
leningrádi Gorkij Színház vendégjátéka is
némileg műsoron kívüli szám volt, hiszen
nem az éves kulturális terv keretében jöttek
el, hanem felhasználva a személyes jó
kapcsolatokat, egy esedékes európai
körutazás során érintették Magyarországot
is. Ez a kivételes példa talán megnyitja
majd azoknak a vendég-játékoknak a sorát,
ahol az egymással elvi-stiláris-művészi
rokonságban álló színházak hívogatják meg
egymást.)

A sikernek nemcsak a helyes választás

az előfeltétele, hanem az is, hogy ha jól
kiválasztott műsorral vendégszerepel
valamely külföldi színház - közönség is
legyen a nézőtéren. Ezt pedig nem lehet
megoldani „vattával". Más volt a vatta
szerepe az ötvenes években, amikor DISZ-
esek és úttörők töltötték meg a nézőtereket.
Ma az ajándékba kapott színházjegyek
eleve értéktelenebbek - s ami rosszabb:
érdektelenebbek -, mint a kiválasztott és
egyénileg meg-szerzett jegyek. Ehhez
azonban hatékony és mozgósító,
szavahihető és rendszeres színházi
tájékoztatásra van szükség.

A vendégjátékok kérdése szövevényes
problémarendszer. Magába foglalja
ideológiai életünk, művészeti, színház-
művészeti rendszerünk politikai, művé-
szetpolitikai, gazdasági, szervezési, pro-
paganda kérdéseit. Magába foglalja azt a
keveset vizsgált kérdést, hogy mi a

kapcsolat színház és nagyközönség között.
Nem utolsósorban érinti a színházi kritika
kérdését is, hiszen a nem tényeken, nem
elemzéseken, hanem alkalmi értékmérőkön
és udvariassági mondatokon alapuló kritika
zavart okoz - nemcsak idehaza, hanem a
vendégségbe érkezettek országában is:
kialakulhat, mint ahogy nálunk is akadnak
ilyen hangok, olyan színházi közhangulat,
hogy azt az elismerést, amit idehaza nem
lehet a kritikusoktól megkapni, azt bezzeg
megkapjuk külföldön.

Ha zavarokat érzünk a vendégjátékok
megszervezése és szervezetlen terv-
szerűsége, illetve gépies betervezettsége
körül, az csupán színházi életünk alap-
zavarainak tükröződése.

Ira Aldridge kisfia díszmagyart kapott.
De Ira Aldridge Othellója még-sem ezért a
mutatványért hatott olyan mélyen a múlt
századi magyar színjátszásra. A
Rusztaviból érkezett grúz szín-ház Bánk
bánja színházi csemege volt, és a korábban
bemutatkozott tartui Madách-előadás, Az

ember tragédiája Epp Kaidu rendezésében
tanulságos produkció volt az elfogulatlan
közelítés és a mély megvalósítás, a
klasszikus mű mai újraértelmezése
kérdésében.

Nem díszmagyart kell osztogatnunk vagy
igényelnünk, hanem igazi élményeket.

M ÁR AI BOTOND

Bukarestiek és varsóiak
Pesten

Chirita naccsága

Valóban, a színpadi világ csodálatos. Az
égből például színes hó esik, s a tarka
ruhás népi alakoskodók már az elején azt
sugallják, hogy itt örökös vigasság az élet,
s ezt a cilinderes zenészek is, akik a
karzatról öntik nyakon időről időre a
színpadi cselekményt zenével. Ilyenkor
áriák hangzanak el, s már robog is tovább a
mesevonat, mert ez az. Mesevonat, de igazi
tájakon fut: jég-pályáról budoárba érünk,
onnan pedig bálterembe. A lakájok (vagy
generáli-sok?) felvonulást tartanak,
gyakorlatoz-nak, s teljes az ünnep,
mindenki jó, mindenki kedves. Dal.

A tarka kavalkád motorja Chirita, Chirita
naccsága, a vidéki parvenü, úrhatnám
újgazdagné, aki Bukarestbe viszi a lányait
férjhez adni, férjet beajánlani, magát
megforgatni. Az ő világa ez a mese-igazi
világ. Mert igazi itt sok minden, legalábbis
annak látszik: a szőrmés bojárkabátokban a
'bojárok, a vidéki és fővárosi előkelőségek,
a cigány szolgáló, a levél a tálcán, a
csillárok, a szalonok. Az igazi ló ugyan
egy velocipéd kerekein gördül be a
második fel-vonás elején, és az öreg móc
inas kirakatbavalóan öreg móc, de hát ezek
kicsiségek, a chiritai világot alig kezdik ki.
Minden jól van, mindenki jól van,
mindenki jó. S ha a néző esetleg
elveszettnek érezné magát ebben az örökös
utcabálban, kárpótolja a következő látvány,
a következő vidám (?) bonyodalom.

A bukaresti Nemzeti Színház budapesti
vendégjátékának színpadán talán csak a
díszletek némák. Mégis, ők be-szélnek a
legtöbbet. Az ő hivatásuk ellenpontozni ezt
a gyönyörű szép világot. Csúnyák
lennének? Dehogy. Túlságosan is szépeik.
Aranyos, fehér, emeletes házacskák, búbos
tetővel, amolyan mézeskalács házikók.
(Kifordítva-befordítva hasonlóan furfangos
budoár, bál-terem is válhat belőlük,
szükség szerint.) Alig kisebbek a valóságos
aránynál, de mivel mégis kisebbek, rögtön
játékházakká is válnak, külön funkciót
nyernek: szemlélik a nagy komédiát, s
közben pukkadozva nevetnek, mint a
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gyerekek a szalonban a nagykomoly ven-
ségség közepén.

Így válik az életképből vidám, enyhe
szatíra. A néző képtelen „beugrani"
ennek az operett partjai felé tartó szín-
padi világnak, ha ezekre a házakra néz,
bár látszólag ártatlanok: naivak,
marcipánkönnyűek, s búbos tetejükön a
„szép az élet" vaníliáscukra ragyog.

Üvegfestmény

Chirita világa ugyan távolesik a betyár-
vezér Janosikétól, de a naivitásnak eb-ben
is nagy szerepe van, annál is inkább, mert
egy „betyár-tündérmese" szálán fut a
színpadi történés : a legendás betyár
születése, szerelme és halála. És persze
közben folkbeat zene szól, minden tal-
palatnyi helyen cifra ruhás, kackiás ba-
juszú betyárok és aranyló szőkeségű be-
tyár-kedvesek állnak, rettentő nagy he-
gyek, rettentő nagy fenyvesek és meg-
ejtően nagy, „lófej-széles" virágok. Lát-
ványos a Teatr Polski színpada, de min-
den tiszta és áttetsző. Mesei egyszerűségű
és mesei költőiségű hangulat, ez vert
hidat a színpad és a közönség között, és
tette színházi ünneppé ezt az előadást. A
darab tisztasága és naivitása bennünket is
rabul ejt, egyaránt örülünk a bajuszos,
szárnyas Betyár-angyalnak és a szarvas,
farkos ördögnek, akik soha el nem dőlő
párharcot vívnak Janosikért. Megjelennek
a zsandárok is, akiknek fő küldetésük és
hivatásuk, hogy soha el ne fogják a
betyárvezért. Bár a játék

meghatározott korba van helyezve, még-
is időtlennek hat, öröknek, akár a nép-
mesék.

A darab, a mese szereplői örökös to-
jástáncot járnak, hisz elég egy rossz
hangsúly, néhány hamis pillantás, és a
színfalak mögül máris előbukkan a
krajcáros, felpántlikázott betyárroman-
tika, amitől így végig mentes marad az
előadás. A borotvaélen táncolás sikere
annál is csodálatosabb, mert ezeknél a
betyároknál nincs is „betyárabb", a ha-
talmas, színes virágoknál nincs „virá-
gabb". Mondani sem kell, hogy az ily
módon hangsúlyozott népi már régen
nem az, inkább naiv. Olyan nemzetközi
jelek összessége, amelyek mindenütt a
világon ugyanazt a tartalmat hordozzák. S
ezért a szereplők meg az előadás finom,
vállalt naivitása következtében kerül
idézőjelbe a fokos, a kackiás bajusz, az
egész produkció.

Optimista tragédia

Aki a varsói vendégjáték másnapján
Visnyevszkij Optimista tragédiáját kezd-te
nézni a Teatr Polski előadásában, ala-
posan meglepődhetett, bármennyire is-
meri is a darabot. A színpad vakító fe-
hérségben csak a fekete díszlettartó vasak,
trégerek mozognak. Ezek kapják fel,
emelik, süllyesztik, állítják szükség szerinti
százféle formába az előadás egyetlen
díszletelemét, szinte főszereplőjét, az
amatőr és hivatásos színházak hálás fehér
vitorlavásznát. A zsinórpadlás-

ról alábukó, majd újra felszálló vászon
vagy más textília nem új lelemény. Az
utolsó időkben magyar színpadon is
többször találkoztunk vele, itt mégis új-
szerűnek hat. A fehér vászon hajófedélzet
vagy kajüt, harcállás vagy fedezék, ahogy
tetszik. A tágas, színtelen színpad-tér a
tenger végtelen monotonságát, vál-
tozékonyságát és levegőjét hozza be a
színpadra, nézőtérre egyaránt.

Az előadás persze nem állt meg, nem
állhatott meg félúton. A vizuális jel-
rendszert teljessé kellett tenni. A mat-
rózok, tengerészek ruhájának fehérét
mintha a tenger sós levegője szívta volna
ki: néha vakítóan villog, kifejezi, hogy ezek
a matrózok a hajó zárt rend-szerének
részei. Különbözik tőlük az összes külső
erő, elég csak a Komisszár-nő barna
katonakabátjára vagy Prodir, az anarchista
vezér fekete sapkájára és csizmájára utalni.
A dísztelenségében is szuggesztív térben
mozgó, színdramaturgiailag megkomponált
tömeg akaratlanul is jancsói analógiákat
von maga után. S talán nem is alaptalanul.

Az már más kérdés, hogy ennek kö-
vetkeztében a darab belső egyensúlya
megváltozott, hogy az ilyetén felfogása a
darab bizonyos átértelmezését, értelemre
hangolását, az érzelmek kiszűrését vonta
maga után, s hogy ezt menynyire bírta el a
darab matériája.

*

A fentiekben az idei színházi évad elején
Budapesten vendégszereplő bukaresti
Nemzeti Színház és a varsói Teatr Polski
néhány előadásából villantottunk fel
részleteket.

A bukaresti színház bemutatója, Tudor
Musatescu Chirita naccsága című
komédiája volt Horea Popescu rende-
zésében. A darab a molière-i téma - az
úrhatnámság és a kényeskedés - újra-
fogalmazása. A polgári fejlődés során a
Chirita naccságával nagyjából egy idő-ben
jelentek meg Kelet-Európában hasonló
művek, elég a szerb Bronislav Nušić A
kegyelmes asszony című darabjára vagy
Csiky Gergely ilyen fogantatású figuráira
gondolni, élükön Mukányi Bódoggal. A
szerző Alecsandrinak, a múlt század
közepén írt több Chirita-témájú művét
sűrítette, szűrte, modernizálta a látott
komédiává.

A varsói Teatr Polski bemutatóját, az
Üvegfestményt mai lengyel költő és drá-
maíró, Ernest Bryll írta a gutál irodalmi
folklór felhasználásával (ez annyit jelent,
mintha nálunk valaki a betyár-

A Chirita naccsága a bukaresti Nemzeti Színház előadásában



balladákból alkotna színpadi játékot), a
darab folkbeat zenéje pedig Katarzyna
Gärtner alkotása. Mind az Üvegfestményt,

mind a másnap bemutatott Optimista
tragédiát August Kowalczyk rendezte.

A két vendégszínház közül a bukaresti
Nemzeti Színház „nemzeti" szín-ház, s a
Teatr Polski is, habár nevében nincs benne
ez a jelző, Lengyelország első színházai
között foglal helyet. Tehát egy város, egy
ország színházi kultúráját reprezentáló
intézmény, mondhatni „első" színház
mindkettő. Ezeknek a színházaknak, illetve
közvetlen elődeiknek igen nagy szerepük
volt - különösen Kelet-Európa egyes
részein - az anyanyelvi kultúra
fejlesztésében és aktivizálásában. Az idő
múltával a funkció változott, de a státus
maradt. S a státus kötelező volta miatt ezek
a szín-házak - legalábbis egy részük - keve-

sebb mozgást engedhetnek meg maguk-
nak a kísérletezés, az újszerű formák felé,
„hivatalos" fórumok lettek, s ez sokszor
túlzott hagyománytiszteletet szül.

Ez a durva és elnagyolt modellváz-lat -
ha bizonyos finomításokkal és pon-
tosításokkal is - kísért a két, különben igen
magas nívójú színházi estén.

Láttunk remek alakításokat, nagy
színházi egyéniségeket, elég ha Radu
Beliganra vagy August Kowalczykra
gondolunk. S ami közös minden előadás
közreműködőjénél, az a színészi mesterség
fölényes ismerete, hallatlan színpadi
fegyelem és képzettség, a remek összjáték.
Ezt minden előadásból leszűrhetjük,
megtanulhatjuk. Gyengébbekből, si-
keresekből egyaránt.

Ugyanakkor a darabválasztásnál meg-
figyelhető volt bizonyos „bemérés", a
biztonság, a kockázatmentesség igénye.
Ennek következtében azután a darabok

bizonyos fokig kívül maradtak az élet
„legsűrűbben járt területén". Aktualitással
nemigen találkoztunk, politikum-mai is
alig, hacsak nem tekintjük annak egy mai
román szerző, Paul Everac Lepke a
lámpán című disszidens témájú darabját
vagy Visnyevszkij Optimista tragédiáját,
amely a szocialista drámairoda-lom egyik
alapműve, értékei nyilvánvalóak, igazságai
evidenciák, de aktuális politikumuk nem
sok.

Szép, színészi és rendezői tehetséggel,
munkával kiérlelt előadásokat láthattunk,
sem a gondolatiság, sem az
érzelem nem hiányzott belőlük. Érdekes,
gondolatgazdag megoldásokat is láthat-
tunk. Csak az erjesztő, élesztő, fölrázó,
továbbgyűrűző hatást, azt az izgalmat
nem találtuk meg az előadásokban, amit
talán a leginkább várunk a külföldi be-
mutatóktól,

Ernest Bryll Üvegfestmény című zenés játéka a varsói Polski Teatr előadásában (MTI Fotó - Keleti Éva felv. )


