elméletének. Mi tehát egyik szereplőnket
jelöltük ki, hogy ő játssza el az összes meg-
alázott férj szerepét.

A zene: Bartók és Kodály

Milyen közel került hozzánk Bartók és Kodály!
Sibelius muzsikája gyönyörű, de túlságosan
szobatiszta a mi felfogásunkhoz. Mintha
felfedeztünk volna valamit. Talán Bartók és
Kodály annak idején ugyancsak eljutottak a
Kalevala tiszta forrásához. Kapcsolatuk Vikár
Bélával közismert. És a kodályi-bartóki csoda-
világ érthetőbbé válik a Kalevalából.

Ez a dal nem gyereknóta,
Gyereknóta, asszonymóka:
Szakállas hős dala volt ez,
Miket nem dalol a gyermek,
Miket fiú fele se tud,
Házasulandók harmada se
Itt e kínkeserves korban,
E veszendő világ végin.
Dalolt a vén Vejnemöjnen,
Tó kiloccsant, föld megrendült,
Vashegyek vadul remegtek,
Nagy kősziklák ketté váltak,
Parti szirtek porrá máltak.

És az elmondhatatlanul csodálatos, megzené-
sített kodályi-vejnemöjneni szöveg.

Hát beszél bizony a zöld fa,
Búg bizony a lombleveles,
Kajdászik aranykakukkja,



Fütyörész a lányka fürtje,
Játszott Vejnemöjnen ujja,
Harsogott a hárfa húrja,
Hegy-völgy zengett, szikla rengett,

Mind a szirtek mennydörögtek,
Habokon kövek görögtek,
A fenyérek vízben úsztak,
Fenyőfák is vigadoztak,
Mezőn tuskók táncot róttak.

Igen, ez így együtt Bartók és Kodály muzsiká-
ja. Úgy, de úgy örültünk ennek a felfedezésnek,
mert ennek ismeretében többet tudtunk meg
magunkról is. Mindenütt, ahol erre mód van,,
külön hagyjuk érvényesülni a zenét és külön a
szöveget. Csak ott tekintjük aláfestő-zenének a
muzsikát, ahol mind a kettő együtt érvényesülhet.

Képes Géza többször figyelmeztet, vigyáz-
zunk, hárfa helyett a finnek ősi hangszerének
nevét használjuk, amelynek neve kantele.
Kapcsolat a természettel

Jó megoldásnak tűnik a szereplők megjelení-
tése, amikor még csak beszélnek róluk. Egy-egy
szereplő hangsúlyossá válik azzal is, hogy né-
mán megjelenik. A Csordás alakja így lett egyre
jelentőségteljesebb. Kapcsolatunk a természettel
nem lehet más, mint kapcsolat ön-magunkkal. Az
állatoknak is minden állat-jelleg nélkül kell
beszélni hozzánk. Hajszálon múlik a
barlangvasút-gyermekszínház hangulat, és ez
elronthat mindent. Igen, nálunk a fenyő úgy
sóhajtoz, mint az emberek, és az is magától
értetődő, hogy Lemminkejnen anyja a holdacskát
és a napocskát kéri, segítsenek fiát megtalálni. A
folyót ugyanúgy gereblyélik, mint a földet a
parasztok. A mezei munka, az emberi
alkotómunka végigkíséri eposzdrámánkat, hő-
seink mindig tevékenyek. Kosztolányi a Kale-
vala-művészet centrikusságáról szól. A szellemi
és a fizikai munka közti különbség nem minő-
sítő. A Szampó ellopásánál Vejnemöjnen esze,
Ilmarinen munkája, Lemminkejnen találékony-
sága együttesen szerzik meg a sikert. A
Kalevalában az erotika is természetes.
Vejnemöjnen állandó jelzője a vén világbölcs, és
nem a vén kéjenc. Tudását és jelentőségét
tisztelik, nem a korát.

Az északi utak, melyet mindhárom hősünk
megtesz többször is - veszedelmes, kalandos
vállalkozások.

Leánynézőbe mennek, de ez nemcsak egyszerű
nőhódítást jelent. A ledalolás, a bűvölés ugyan-
csak örömet szerez. Egyfajta formája ez a hábo-
rúskodásnak. Jól járt volna az emberiség, ha a

dalosversenyek mintájára küzdöttek volna egy-
más ellen a népek. Pohjola a mi előadásunkban
nem afféle boszorkányvár, mint ahogy Louhi, a

„gyérfogú banya" sem boszorkány. Ebben a
hitemben megerősített Bánki Zsuzsa élményt
adó, nagyszerű játéka. Észak egy másik közös-
ség, amelynek formája, életmódja zordabb,
kegyetlenebb: a határán feltűnő sasok is ezt
jelzik. Louhi rabszolgatartó zsarnoksága követ-
keztében az északiak közül jelentősen senki sem
tűnik ki. Mindemellett például az esküvő alatt a
két közösség együtt mulat, láthatóan tartani
akarják a rokoni kapcsolatot. Úgy érzem, ennek
a felfogásnak következtében a konfliktus
reálisabbá válik.

Nem elvont csodák harcolnak egymással, nem
bűvölés a bűvöléssel, hanem emberi erők, sötét
és tiszta szándékok. Az északi táj, az idegen föld
félelme mindhárom északot járó hősnél erőtel-
jesen motivált. Vejnemöjnen népének akarja
adni a Szampót, amely a munka jelképe, Louhi
maga kormányozza azt. Mármint a nagy Szam-
pót. Az északi táj hőseink számára riasztó,
megdöndülnek a botok, békaételt kapnak, a sör
kukaccá változik, és a lányok, amikor akarják,
úgy sziszegnek, mint a kígyók, ha akarják -
gyönyörűek. Ilmarinen is ott marad az elidege-
nedett tájon, miután felépítette a Szampót. A
sasok mindig elkísérik a képzelt határig hő-
seinket. Ezek és még sok más motívum alapján
rajzolódik képzeletünkben az északi táj, mely-
nek félelmetessége az eposzban is ellentmondá-
sos. Nehéz megteremteni „a hősök elsüllyesztő
helyet".

Bizonyos pontokon visszahozzuk a regölés ősi
módját, hiszen Vejnemöjnen és Louhi „üzleti
tárgyalása" alkalmat ad az énekmondók
hagyományosan kötelező kézfogására.

Egy-két vidám csoda, kis csodák, melyek
derültséget keltenek: Vejnemöjnen csendes
mosolygással szelet támaszt, az instrukciógyártó
gyerekek, illetve felnőttek Pohjolába fújják
Ilmarinent. Még a kalapácsot is kifújják a kezé-
ból. Az arany-ezüst lány kovácsolása, használ-
hatatlansága az ágyban ugyancsak derűs epi-
zóddá válik előadásunkban, és a színészi bravúr
lehetőségét csillantja fel Ilmarinen fürdése a
szaunában is.

Még egyszer a Szampóról. A mi koreográfiánk
a munka szimbólumának tekinti a Szampót, az
aláfestő zajok egész napjainkig jutnak el, az
egyszerű kalapács hangjától a gyári szirénáig és
a gőzkalapács hangjáig. Észak leánya gondolati
síkon az egész építés alatt színpadon tartózkodik
az én felfogásomban, mint a leg-



főbb jutalom, akire Ilmarinen nagy munkája alatt
végig izgalommal gondol. Kiábrándulása így
pszichológiailag is abszolút érthetővé válik.

Három felvonás vagy két rész?

Kipróbált, ismert daraboknál, ahol a közönség
tájékozottabb, kevesebb előítélettel kell számol-
ni. A felkészülés stádiumában önként adódott, sőt
egyedüli megoldásnak tűnt a hármas tagolás. A
gyakorlatban azonban más törvények ér-
vényesülnek. Az első rész, amit elképzeltünk,
minden szépségével együtt sem adott biztosítékot
a fogadtatásra. Egy bizonytalan szünet után még
nehezebb megszerezni az elismerést. Columbus
tojásaként adódott a megoldás, Horváth Teri,
Lemminkejnen édesanyjának már a próbákon
egyre inkább élményszerű munkája után. Olyan
élmény, annyira egyedül-álló az ő találkozása
ezzel a szereppel, amely után remélhetően
(hatáselemzés) nagyobb bizalommal játszik
velünk együtt a közönség.

Újabb aggodalom: nem lankad-e a figyelem
másfél óra után? Ha megbukunk, illetve rossz,
amit csinálunk, már tíz perc után is nehéz ébren
tartani az érdeklődést. Végül is számításaink
szerint, ha három felvonásban játsszuk a dara-bot,
produkciónkat két szünet is terheli. Ha két
részben adjuk elő, egy szünet a javunkra íródik,
igaz, fenyeget közben a fáradtság veszélye is. A
Körszínházban hivatalosan 8 órakor kezdődik az
előadás (Pesten ez 8.1o). A két részes megoldás
11 óra 10 perc körüli befejezést ígér. Szezonban
ez azt jelenti, hogy a publikum remélhetően
legalább ötperces taps után negyed 12-kor az
utcán van. Végül is ezt a megoldást választottuk.

Lemminkejnen figuráját az epikusan előadott
kalandok mellett sok játékkal körítettük. Kalan-
dok, gyarlóságok megeleveníthető fogalmak. Meg
kellett teremtenünk erkölcsének „egy bibéjét".

Tánc, mozgás, gesztusok és hit ezekben a
megoldásokban. Külli alakja is játékosabb lett
nálunk. Az eredetiben Lemminkejnen elrabolja
Küllit. Nálunk megbűvöli. Táltos mivoltát
becsületszóra nem hiszi el a néző.

A két szerelmes esküje. Mint öreg tanácsadók-
hoz fordulnak a beszélőkhöz. Az eskü így ünne-
pélyes, tréfás is, a szerelmet is kifejezi, és eltün-
teti azt az érzelmes komolyságot, amellyel a
finnek saját bevallásuk szerint mindig közelítenek
a műhöz, de amelyet a mi emlékpróbánkon,
amelyet néhány ITI kongresszusi küldött meg-
tekintett, nem hiányoltak. Ahogy ők mondták,
megnyugtató számukra, hogy ahol ez szükséges,

a hangvétel komolyra fordul. A tragikum és
komikum adagolásának megfelelő aránya.

A feszítés és feloldás ökonomikus beosztása, ez
a legnagyobb feladat, és ettől függ a produkció
egészének hatása.

Közös népi hagyományok

Milyen régi az anyós és az ifjú asszony konf-
liktusa, milyen régi a házasság, a házaspárok
elhidegülése, és mindezt milyen jól kifejezik a
magyar népi játékok is! (Hej páva, hej páva!
Császárné pávája! Szegény legény voltam, gaz-
dag leányt vettem ...)

Ukko atyaúristen jelenléte valóban csak az
imádságon át közelíthető meg. Az utazás han-
gulatát száncsengők adják, és egyre többet
idéződik fel az eltűnt magyar színjátszás emléke: a
sámánszínjátszásé. (Hont Ferenc: Az eltűnt
magyar színjáték nyomában.) Finn vendégeink
örömmel fedezték fel munkálkodásunkban a
legrégibb hagyományokhoz való visszatérési
szándékot.

A vérrel csapzó fésű motívumát felfedeztük a
mi Kádár Kata című népballadánkban is.

A kellékek felhasználásának eredetisége mellett
kerülnünk kell minden fajta naturalista
megoldást. A színészek csak felemelik, felmu-
tatják a szükséges kellékeket (fésű, pohár, íj stb.),
és amint feleslegesek, már a színpad két végén
elhelyezett, de a közönség által látható, az
előadás alatt felhasználásra kerülő használati
tárgyak közé helyezik azokat. Az előadás
bizonyos pontjain, az elején, egy-egy nagyobb
motívum végén, Kullervó dalánál használtuk fel
azokat az eredeti finn népi gyűjtéseket, me-
lyeknek egy részét Kaukonnen professzor, illetve a
Magyar Néprajzi Intézet Tudományos Kutató
Csoportja tulajdonából Ortutay Gyula bocsátott
rendelkezésünkre. Bartók és Kodály eredeti finn
gyűjtése és a Kalevala káprázatos szövege teljes
összhangba kerültek, igazolva azt az elkép-
zelésemet, hogy egy stíluson belül és egy bizo-
nyos színvonal felett magától értetődő a harmó-
nia.

A második részt dinamikusan kell indítani. A
leánykérést az esküvős, lakodalmas, népi játékok
vidám, de tartózkodóan ünnepélyes hangján kell
megszólaltatni. Az egész jelenet Kodály
Székelyfonójára emlékeztet és arra a magyar
ismeretlen szerzőre, aki a XVI. században írta
lakodalomra készült alkalmi versét, az asszonyok
intését (Adhortatio mulierum) :

Mostan egy ifjú megházasodott
Újonnan hozta szép házastársát,
Kit ugyan szeret, mint önmagát;



Nagy szép beszéddel őtet így oktatja:
Asszony! Szép társam és szép virágom,
Ha isten minket ketten összebír; Tanítlak
tégöd, kérlek, hogy ne bánjad. .

Ugyanez így kezdődik nálunk:
Most a lánykát megtanítjuk,
A menyasszonyt utasítjuk,
Hej, húgocskám, menyasszonyka,
Aranyalma, gyöngyömadta,
Hallj ide, míg én beszélek,
Másmódon amíg mesélek .. .

A Szampó ellopása utáni tengeri csata, a küz-
delem ismétlésekre kényszerítene bennünket,
eszközeink kimerültek, kötelezően érezzük, hogy
vissza kell térnünk a játéktól a szövegig, csak a
szövegig. Mennyire féltünk attól a hamis, üresen
csengő pátosztól, amely sok esetben nem
megfelelő, alkalmi előadók miatt elidegenítette a
népet a költészetétől.

Soha olyan szépen és egyszerűen nem hal-
lottam még balladát mondani, mint ahogy Bartók
hangját őrzi egy hanglemez. Erre az egy--
szerűségre és az ennek megfelelő igaz pátoszra
törekedtünk. Előadásunk kezdetének közösségi
jellegét idéztük meg előadásunk végére. A sze-
replők visszaváltoznak egyszerű parasztembe-
rekké, olyan emberekké, akik ma este rész: vettek
egy felejthetetlen játékban. Mi nem fejezhetjük
be másképp előadásunkat, mint az örök
boldogságra való törekvéssel, a hittel, hogy végül
is minden jóra fordul. A Szampó fénye azokra
sugároz, akik megérdemlik, és felhangzik a
gyerekek hangszerén majd egy gyönyörű női
kórus nyomán Vejnemöjnen muzsikája. Hőseink
elbúcsúznak tőlünk és Vejnemöjnen

Kanteléjét hátrahagyja,
Szép zenéjét finn fiakra,
Népére öröm-örömét,
Nagy dalait nemzetére . . .

és az emberiségre. Csak megrendüléssel hall-
gathatjuk mi magunk is az ősi üzeneteket:
Ámde mégis mind hiába,

Csapát törtem új danákra,
Csapát törtem, gallyat szeltem,
Ágat nyestem, utat leltem,
Innen megy az út ezentúl,
Az új ösvény innen indul,
Dicsőbb dalok szerzőinek,
Különb ének költőinek
A törekvő, zsenge népben,
A növekvő nemzedékben.

Hagyomány és újítás

Sokat beszélnek a színház megújításának
szükségességéről. Kevesebbet kellene beszélni

és többet cselekedni. Igaz, beszélni könnyebb, és
a felelősség is kisebb. Sokan nem értették, miért
kellett feltámasztani a XVIII. századi ismeretlen
szerző Bachus című komédiáját. Éreztem az
elmarasztalást, hogy amikor a szín-házak biztos
üzlet reményében nem kockáztat-nak, akkor mi,
illetve én ilyesmiken töröm a fejem. Keres
Emilen kívül senki nem tudta, hogy ez a
produkció felkészülést jelentett a Kalevalára. A
kisebb kockázat készítette elő a nagyobbat. Keres
Emil ez alkalommal is jobban bízott
elképzeléseim sikerében, mint saját magam.

Az iskolaszínjátszás kötetlenebb szövege,
kevéssé ismert anyaga kínálta a kísérlet lehető-
ségét. Az Euripidész-dráma ugyanakkor fegyel-
mezettséget követelt, és önmagában is abban az
időszakban rendkívül aktuálisnak tűnt. Az
iskoladrámák a kollégiumokban protestáns
felügyelet alatt jöttek létre. Ápolták a magyar
nyelvet, és fejlesztették. A jezsuiták tőlük vették
át, és fejlesztették tovább. A játékstílust meg-
határozták az ünnepek. Karácsony, vízkereszt,
húsvét, farsang, nyári vizsgák vagy tanévkez-
dések. Nagynéha névnapi vagy lakodalmi tisz-
teletadásra készültek, de előfordult, hogy kiváló
egyének iskolai látogatásakor vagy egy-egy
szeretett tanár búcsúztatásakor kerekedett jó-ízű
mulatság. Ez világi színjátszás volt a javából.
Tárgyaikat eleinte főleg a Bibliából vagy
különböző klasszikus, főleg latin drámákból
vették. A reformáció térhódítása kedvezett a
hitvitázó drámák megszületésének is. Működött
már az iskolai cenzúra, és az oktatásban is fel-
használták a dramatizálás lehetőségeit. Kedvelték
az úgynevezett interlúdiumokat, közjátékokat.
Közismert a moralitások hatása is. Fel-tűntek az
énekes, táncos bohózati jelenetek. A diákok
kárpótolni akarták magukat a szigorú
fegyelemért. Ezért lettek annyira népszerűek a
mitológiai alakok, istenek humoros meg-
formálásai is.

A színpad terének kialakításánál Rajkai
György, régi útitársam már ekkor is többször
kitért arra, hogyan lehet a legegyszerűbb
színpadtereken megoldani a legbonyolultabbat.
Az iskolakomédia bohó gyerekszereplői,
nyíltszínű mennydörgései, tűzijátékai, fiúk
lányruhába öltöztetése mindmegannyi, bennem
szorongva kísért előtanulmány volt. A közönség
egyértelmű elismerése és a sajtó biztató rokon-
szenve megerősített elhatározásomban, hogy
eljött az ideje a Kalevala színpadra állításának. És
elkészült egy színpadvázlat, amely egy kör alakú,
nyersfából készült pallót ábrázolt, közé-



pen egy oktogonális emelvénnyel a sík földön,
homokkal és a háttérben élő nyírfaerdővel. A
vizet dézsából öntöttük. A szauna, a finnek ősi
fürdője nálunk gőzfürdő, ugyancsak megtalálta
helyét. Mindezek a XVIII. századi ismeretlen
magyar szerző darabjának próbái alatt
fogalmazódtak meg bennem. A homokról fájó
szívvel lemondtunk. De megmaradt a levegő, a
sík területen a víz, és a néhány hazai nyírfa
beláthatatlan nyírfaerdővé változott. Egyetlen
szótól féltem a Kalevala próbái alatt. Féltem, attól
a szótól, hogy modernül akarunk játszani.
Lejárattuk ezt a fogalmat, és már azt sem tudjuk,
mi van mögötte.

Igaz műhöz, igaz szívvel közeledtünk. A be-
mutatónkra különrepülőgép érkezett Finnor-
szágból, és utána minden héten érkeztek hozzánk
a távoli testvérországból a Városligetbe. 1969
nyarán sokszor hangzott fel a liget vén fái között
előadásunk végén Vejnemöjnen varázslatos
muzsikája.

És ettől a muzsikától, ettől a tisztaságtól
tisztábbak lettek az emberek. A nézőtéren figyel-
tem az arcokat.

Aki asszony volt közelben,
Kezét mind a képén tartja,
Lányok szeme könnyel telve,
Fiúk földön térdepelve,
Úgy hallhatják ott a hárfát,
Az örömöt úgy csodálják .. .

Nem hallottak itt azelőtt,
Muzsikát ily megbűvölőt,
Mióta süt Isten napja,
Tündököl a Hold aranyja.

A nézőtéren figyelem az arcokat. A tekintetek
visszatükrözik a csodát, együtt repülünk a lég-
ben, majd odaülünk együtt a tisztásra, és figye-
lünk, figyelünk. Igen, ettől a muzsikától, ettől a
tisztaságtól tisztábbak leszünk, mert az édes nótát
halljuk:

Ős örömnek hárfahangját,
Vejnemöjnen vigadalmát.

Ezért a muzsikáért, ezért a látványért érdemes
élni, dolgozni tovább. Pedig közben nehéz,
nagyon nehéz. . .

A Kalevala „szabálytalan" verssorai megköze-
lítik az élőbeszédet. A magyar eposzok is gyö-
nyörűek, de a színpad szabálytalanságához
hozzáférhetetlenül tökéletesek.

Elvesztő, tékozló századok - miért nincs
Magyar Kalevala?!

CSÁNYI ÁRPÁD

Egy díszlet születése
Az Athéni Timon előkészületeiről

Az Athéni Timon a fanyar-kiábrándult Shakes-
peare műve.

A darab hibájaként szokták emlegetni a laza
szerkezetet. Major Tamás, a rendező mondta
egyik megbeszélésünkön: „Úgy kell az egyes jele-
neteket egymáshoz kapcsolni, elválasztani vagy
kiemelni, mint a cirkuszban. Legyenek a jelene-
tek számok, attrakciók. Használjunk mindent, ami
a színpadon van, úgy mint egy-egy cirkuszi
rekvizítumot."

Hogyan? Hiszen a színház ma távolabb áll a
cirkusztól, minta színháztörténet folyamán bár-
mikor.

A dobozszínpad a függönnyel, az azt körül-
vevő portálfallal és a zenekari árokkal teljesen
elválasztja a nézőteret a színpadtól. A rendező, a
tervező egy kerettel határolt területre kényszerül.
A néző is egy bekeretezett élőképet lát. Külső
szemlélőként nézi végig az előadást. Képzeletbeli
fal van közötte és a színész között, amit estéről
estére mindketten megpróbálnak áttörni.

A görög, a római, a Shakespeare-színház, a
misztériumjátékok és a commedia dell' arte
színpadjai viszont a publikum által körbefogott
játékterek, ahol a cselekmény tulajdonképpen a
nézők között zajlik. A cirkusz porondja is ilyen
játéktér. Artisták, zsonglőrök, bohócok vonulnak
fel rajta, hogy bemutassák attrakcióikat. Ezek
néha vidámak, néha tragikusak. Érdekes: ezeken
a játéktereken vidámabb a vidám, és tragikusabb
a tragikus. Miért tud egy bohóctréfa olyan szívbe
markoló lenni? Mert nem csupán előttünk, hanem
közöttünk történik, és ezért a bohóc tragédiájának
szinte részesei vagyunk.

A cirkuszban és általában a térszínpadokon
nincs figyelmet elvonó elem: kápráztató díszlet
(festmény). Mindennek, amit a játéktéren látha-
tunk, fontos szerepe van a produkcióban; esz-köz
a színész számára.

Tudom, nem mondtam semmi újat. Hiszen
alighogy a dobozszínház megszületett, vele
együtt megszületett az ellene való hadakozás is.
A mai színész, rendező, tervező egyaránt igyek-




