
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-



szik átlépni a rivaldán. E szándéktól vezetve
próbálkoznak a színháztervezők különböző szín-
házi konstrukciókat építeni, több-kevesebb si-
kerrel.

A mi esetünkben azonban ez mit sem segít.
Számunkra adott a dobozszínpad, amelyen elő-
adjuk Shakespeare Athéni Timonját, s megpróbá-
lunk élni azokkal az eszközökkel, amelyeket a
cirkusz használ.

Először is annak a követelménynek kell eleget
tennünk, amit a dobozszínpad és az ehhez szokott
közönség támaszt. Vagyis a színpadkerettel

körülhatárolt teret kell megkomponálni, úgy,
hogy esztétikailag elfogadható legyen, s egyben
kifejezze a darab hangulatát. Másodszor éreztetni
kell Shakespeare korát, az athéni miliőt és a
színhelyek változásait.

Harmadszor olyan játékteret kell kialakítani,
ahol a színész úgy érzi magát, mintha a cirkusz
porondján lenne. Olyan játéktérre van szükség,
ahol a színész fizikailag is a legközelebb kerülhet
a nézőhöz, s minden, ami a színpadon van, úgy
szerepelhet, mint egy-egy „attrakció" tartozéka.
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A Shakespeare-színpad kezdetben nem más,
mint egy kocsmaudvar. Három oldala nyitva
van, így nyúlik be az udvaron álló közönség közé.
(Az udvar a „földszint", a legolcsóbb helyek-
kel.) A színpad három lényeges része : egy kiugró
előtér, egy függönnyel lezárható hátsó rész
(szobajeleneteknek) s az ennek tetején levő emelt
tér (várfokok, erkélyek stb. számára).
A görög színházat körülülték a nézők, a domb-
ldalba vájt, egyre magasodó félkörben (amfi-
eátrum). A lenti kör (orkesztrum) a kar helye. E
ögött állt a színpad (szkéné), amelynek állandó

íszlete idővel márványból épült palota lett.



És a háromféle színpad kombinációja: a dísz-
letterv Shakespeare Athéni Timonjának előadá-
sához. A görög színpadot a mű témája, a Shakes-
peare-színpadot szerzője, a commedia deli' arte
emelvényét a választott játékstílus indokolja.

A commedia dell' arte színpada fából ácsolt, a
piactéren hevenyészve felállított emelvény.

A »díszletek" a játék tartozékai. Székek. Két-
féle módon működnek: téralakító elemként és
funkcionálisan. Ha körbe állítunk nyolc széket,
és hármat egymásra borítunk a kör közepén:
kész a stilizált szökőkút. Máskor a széktámla fo-
gasként szolgál, az érkezők ráakasztják ruháju-
kat.




