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Képeslap helyett

Feledhetetlen napokat tölthettem Észak-
Csehország központjában, a 75 000 lakosú
Liberecben. Megismerhettem festői kör-
nyékét: bolyonghattam a régi cseh és né-
met mesevilágot idéző ősfenyvesekben,
gyönyörködhettem a hegyvonulatokban és
a tengerszemekben; megcsodálhattam az
épen maradt Frydlant kastélyt, és a mai
cseh építészet remekét, az ezerméteres
csúcson emelkedő, belőle szinte kinövő
Jeśtĕd karcsú acéltornyát, mely tévé-
torony és szálloda egyszerre. S járhattam a
várost: megnézhettem a gótikus város-
házát, a műemlékeket, a pazar botanikus-
kertet. Megilletődve álltam a textilfőiskola
előtt; rövid ideig Radnóti is tanult itt, a
várost akkor Reichenbergnek hívták.

Liberec valódi kultúrváros: galériájá-
ban, múzeumaiban értékes képzőművé-
szeti, kultúrtörténeti, iparművészeti anya-
got gyűjtöttek össze és állítanak ki, példás
gonddal és szakértelemmel, nemes hagyo-
mánytisztelettel. A város főterén hatalmas,
gondozott barokk színházépület
emelkedik, a F. X. Šalda Színház (cseh ne-
vén: Severočeské Divadlo F. X. Šaldy),
rangos prózai és operatársulattal. S közel
hozzá, a Moskevská utcában működik a
Libereci Naiv Színház (Naivní Divadlo),
az Ipszilon Stúdióval (Studio Ipsilon).

Nos, ennek az Ipszilon Stúdiónak le-
hettem vendége öt napig. Tanulmányoz-
hattam színházeszményüket, színpadi al-
kotásaikat, játékstílusukat, közművelődési
törekvéseiket. Közelről és belülről, szinte
a színházi közösség tagjaként láthattam,
élhettem egy színházi alkotó-műhely, egy
szerves színházi organizmus életét. S
rendszereződő élményeim, tapasztalataim
talán nem is elsősorban azért kívánkoznak
ki belőlem, mert vágyat érzek, hogy egy
igen jelentékeny, s nálunk kevésbé ismert
cseh színházat megismertessek a hazai
érdeklődőkkel. Sokkal inkább azért, mert e
színház művészi példa-adásában,
működési rendjében a kor-szerű,
szocialista színházi műhely és együttes
néhány valódi ismérvét vélem
megragadhatónak, leírhatónak.

A Naiv Színházról - röviden

A Libereci Naiv Színház a szocialista
Csehszlovákia egyik első hivatásos báb-
színházaként alakult meg 1949-ben, Te-
rületi Bábszínház (Krajská Loutková
Scéna) néven. A bábszínház Liberecben és
környékén kezdte produkcióinak be-
mutatását, ám csakhamar országos hír-
névre tett szert. Eredményesen szerepelt a
hazai bábfesztiválokon, s külföldön is
jelentékeny sikereket aratott: vendégsze-
repelt az NDK-ban, sőt Kínában és Ko-
reában is. 1963-ban alakult meg a Naiv
Színházon belül, a színház művészeinek
egy csoportjából az önálló prózai együt-
tes, az Ipszilon Stúdió. A Stúdió hamar
rangot és elismerést szerzett magának or-
szágszerte, főként a fiatalság körében.
Több külföldi fesztiválon is sikerrel vett
részt, így Jugoszláviában, az NDK-ban és
az NSZK-ban, s 1968-ban Nancyban.

A Naiv Színház ma kéttagozatú, báb és
prózai részleggel rendelkező, 60 fős
középszínház. Székhelyén 250 személyes
teremben játszik, de tart előadásokat a
környék más városaiban is. A színház-
épület felső emeletein lakószobák sora-
koznak, a művészek többsége itt lakik. S
Oldřich Augusta, a színház országszer-te
ismert, színműíró-kultúrpolitikus igaz-
gatója büszkén mutatta a jövőt is: a ha-
marosan nagyarányú bővítésre-korsze-
rűsítésre kerülő, új köntöst kapó Naiv
Színház impozáns makettjét.

Az Ipszilon Stúdió -
mint színházi műhely

Maga a prózai tagozat, az Ipszilon Stúdió
három-négy darabot mutat be évadonként.
Székhelyén és táján körülbelül 175
előadást tart; két-három alkalommal
Prágában is fellép, a Rokokó Szín-házban.
A Stúdió kis létszámú, a tizen-egy színész
minden darabban játszik. A fluktuáció
minimális, az alapító tagok jórészt ma is
ott dolgoznak. A kicsiny társulat a szó
teljes értelmében együttes: hasonló
gondolkodású, ízlésű művészek azonos
célra szövetkezett kollektívája. Többségük
főiskolát végzett, éspedig vagy az ún.
FAMU-t, a prágai filmművészeti főiskolát
vagy zenei, képzőművészeti főiskolát; de
van a társulatban ama-tőr színész is.
Valamennyien képzett, sokoldalú
művészek: beszéd- és mozgás-kultúrájuk,
ének- és tánctudásuk kitűnő; feltűnően
muzikálisak, minden színész több
hangszeren játszik. Sokoldalúságuk abban
is megnyilvánul, hogy közülük többen - az
elsődleges színészi tevékenységük mellett
- olykor darabokat írnak,

zenét szereznek, önállóan rendeznek vagy
asszisztenskednek, díszletet, jelmezt ter-
veznek, hangszerelnek vagy korrepetí-
torkodnak. E megközelítően azonos ké-
pességű művészek közül néhányat név
szerint is megemlítek: a remek adottsá-
gokkal rendelkező, modern intellektuális
színésztípust megtestesítő Jana Synkovát
és Václav Helšust; a groteszk-marionett
mozgású Zuzana Schmidovát és a lágyabb,
líraibb alkatú Jitka Novákovát, a szögletes,
ösztönösebb Karel Novákot. A tervező
Miroslav Melena jeles képző-és
fotóművész, a gyerekarcú Miroslav
Kořinek pedig tehetséges zeneszerző,
valóságos zenevirtuóz, s színészként is
jelentékeny.

A Stúdió létrehozója és kezdettől művé-
szeti vezetője Jan Schmid. A cseh színházi
és filmélet ismert alakja; a FAMU-n vég-
zett, most negyvenegy éves. Nagy for-
mátumú művészegyéniség. Ismert mű-
vészetteoretikus : színházelméleti
tanulmányai, ismeretterjesztő írásai
jelentősek. Eredeti koncepciójú rendező,
képzett színész és zenész. Író és dramaturg
is: színdarabokat, forgatókönyveket ír, a
bemutatásra kiválasztott darabokat rend-
szerint maga írja át és alkalmazza színpa-
dára. Eredetileg orvosnak, majd festőnek
készült. Festményei, grafikái, illusztrációi
elsőrangúak. Néha díszletet és jel-mezt is
tervez. Mindig maga készíti el színháza
plakátjait, műsorfüzeteit, melyek az
alkalmazott grafika valódi remekei. Vonzó
művész, akinek szinte élete, életformája a
színház. Társulatának összetartója, lelke,
motorja - s mint láttam, emberi-művészi
példaképe is.

A Stúdió a fogalom valódi értelmében
színházi alkotóműhely. Az itt folyó művészi
munka sokszorosan kollektív jellegű,
folyamatában és eredményeiben egyaránt.
A szorosabban vett próbaidőszakot igen
hosszú előkészítő periódus előzi meg. A ren-
dező ismerteti az általa elképzelt színjáték
modelljét vagy modellvariációit. Ezzel az
indító lökéssel, majd állandó indukáló és
irányító jelenlétével a kis alkotó-
közösséget a felfokozott fizikai-szellemi
készenlét állapotába hozza; a művészi
erőket aktivizálja és egy célra összponto-
sítja; igyekszik optimálisan felkelteni és
kibontakoztatni a művésztársak találé-
konyságát, ötletkészségét, játékos-impro-
vizációs képességét. A társulat tagjai - ki-
ki hajlama és tehetsége szerint - nagy
kedvvel vesznek részt a kísérletező mun-
kaszakaszban: naponta vetik fel a szö-
vegre, játékmódra, díszletre-jelmezre, ze-
nére vonatkozó egyéni elgondolásaikat;



ötleteiket, s megpróbálják ezeket védeni,
indokolni, érvényre juttatni. Az előkészítő
időszak végére, alapos szövegformáló
dramaturgiai munkával, elkészül a
próbakész darab, s kialakul a majdani, a
legjobbnak vélt szöveget, szereposztást,
játékformát, színpadképet, jelmezt, zenét
együttesen magában foglaló színházi
produkció vázlatos előképe, egyfajta
munkahipotézis. Vele párhuzamosan pedig
sajátos és természetes munkamegosztás
megy végbe a művészkollektívában: a
kisebb szerepeket alakító színészeknek
segédrendezői és tervezői, korrepetítori
stb. feladatkör is jut. Ez a periódus
egyébként a tudatos művészi képzés és
önképzés legtermékenyebb időszaka: fő-
ként ekkor tartják - együttesen, ill. sze-
mélyekre bontva, de persze a kibontakozó
produkcióhoz kapcsolva az elméleti és
gyakorlati foglalkozásokat, a beszéd-,
ének-, zene- és táncgyakorlatokat.

A voltaképpeni próbaidőszak már vi-
szonylag rövid, 2 2 - 3 0 próbanap. Ekkor
egész napos próbák folynak: a társulat
reggeltől estig együtt dolgozik és lakik. A
próbák rendkívül intenzívek, szervezettek,
a rendezői, színészi, tervezői munka
nagyfokúan összehangolt. A mű-
vészkollektíva feladata az előkészítő pe-
riódusban kialakult színjátékelképzelés
megvalósítása, kivitelezése. A rendező
irányításával - aki persze színészként is
részt vesz a produkcióban - igen fárad-
ságos aprómunka során, minuciózus
pontossággal formálódnak ki, rögzítőd-nek
és válnak készségekké a színpadi játék
modelljének fő elemei. Ezzel egyidejűleg
a rendező már meg tudja határozni a játék
improvizációs lehetőségeit is: a
felhasználható improvizációs anyag tar-
talmát, mértékét, lehetséges fajtáit és pon-
tos helyét a játék menetében, szerkezeté-
ben. Gondos szelektáló és gyakorló mun-
kával kialakulnak az improvizatív betétek
állandó, a színjáték szerkezetét támogató-
szilárdító pillérei (ezek afféle álimp-
rovizációk), s létrejönnek azok a hiátusok,
szünetek is, amelyeket aztán elő-adásról
előadásra tölthetnek ki a színészek valódi
rögtönzésekkel, improvizációkkal.

Előadások, játékstílus, színházeszmény

A Stúdió hosszas munkafolyamattal, nagy
művészi hozzáértéssel és fegyelemmel
létrehozott produkciói - mint erről a
személyes tapasztalatok, és az ott tar-
tózkodó színházértő szakemberek elbe-
szélései is meggyőztek - rendre magas
színvonalúak, az előadások estéről estére

egyenletesen frissek. Jómagam öt nap
alatt három előadást láthattam: mindhá-
rom különböző műfajú, de kiváló, a szín-
házi műhely erejéről tanúskodó színpadi
alkotás.

A .Sürgöny és a többi a kerekeken, a cseh
művészeti avantgarde történetéből (Depeše a
jiné na koleckách, d i n české umęlecké

Jelenet Jarry Übü királyának libereci előadásából

avantgardy) című színjáték témája a cseh
avantgarde művészet 19 2 0 - 3 1 közé eső
fejlődési hulláma. A feszesen szerkesztett
játék menete kronologikus: évről évre
halad, s a színészek az avantgarde iroda-
lom, zene, színház, film, képzőművészet
ill. az ezekkel foglalkozó művészetelmélet
legjellemzőbb alkotásainak, doku-



A libereci Ipszilon Stúdió egész társulata

mentumainak, intézményeinek felidézé-
sével rendkívül érzékletes képet adnak az
avantgarde áramlat mibenlétéről, meg-
nyilatkozási formáiról, a cseh avantgarde
sajátos jegyeiről. Nem úgynevezett zenés
irodalmi estről van szó, hanem szuverén
színházi produkcióról, melyben a mű-
vészgárda - bemutatás, illusztrálás helyett
- megeleveníti és eljátssza tárgyát: egy
kort idéz meg és népesít be jellemző
alakjaival, magatartásformáival, megha-
tározó szellemiségével és művészetével -
de úgy, hogy ironikus-játékos szellemi
fölénnyel megadja az adott korszelet mai
értékelését is.

A Rigoletto a Victor Hugo-dráma és a
Verdi-opera-együttes remekbe sikerült
persziflázsa. A perszifláló jelleg a cselek-
mény komikus leegyszerűsítésében, a ko-
molykodó-ironikus színészi játékban, a
drámai és zenei elemek kontrasztszerű
felépítésében ölt testet. Ritkán látható,
szellemes, ötletgazdag, szinte önfeledt
színpadi játék.

A Stúdió Übü király-bemutatója szá-
momra valóságos reveláció volt: Jarry
darabjának legjobb előadása, melyet va-
laha is láttam. Mindig úgy éreztem, a
sokféleképp értelmezett és értelmezhető
darab valójában a hatalmi téboly termé

szetrajzának bemutatása és leleplezése.
Jarry e cél érdekében teremthette meg az
ocsmány, gyáva, ostoba, kapzsi, álnok,
zsarnok, gyilkos Übü központi figuráját,
köré telepítve az elvtelen nyárspolgárok,
bürokraták, zugpolitikusok, bérkatonák
panoptikumát. A választott műfaj a kép-
telenségekkel, kontrasztokkal építkező,
harsány hangvételű burleszk-komédia. Jan
Schmid rendezői értelmezésében Übü
korántsem ostoba, kisszerű csirkefogó,
hanem nagyon is ravasz, környezetének
gyengeségeit és a véletlen lehetőségeket
céltudatosan kihasználó, hatalomra törő
zsarnok, akinek törekvéseit egy vele
legalábbis egyenrangú érdektárs, partner
segíti: a tanácsokat adó „szürke eminen-
ciás" Übü mama. A darab menete folya-
mán az Übü házaspár egyre félelmetesebb,
a környezetre mind veszélyesebb vonásai
kerülnek előtérbe és bontakoznak ki, a
szinte korlátlan pusztító hatalom birtokába
juttatva őket. Majd - immár a torz hatalom
polcán - törvényszerűen felbomlik az
összetákolt érdekközösség, meg-
könnyítve a gyanútlanságukban, naivsá-
gukban könnyen féken tartott társadalmi
erők ébredését, erősödését s a zsarnok el-
pusztítását. Schmid - gondolati koncep-
ciójának megfelelően - keményebbre, ko-

morabbra, figyelmeztetőbbre hangszerel-
te Jarry művét; harsány burleszkmegol-
dások helyett a keserűbb, torokszorítóbb
fekete humor eszközeit, színeit, hangjait
alkalmazta. A társulat ragyogó előadás-
ban valósította meg a rendezői felfogást;
a két főszerepet alakító V. Helšus és J.
Synková pedig remekel.

A Stúdió játękstílusában, formanyelvében
sokféle színház- és filmtörténeti áramlat,
elem, eszköz jelenlétét érzem, melyek kö-
zül csak a valóban fontosakat és észreve-
hetőket sorolom fel. Ezek: a régi cseh
népi színjátszás hagyománya, a cseh
passiók, moralitások s főképp bábjátékok
naiv-groteszk stíluseszközei a színpad-
képekben és a színészmozgatásban. Az
1920-30-as évek cseh avantgarde színhá-
zának, kabaréjának, cirkuszának világa,
eszközei; így elsősorban annak az akkor
új és nagy hatású színházi műfajnak a ha-
gyománya, melyet a V-W szerzőpár (Jiří
Voskovec és Jan Werich) az 1920-as évek
végén alakított ki Prágában (Jaroslav
Ježek zeneszerzővel), s mely voltaképp a
zenés revü, a musical comedy egyfajta, a
narrátori szerepet betöltő clown-rezonőr
merész improvizációival egybekötött,
szellemes dialógusokra, modern balettre
és dzsesszre épülő, s aktív



és közvetlen közönségkapcsolatra törő
változata. A brechti színház egyes jellem-
zői: elidegenítő effektusok, szöveg és zene
kontrasztosan egymásra épülő, egy-mást
erősítő vagy ellenpontozó kapcsolata. Az
1950-60-as évek abszurd színházának
némely eszköze: groteszk elemek,
képtelen helyzetek, gazdag jelképiség,
parabolák a színjátékmenetben. Az 1960as
évek cseh filmművészetének, az ún. cseh
új hullámnak (melynek Jan Schmid és
barátja, a Stúdióban gyakran rendező
Ewald Schorm ismert alakjai voltak) egyes
művészi jegyei, eszközei: erős in-
tellektualitás, melyet dokumentum és
reflexió összhangja hordoz, hangulat- és
illúzióteremtő játékosság, ironikus-szati-
rikus hangvétel, világos, éles, kontraszt-
hatásokkal építkező képsorok.

A felsorolt színház- és filmtörténeti
eszközök - a sok egyéb, fel nem sorolt
elemmel együttesen - egy szuverén,
jellegzetes és más alkotóműhelyével összeté-
veszthetetlen színházi stílusba és forma-
nyelvbe szerveződnek, melyet a művészeti
vezetés és az együttes közösen álmodott
meg és kísérletezett ki. E stílus és
formanyelv szerkezetileg a drámai szín-ház,
a balett és a pantomim sajátos kom-
binációja, melyben a beszéd, a dal, a zene, a
tánc, a mozgás, a látvány egymással
egyenrangú, egymáshoz szervesen illesz-
kedő, egymás hatását segítő elemek. Mi-
nőség, jelleg tekintetében pedig a progra-
mos, célszerűen szervezett és rendkívüli
mértékű játékosság jellemzi. Megnyilvánul
e játékosság a szöveg-, mozgás-, zenei és
képi játékok kedvelésében és a nálunk
elképzelhetetlen mértékű - persze
szigorúan a játékstruktúrába illesztett -
szövegbeli és zenei improvizáció alkalma-
zásában. Megnyilvánul továbbá a külön-
nemű színházi stíluseszközök, esztétikai
elemek, például a realisztikus és a stilizált,
szimbolikus, allegorikus vagy metaforikus
stílusjegyek merész összekapcsolásában, a
realista és a parabolikus cselek-
ménymenet, a líraibb-közvetlenebb és a
tárgyiasabb-elidegenítőbb hangvétel szinte
rafináltan kontrasztos elegyítésében. S
végül tetten érhető a közönséggel való
bánásmódban is: a pontosan összeállított
és megszervezett, felszabadult és belülről
fakadó játék folyamán az együttes a leg-
különfélébb módszerekkel (dialógus a
nézőkkel, kiszólások stb.) közvetlenül is
aktivizálja közönségét, a kollektív játék
részesévé teszi, különleges közösségi erő-
teret hozva létre színpad és közönség kö-
zött.

A Stúdió játékmódja nem harsány,

sokkoló, de nem is érzelgős, szentimen-
tális, hanem okosan élénk, feszesen lük-
tető, könnyedén elegáns, finoman ironi-
kus; erős atmoszférájú és hangulatterem-
tően költői. A színpadképeket is a fokozott
játékosság jellemzi. Nem látványos
képzőművészeti kompozíciók ezek, ha-
nem az előadás logikájának, gondolatisá-
gának szigorúan alárendelt, azt érvényre
juttató s nagyon is egyszerű, ökonomikus
képsor: ötletes-játékos célszerűséggel
megkonstruált, jelzésszerű és igen kifeje-
ző díszletekkel, jelmezekkel.

A Stúdió gondolatilag-filozófiailag nem
valamiféle steril vagy pusztán szórakoz-
tató, de nem is a társadalom mindennap-
jaiból kivonuló, az életnek hátat fordító,
ezoretikus színház. Nagyon is határozot-
tan politikai, kollektív színház a libere-
cieké, mely közvetettebb, áttételesebb
módokon, a színházművészet sajátosabb
eszközeivel, színházszerűbb formatárával
fejezi ki korunk közösségi emberének
felszabadultságát, életörömét, játékvágyát
és aktivitásigényét - s ezzel egyidejűleg a
szocialista embereszmény, élet-forma,
etika primátusát is hirdeti.

Közönség, közeg, közművelődés

Az Ipszilon Stúdió kedvező feltételek
között, irigylésre méltó közegben végzi
művészi munkáját. A város és a környék
üzemei, kulturális intézményei, iskolái
magukénak érzik a színházat, s a legkü-
lönfélébb módokon támogatják. A helyi
értelmiség és művésztársadalom szolida-
ritását is szüntelenül élvezi a színház: a
nagy F. X. Šalda Színház például önzet-
lenül segíti a Stúdiót, a környék festői,
szobrászai, zenészei rokonszenveznek a
társulattal, gyakran részt vesznek a ter-
vezői munkában. A színház pártolókö-
réhez tartoznak a színház- és filmművé-
szet Csehország-szerte ismert képviselői:
kiváló filmrendezők, rangos prágai szín-
házak rendezői, dramaturgjai, színészei is.
Aligha van este, hogy nem ül a néző-téren
vagy a klubban jó néhány ismert színházi
és filmszakember, képzőművész és
zenész. Ez a pezsgő művészi közeg,
melyben a színház él és tevékenykedik,
egyszersmind szüntelenül új erőfeszíté-
sekre is ösztönző, s az elkényelmesedés-
től, az önismétlődéstől is óvja a művész-
kollektívát.

A színház gazdagon és sokféleképpen
viszonozza a környezet bizalmát, segít-
ségét. Az évek során szervesen beépült a
város, ill. a libereci körzet kulturális éle-
tébe, sőt ennek egyik gyújtópontjává vált,
s ma már imponálóan sokoldalú és

eredményes művészi-közművelődési te-
vékenységet fejt ki. Például rendszeresen
tart előadásokat a távolabbi gyárakban,
iskolákban.

Ez a színház elsősorban az ifjúságé: né-
zőinek 80-85 százaléka fiatal. A színházi
esték itt mai színház és ifjú közönség uj-
jongó egymásra találásai: csodálatos él-
mény érzékelni, hogy mennyire értik egy-
mást, mennyire egymás gondolataira-ér-
zelmeire hangolódnak, mennyire felsza-
badultan merülnek el a kollektív játék
örömében. A színház szinte végigkíséri a
fiatalok életét, érzelmi beállítottságuk,
műveltségük szerves alkotóelemévé válva.
Tudatosan, átgondolt tervek alapján
foglalkozik az egyes korosztályok szín-
házművészeti oktatásával, nevelésével - az
óvodásoktól egészen a főiskolásokig. (Jan
Schmid még illusztrált színházi is-
meretterjesztő könyveket is ír a különböző
korosztályok részére.) Hallatlanul
érdekesek azok a szervezett színházi fog-
lalkozások, melyeket ifjúmunkások, ipari
tanulók részére tart a színház, évadon-ként
körülbelül harmincat. Ezek délelőtti
„színházi ta órák", melyekre három-négy
próbával készül a társulat. Rendkívül
ötletesen táblára rajzolják, elmondják,
eléneklik, eljátsszák a fiataloknak, hogy
mi a színház, melyek a színházi alap-
fogalmak, milyen a modern színház fel-
építése, szerkezete, működési rendje. A
nagy koncentrációt követelő órákon a ren-
dező irányításával a társulat valamennyi
tagja örömmel vesz részt. Élmény volt
látni, hogy a művészek és tanulók egy-
aránt mennyire szeretik az ilyen
foglalkozásokat: mert taníthatnak és
tanulhatnak, s egyszersmind kiélhetik
játékszenvedélyüket. A színházi képzés
nagyszerű formáját valósította meg ezzel a
Stúdió, joggal lehet büszke eredményeire.

A beszámoló végére érve, szükségte-
lennek vélem a libereci élmények, tapasz-
talatok tanulságainak valamiféle didak-
tikus összegezését. E tanulságok - mint
remélem - az együttesről, a színházi
alkotóműhelyről, a közművelő
tevékenység-ről szóló mondatokban
rejlenek. Felsorolásuk helyett inkább
javasolnám szín-házvezetőinknek,
rendezőinknek, színészeinknek: ha
tehetik, keressék fel a Libereci Naiv
Színház Stúdióját. Érdemes
megismerkedni törekvéseikkel, művé-
szetükkel, s még tanulnivalónk is akad
tőlük.


