
Szophoklész színpadát nem zárja le
sehol, inkább kitágítja a nézőtér felé, és a
mindent betöltő lépcső maga a díszlet, a
rajta változó fény maga a dráma.
(Oidipusz király)

A Rómeó és Júliában megsejtette, hogy
a teljes sötétség egyenlő a tér vég-
telenségével, és ebből fénnyel láthatóvá
téve kiszakíthatja a pillanatot. Az előre-
hátra forgó balkon nem színváltozás már,
hanem újjáteremtett látvány. Mechanikája
nyilvánvaló, de nem uralkodó, s a
világítás emberekre komponált gon-
dolatokat hordoz.

Svoboda egyre gyakrabban használja az
új kifejezést: atmoszféraszínpad. A Sirály
prágai előadásáról azt mondja: „Szerettem
volna egy kert képét létrehozni úgy, hogy
a fény a szó szoros értelmében a nyári nap
forróságával, fülledtségével hasson a
nézőre." És meg-hökkentően hozzáteszi
még: „fiziológiailag is". A különös
kísérlet többé-kevésbé sikerült. A
színpadot körülvevő fekete függöny elé
alacsony feszültségű, de nagy fényerejű
lámpákkal ezüstszürke fényhorizontot
sző. A színpad mérhetetlenül kitágul, a
fekete függönyről megfeledkezünk, és az
ágak között a néző a napfényt véli
átcsillanni.

A fénnyel most már nemcsak Prágában,
hanem Londonban, Dél-Amerikában és
Ausztráliában is játszik. Külföldi
kiállításokon, angol és német rendezőkkel
való közös munkában érlelődnek új
gondolatai. A világszínház, amely néhány
éve felfedezte, már tanul tőle. A bonyolult
technikához szokott angolok, az 1967-es
londoni kiállítás és a Három nővér
inszcenálása után csodálkoznak

egyszerű, de hatásos mechanikáján, a
színpadon felidézett hangulat tökéletes-
ségén. Együtt dolgozik Laurence
Olivierrel, és ezen az előadáson
következetesen folytatja a Sirállyal
megkezdett utat. Az alapdíszletet sűrűn
átszövő szalagcsíkok közt beszűrődő éles
fény az őszi erdő hangulatát kelti, mint
mondják, majd-nem naturális hatással. Az
atmoszféra tehát kiteljesedett Svoboda
színpadán, és Svoboda eljutott a
legnagyobbak közé. A Theatre dans le
Monde néhány éve azt írta róla: „A
szakma általában Laterna Magica néven
foglalja össze újító törekvéseit. A laikus
közönség úgy érezhette, új műfajjal
találkozik, mert Svoboda a színpadon
segítségül hívta a filmet. Újítása azonban
ennél egyszerűbb és fontosabb:
tudatosította az új anyagok, műanyagok,
az újszerű fényhatások be-láthatatlanul
sokféle alkalmazásának lehetőségeit. Nagy
szerepe van abban, hogy az egész világ
korszerűségre törek-vő színpadain
tudatára ébredtek e lehetőségek
létezésének, és hol őt utánozva, hol új
utakon keresve a megoldást, ma már nem
dolgozhatnak a csak hagyományos
színpadi elemekkel."

Tökéletes és pontos fogalmazás. Egy
gazdag, rokonszenves út nyílt meg Svo-
boda előtt. Fényei csodálatos hatásokat
váltanak ki, érzéseket szabadítanak fel,
lenyűgöznek. Már nem vetítővásznak és
Zeiss-objektívek magyarázzák a dráma
mélységeit, hanem a zeneien változó,
áradó, beszűkülő és mindent be-töltő
fénysugár. Nem tudhatom, mire készül,
hová vezet az út, amelyen jár, de
figyelnünk kell rá, és el kell tanulnunk azt
a szívósságot, ahogyan ezt az utat járja.
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Élmény és tanulság

A bukaresti f esz ti vál ró l

A Román Színházművészeti Szövetség
vendégeként december 14-től kilenc napot
töltöttem Bukarestben Hegedüs Ágnes
kollégámmal együtt. Igaz, már december
12-én útnak indultunk, de az idei tél úgy
látszik kérlelhetetlen. Két napot töltöttünk
a Ferihegyi repülőtéren, míg végül vonaton
tettük meg az utat.

Bukarestben, a város központjába ér-
kezve, először az épülő Nemzeti Színházat
tekintettük meg. Az épület impozáns
helyen áll, a zsinórpadlás és színpadi rész
már majdnem elkészült. Értesülésünk
szerint angol tervek alapján készül. Az új
Nemzeti Színház igazgatója, Radu Beligan,
a kitűnő színész és rendező már szervezi
társulatát.

Megérkezésünk napján már javában folyt
a Román Színházak Fesztiválja. Mi a
döntőbe jutott előadások közül nyolcat
láttunk, és ez elég volt ahhoz, hogy meg-
felelő képet alkothassunk Románia szín-
házainak helyzetéről. A fesztiválon
egyébként minden román színész részt vett,
de a zsüri az elődöntők során kb. harminc
előadást kirostált, így Bukarest-be már
csak a legjobb húsz színház produkciója
jutott el.

Magyar vonatkozásban igen érdekes,
hogy a mindnyájunk által ismert Kolozs-
vári Állami Magyar Színház versenyda-
rabja nem jutott a döntőbe, ellenben a
sepsiszentgyörgyi és a szatmárnémeti szín-
házé igen. Külön öröm volt, hogy a
szatmárnémetiek előadása ottlétünk idejére
esett, így megnézhettük ennek a vonzó és
szimpatikus kis együttesnek igazán forró
hangulatú, kitűnő produkcióját. (Lovinescu
egy eléggé közepes darabját játszották,
címe: Megkésett tavasz.)

A fesztivál a hazai szerzőket részesítette
előnyben. Nem mondták ugyan ki
feltételként, de minden színház hazai
szerző drámáját játszotta. Tematikailag a
darabok három részre oszlottak: történelmi
művek; történelmi tárgyú, a mára utaló
tragédiák, szatírák; valamint ma játszódó, a
ma problémáját közvetlenül felvető
színművek, vígjátékok és jelenetek. A
fesztiválon világosan kiderült, hogy a
„szakmát" és a nagyközönséget egyaránt a
ma problémája érdekli első-
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sorban. A marosvásárhelyi színház román
tagozata D. R. Popescu Azok. a s z omorú
angyalok c. színművét mutatta be. Egy
fiatal fiú a főhőse, aki most jött a
börtönből. Fásult, gyűlöli a felnőtteket, köp
mindenkire. Ezt egyébként szó szerint kell
érteni, ugyanis volt művezetőjét és
szakszervezeti titkárát tökmaggal köpi
szembe. De nem lesz baj. A két öreg tűri,
hiszen mint kiderül, az ő aljasságuk juttatta
az ártatlan fiút a börtönbe. A fiú joggal
haragszik, és az ő tiszta igazsága "győz": a
művezető ön-gyilkos lesz. Kár, hogy a jól
és izgalmasan induló darab a második
részben ellaposodik. A darab így is
meglepő sikert aratott. A „szakma" kivonult
az előadásra. Igen sok nézőnek nem jutott
ülőhely, és állva nézték végig a produkciót.
Bár a két fiatal színész bőven
megérdemelte a tapsot, mégis a szerzőt
ünnepelték elsősorban - talán bátorsága
miatt.

Hasonló közönségsikert hozott a Bu-
landra Színház stúdiójában bemutatott
darab. A címe: Tandrete si abjectie
(Gyöngédség és undor). Először egy egy-
felvonásost, majd a második részben négy
kis jelenetet láttunk a kitűnő Octavian
Cotescu főszereplésével. Ez a színész min-
dent tud. Egyébként hasonlít Rajkinra. Az
egyfelvonásos ragyogó szatíra. Egy múlt
századi előkelő család méregpoharat itat
teherbe ejtett lányával - csak azért, hogy a
látogatásra várt császár megdicsérje az
apát. Az apa és az anya közösen nyújtják a
méregpoharat lányuknak. A lány kiissza, az
apa visszahelyezné a poharat a tálcára, és
íme, rajta van egy levél. A levélben közlik,
hogy a császár nem jön.

A második részben a kis jelenetek a
máról szólnak. Termelési értekezlet, ahol X
bevádolja Y-t, „kikészíti", ahogy mondani
szokták, egy fél óra múlva azonban
egymást átölelve kedvesen iszogatnak a
kocsmában.

Egy kisember - aki átlátszó, mint az
üveg, élete nyitott könyv - elhatározza,
hogy neki is lesz féltve őrzött titka, hiszen
titok nélkül nincs boldogság. Mit tesz?
Eldugja a kalapját. A környezete azonnal
észreveszi a nagy változást. Végül keresni
kezdik a titkot. Először csak kedvesen,
rendesen, később egyre követelőzőbben. A
kisember megijed, nem mer tovább
titkolózni és -- eltűri, hogy fejébe nyomják
a kalapot (A szerző Teodor Mazilu.)

A magyar színházi szakembert első-
sorban a meglepően egyszerű és igen ha-
tásos díszletek ragadják meg. A román

tervezők építészekből kerülnek ki. Meg
kell említenem Stefan Hablinschi lengyel
tervezőnek a Mária 1714 című történelmi
műhöz tervezett igen hatásos díszletét. A
színhely egy börtöncella. Amikor a
függöny felmegy, egy átlátszó vásznon
keresztül láthatjuk a hátsó szín-pad ún.
tűzoltólépcsőjét, amely körben a színpad
hátfalán húzódik végig. Itt járnak,
kopognak végig a börtönőrök, egyre
közelebb jönnek a lépések, egyre fenye-
getőbbek. Csak ezután világosodik ki a
szín, melyet egy fehér vászonanyag zár
körül. A hátsó fal közepén durva fa-ajtó és
egy impozáns lépcsősor vezet a szín
közepére. A díszlet igen célszerű, a bejárat
a közönség közvetlen közelében van.

A másik kitűnő díszletet a Bulandra
Színházban láttuk, Diderot Rameau
unokaöccse című darabjához. A tervező: T.
Popescu-Udriste, aki különös, tíz tü-
körfalból álló díszletét másfél évig ter-
vezte. Miután a Nemzeti Színház - ahol a
darabot eredetileg próbálták -- nem adta
meg a szükséges anyagi támogatást, átvitte
díszletét a Bulandra Színházba, ahol szabad
kezet kapott a további munkához. A laikus
néző előtt is világossá válik, hogy a
rendező és a tervező, valamint a színészek
hosszú, fáradságos közös munkával
teremtették meg az elő-adást. A. tíz
tükörfalat - amelyeket egy vasváz tart - a
díszletfal szokványos fel-állítása szerint
helyezték el. A tükrök kétoldalasak, és
minden irányban körbe mozgathatók. Csak
felülről világítják meg őket, hogy
elkerüljék a visszatükröződést. Így
nagyszerű játéktere van a két színésznek,
hiszen ha a színfal mögé kerülnek, akkor is
láthatók négy-öt tükörből. A tükröket
fekete ruhába öltözött színészek mozgatják,
akik egyúttal a hat külső hangot is
„játsszák". Hallatlan be-gyakorlást, állandó
koncentrálást igénylő fegyelmezett munka.
A darab egyéb-ként (Gelu Naum
alkalmazta a művet színpadra) igen
szellemes és érdekes.

A fesztivál tíz napja alatt három meg-
beszélést tartottak. Állítólag heves viták,
késhegyre menő harcok folytak az érte-
kezleteken. Végül döntöttek a fesztivál
jövő célkitűzéseiről.

Az az érzésem, hogy hasonló ügyszere-
tettel és szervezettséggel megrendezett
országos fesztivál már nagyon aktuális
lenne nálunk is.

színháztörténet
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Egy 18. század végi

„Kellemetes Víg- játék"

Százötvennégy évvel ezelőtt „Pesten,
Trattner János Tamás betűivel"

1816 -ban
jelent meg Horváth Ádám: A' tétényi leány
Mátyás királynál c. vígjátéka. „Régen írta,
és most közre botsátja." - vallja a szerző. A
„régen" kifejezés ugyan bizonytalan
időmegjelölés, de jelenthet évtizedeket is,
mint ahogy jelen esetben ez valószínű.
Horváth életkörülményei a 19. századra eső
- 1 8 0 0 - 1 8 2 0 - szakaszában, gazdasági
nehézségekkel, családi perpatvarral,
második feleségétől való elválásának
kellemetlenségeivel, Somogyból Zalába
hurcolkodásával és fokozódó
betegeskedésével, nem te-szik valószínűvé,
hogy olyan friss, fiatalos kedélyű darabot
írjon, mint amilyen A ' Tétényi Leány.
Ebben az időszakban mindinkább
tudományos irányba fordul érdeklődése:
matematikai, filozófiai tanulmányt ír,
történelmi munkán dolgozik, enciklopédia
készítésébe kezd. A Magyar Játékszínnel
való kapcsolata is az 1790-es évek elejére
utalja vígjátékának keletkezését.

„1790 óta mint követ részt vett az
országgyűléseken és ilyen minőségben ő is
egyengette a legelső magyar színészek
kezdő lépéseinek útját." - olvassuk róla a
Magyar Színművészeti Lexikonban.




