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Meddig tágítható
egy kör?

A színpad íve félkört idéz. A hátsó frontot
díszletfal zárja le, térformálóként és járás-
ként is funkcionálva. A nézők három ol-
dalról veszik körül a teret. Nem fölfelé
néznek, mint a legtöbb színházban, sze-
mük a teljes dobogót befoghatja, a színé-
szek tapintható közelségben mozognak.

A színen narrátorok sora kommentálja a
lejátszódó eseményeket: pontosabban
elmeséli a nem mindig lejátszódókat.
Indián ruhába öltözött Thália-tagok indián
játékot mímelnek, s közben elmondják, mi
lenne-lehetne tulajdonképpen a drámai
mag és konfliktus. Könyvolvasásnak tűnik
első pillanatra, egy költemény míves
felmondásának.

A színházat, melyben a nézők nem ve-
szik körbe a színpadot, s ahol a színészek
nem vesznek részt drámai akciókban -
Körszínháznak hívják. Kazimir Károly
színházának.

Egy kis (szubjektív) visszatekintés

Húsz évvel ezelőtt hívta életre Kazimir
Károly az általa Körszínháznak elke-
resztelt formát, nyári játszóhelyül és éves
okulásul. „A Körszínház még a kör előtt
kezdődött" - írta a tíz éves jubileumkor
köszöntőjében Devecseri Gábor. Hogy hol
? Valahol abban a szándékban, hogy a kissé
pangó és egyhangú magyar színházi
nyárban létre kellett hozni olyan egységet
is, mely feladatát kőszinházi ko-
molysággal és felfedező úttal párosította.
Születése pillanatától nem akart ez a
színház forma lenni csak; tartalma pedig
természetéből következően nem állandó-
sulhatott. Népművelés és fölfedezés: ez a
maximális programja Kazimir színházának
az első lépésektől fogva. A maximalitás
vonzóereje a megvalósíthatóságban rejlett.

A születés pillanatában a magyar já-
tékszín bezártságának egyik legkritikusabb
állapotát élte. Saját levében főve
igyekezett eredményeket produkálni, ön-
magukba visszatérő körökön haladva
próbált előbbre jutni. Kazimir ekkor vá-
lasztotta a nehezebb utat: elébe akart
menni a szükséges változásnak, egy le-
hetséges kiutat kívánt mutatni. Színháza
tehát már 1958-as első évadjában

aszinkronban volt a magyar színházi fejlő-
déssel: úgy, hogy előtte járt pár lépéssel.

Ezt a lépéselőnyt kezdetben egy igen
használható drámatörténeti felismerés
alapulvétele biztosította. Nem a formáról
volt elsősorban szó, azt az anyag in-
dokolta. Ritkán vagy épp soha meg nem
szólaltatott görög klasszikusok, elfelejtett
magyar remekművek, alig játszott drámai
remekek kaptak teret nyaranként a
Városligetben és környékén. Kör alakút
vagy sem: másodrendű kérdésnek tetszett.
Kazimir abból indult ki, hogy ha a
rendezői fantázia szegényes, ha a színházat
csinálók maguk sem találnak új, fel-
fedezésre váró utakra, akkor az új kö-
zönség nevelése utópisztikus álom csupán.
Az utak egyik sajátossága, hogy végül is
egy határozott cél irányába vezetnek. A
Körszínház azonban egy másik jellemzőt
érzett fontosabbnak. Nevezetesen: hogy az
utak újabb, még tovább vezető utakba
torkollanak, s e folytonossággal nem a cél
kerül messzebb, csak a szemhatár tágul, a
megismert vidék lesz szélesebb horizontú.

Amikor tehát annak örültünk, hogy
Antigonét, Iphigeneiát, Oidiposzt vagy
Amphitryont látunk, észrevétlenül hamis
tudattal nyugtáztuk a kísérleteket. Úgy
véltük, itt a megváltó új hang és forma, a
lombikban létrejött a vágyott anyag, s
most már csak gyakorlattá kell szentesí-
teni a laboratóriumi eredményeket. Az
utat a céllal véltük azonosítani.

Egy kézenfekvő lépéssel, a drámatör-
ténet és a színház európai alapjainak új-
rafelfedezésével, bekapcsolódni látszott a
magyar színház a világszínház áramába, s
ez mindenkit megelégedéssel töltött el.
Kazimir modern értelmezésében kortár-
sainkká váltak a görög szerzők, az eredeti
színházi forma élesztésével pedig szín-
padtechnikai ismeretekre is szert tehet-
tünk. Az út világos volt, jól járhatónak
bizonyult, vártuk tehát az egyenes ívű
továbbhaladást. Annál is inkább, mert ez a
forma nagyszerű színészi kiteljesedéseket
is produkált. Logikusnak tetszett a
folytatás, rangosnak és egyszerűnek.
Kazimir éppen ezért szakított vele.

Mert az út fölsejdítette ugyan a célt, de
egy újabb izgalmas utat is kínált. Mit bír
el a kitalált forma? - szólt az egyik kérdés.
Mit bír el a változó magyar színház? - ez
volt a fontosabb, az érdekesebb. Nézzük
csak a bemutatók sorát: Shakespeare: II.
Richárd, Troilus és Cressida, Corneille: Cid,
Brecht: Arturo Ui, Calderon: A zalameai
bíró, Thomas Mann: Mario és a varázsló,
Fiorenza, Petőfi: Tigris és

hiéna. Olyan darabok ezek Kazimir szerint,
melyek nem egyik vagy másik formához
kötődnek, értékük drámaiságukban van,
azért alkalmasak színpadra, mert
elsősorban dialógusaikban élnek. Ebben az
időszakban a Körszínház a szó legjobb
értelmében vett rendezői szín-ház volt,
mely sohasem a színészek ellenére - egy
koncepciózus rendezői elme világlátását,
korértelmezését tükrözte. A bemutatott
anyag alá volt rendelve az előadás
üzenetének, a színházi csapat
gondolatkifejtésre jött össze. És ezzel a
nézőt is e folyamat részesévé tudta tenni.
Felnőttként kezelte önmagát és közönsé-
gét. Talán éppen ekkor született meg a
népművelő színház kazimiri jelszava is,
meghozzá dedukciós módszerrel,
visszafelé következtetve.

A színház lépéselőnye még mindig
megmaradt. Programja követőket indukált,
miközben ő maga járhatott a kitűzött vagy
inkább fellelt úton. Nem az
irodalomtörténeti felfedezések adták e
szakasz értékét, hanem egy korszerű ren-
dezői látásmód bizonyossága. És ha a ko-
rabeli magyar színházzal szemben meg-
nyilvánuló aszinkronitása pozitívan ér-
tékelendő, a fogadtatás nem egyezése ma
már súlyos hibának tűnik. Akik ekkor
igazán lelkesedtek, azok tették a leg-
rosszabb szolgálatot ennek a mindig iz-
galmas színházi kísérletsorozatnak. Azzal,
hogy kísérletnek minősítették, azzal, hogy
az irodalomtörténeti, az értékmentő és -
felfedező szándékot üdvözölték benne. A
kritika, a szakma a dramaturg Kazimirt
éltette, részletesen elemezte
felfedezéseinek értékét, buzdította az
újabb kutatásokra. Arról viszont alig esett
szó, hogy Kazimir, a rendező mit talált ki
ezekben a sikeres években. Tíz évre
visszatekintve szinte érthetetlen, hogyan
nem kapott nagyobb hangsúlyt a
Körszínház előadásaiban a világlátás
újszerűségének, a szemtelen és fiatalos
színházi avantgarde-nak a meglátása. Pa-
radox helyzet állt így elő: Kazimir ren-
dezői színháza egy lépéssel a magyar
színházi kultúra fejlődése előtt járt, ren-
dezői módszerei akkor már a tíz évvel
későbbi állapotra rímeltek, miközben a
szakmai visszhang üdvözlése az anyag-
választásnak szólt.*

* Lapunk rendszeresen foglalkozott az
egyes körszínházi bemutatókkal, ezen belül
elemezve Kazimir Károly rendezői munká-
ját. 1969-ben, illetve 1970-ben Kazimir
Károly rendezői munkanaplóját is
közöltük,
melyet a Kalevala és az Elveszett paradicsom
színpadra állításához készített. (A szerk.)



A Körszínház fenn állásának tizedik
esztendeje Dante Isteni színjátéka bemu-
tatásának éve. A „merész" vállalkozást
követi még néhány lehetetlennek tetsző
lépés. És mindebben nem a merészség és a
lehetetlenség a kérdőjelezendő. Ez amúgy
is Kazimir sajátja, egyik legvonzóbb
tulajdonsága. Hanem az, hogy ettől a
pillanattól kezdve Kazimir rendezői
színháza a dramaturg Kazimir Károly
színházává kezdett válni. A felfedező út
többé nem a színházból indult ki, hanem
az irodalomtörténeti vagy a népművelői
szándékból. És még ez is a kisebbik prob-
léma. A nagyobb : csak ritkán tudott
visszacsatolódni lényegébe, a színházba.

Természetesen Kazimir felelősségét
ebben a folyamatban nem kisebbíti az,
hogy egy rossz konstelláció is belejátszott
Körszínháza második szakaszának
kialakulásába. De nem hallgatható el az az
elemzéshiány, mely végül is - talán csak
tudat alatt - rákényszerítette a rendezőt egy
nem igazán testére szabott dramaturgiai
útra. Kazimir Károly nem érdemelte ki azt
a vissza-visszatérő vádat, hogy nem
drámákat mutat be, s ez magyarázza
fiaskóit. Talán drámának íródott a Mario és
a varázsló? Vagy a z új korszak egyik
kétségtelen sikerét említve: a Kalevala? A
pesti bemondás szerint Kazimir egyszer a
telefonkönyvet is színpadra fog-ja vinni.
Nem baj: ha színházi előadássá szervezi.
Hogy mi a színpadra való anyag, azt nem
egy műfajtörténeti va g y esztétikai elemzés
dönti el, hanem egy színpadi előadás
hatása. Nem a műveket kell te-hát számon
kérni, hanem a rendezői koncepció
nagyságát.

A Körszínház és a magyar színházi élet
aszinkronitása ebben a szakaszban sem
szűnt meg. Csak a lépéselőny visszájára
fordult. Amit Kazimir, a rendező ki-
kutatott, az színházi életünk szerves ré-
szévé, hasznosítható tanulsággá vált.
Egyre többen lettek, akik a felkínált le-
hetőségből a rendezői elképzelést vették
alapul, s továbbfejlesztették azt. S eközben
Kazimir a maga színházában nem a
színházi lehetőségeket kutatta, hanem
irodalmi anyagokat vetett tűréspróba alá.
Ami színházi elképzelésként jelentkezett,
az kívülről szüremkedett be. Látványos
elképzelés: a legkülönfélébb népek
kultúrájának bemutatásával, színházi
hagyományaik felélesztésével gazdagítani
az újra meg újra betokosodó, európai
látószögnél nagyobbra nem merészkedő
magyar színházi kultúrát. Csakhogy
mindez az eredeti vagy annak vélt anyagok
bűvöletéhen jött létre. Hogy dráma-

történeti példát mondjak: kimaradt a
brechti lépés. Tehát Kazimir nem a maga
megszenvedett és elmondandó életanya-
gát vetette össze a japán, az indiai vagy
épp a török színjátékkultúrával, csupán
azt próbálta ki, hogyan szólal meg egy
idegen életanyag idegen formában a het-
venes évek magyar színpadán. Nem ha-
szontalan kísérlet ez sem: de a rendező
Kazimir részéről mindenképp visszalé-
pésnek tetszik. A kabukiszínház vagy az
árnyjáték önmagában kuriózum, ha
magyarul szólal is meg.

Ismétlem tehát: a Körszínház fiaskóit az
utóbbi néhány évben nem az okozta,
hogy Kazimir a színházi formanyelv új
lehetőségeit igyekezett felkutatni. Inkább
a z , hogy mindezt a kuriozitás, a fo rmai
hűség és a különleges irodalmi anyag
irányából tette, s nem rendelte

alá a saját kiküzdött élményanyagának.
(S hogy fiaskók voltak, azon az sem vál-
toztat, hogy a közönség ezektől a kísér-
letektől sem pártolt el.) Kazimir lebilin-
cselő szakmai tudással támasztotta életre a
legkülönfélébb játékstílusokat. Színészei
ma már szinte tetszés szerinti modorban
képesek játszani, mindenütt ott-hon
vannak. Csak a szülőtalajt kezdték lábuk
alól veszteni. Kazimir legvitatottabb
előadásai csak egy-egy külföldi, bár soha
létre nem jött produkció szinkron-
tolmácsolásai voltak, nem pedig a ma-
gyar színház adekvát részei. Ekkortájt
legtöbbször úgy tűnt, a Körszínházban a
puszta mutatvány vált céllá, s így az
előadás adós maradt az itt és most egyér-
telműségével, a Kazimirt addig jellemző
okos, de erőteljes politizálással, a gon-
dolati plaszticitással, A játékos fantázia

Esztergályos Cecília a körszínházi Kalevalában



szülte ötletek túlburjánzása megbontotta
azt a kényes egyensúlyt, ami a Kör-
színházat évekig legjobb színházaink so-
rába emelte. A kuriozitás mindig vonzó. A
felfedező szándék tiszteletre méltó. A
drámai anyagok kiküszöbölése izgalmasan
kérdéses. Az epika és a színház vi-
szonyának kísérletezése ősi probléma. De
a színházi lépték és a gondolatiság
arányvesztése : ez már Kazimir színhá-
zának igazi problémája.

Ezt maga a rendező is tudja. Ezért tűnik
úgy nekem, hogy az elmúlt három év
bemutatóival (Petruska, Gargantüa és
Pantagrüel, Hiawata) új kísérletsorozat
kezdődött a Körszínházban. A dramaturg
és a rendező új küzdelemre gyürkőzött.
Kazimir Károly mintha ezekben a
produkciókban a városligeti eredményeket
és sikertelenségeket új harmóniában
igyekezne ötvözni. Szokásos és töretlen
merészségével választ továbbra is anyagot
magának s színházának: de megközelítési
módjába egyre erőteljesebben ját-szik
ismét bele a plasztikus gondolkodásra és
aktuális politikumra törő rendezői
elképzelés. Ezt bizonyíthatták a Petruska
megállított, kimerevített színházi
pillanatai vagy a Rabelais-előadás világ-
irodalmi tájakon kalandozó aktualizálásai.
Mindig ugyanazzal a céllal: az ötletek és a
kuriozitás halmazából az emberi itt és
mostra általánosítani.

És ezzel el is jutottunk e kísérletsor
legutóbbi darabjáig, az idei Hiawatáig.

Egy indián legenda jelentései

Már a Petruska és a Gargantüa esetében
kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy Kazi-
mir nem az epikai hűséget tartja a leg-
fontosabbnak, hanem azt, hogy egy epi-
kus szerkezetű alapanyagból rendezői elv
szervezte, színpadi hatásmechanizmus
működtette színházi este kerekedjék ki.
Ezért azután egyre többet kacsintott ki a
darab mögül, csak épp már nem játékos
bakugrások, hanem komoly mondandók
érdekében. Sajátságos módon ez a
szándék a korábbi évektől eltérően
először a dramaturgiai, színpadra állítói
magatartást fékezte meg, a színre
alkalmazás egyre inkább szó szerint ér-
tetett. Két éve azt vártuk kíváncsian, mi-
kor kerekedik végre a rendező a változott
dramaturg fölébe, mikor lesz képes
egységes színpadi jelentést adni a drá-
maivá szervezett, de holt szövegszituá-
cióknak. A Petruska és a Gargantüa ese-
tében ez a küzdelem néhány emlékezetes
percet, jelenetet eredményezett, de az elő-
adás egészét nem hatotta át. Akkor az öt-
letparádé megállításával hozott létre a
rendező igazi színházi pillanatokat, tehát a
kétféle megközelítés egymás mellé
rendelt állapotba jutott. Ez is eredmény,
de Kazimirtól kevés.

A Hiawata Longfellow elbeszélő köl-
teménye nyomán készült. A benne elbe-
szélt események drámai töltésűek, de a
műben e drámaiság hordozója a külön-
böző eseményeket és embereket megidéző
elbeszélő, a nagyobb távlattal emlé

kező költő. A történet ma már történelem:
hogyan éltek az indiánok Észak-
Amerikában, s hogyan igázták le őket a
felfedező-foglaló első fehér telepesek. A
mű ismét lehetőség volt Kazimirnak arra,
hogy ujjgyakorlatokat végezhessen egy
sajátos színházi kultúrán, a törzsi-vallási
ünnepekből, mitikus táncokból, ősi
mozgássorokból kialakult indián
színjátszáson. Egy héttel a Körszínház
előadásának megtekintése előtt a caracasi
Nemzetek Színháza fesztiválon mó-
domban állt megnézni néhány hiteles in-
dián színjátékot Nicaraguából, Ecuador-
ból. Talán éppen ezért nem kellett oda-
figyeljek Kazimir előadásában arra, hogy
mennyire eredetiek és hívek az indián
színházról alkotott elképzelései. Az előb-
biekben említett szinkrontolmácsolás
ezúttal is kifogástalanul valósult meg.
Néha még az indiánnál is indiánabb
folklórt imitáltak a Körszínház színpadán.
Ahogyan ezt évek óta megszoktuk. De
most valami más is létrejött: kita-
pinthatóvá vált, hogy a rendezőnek itt és
most mi a mondanivalója ezzel az indián
legendával.

Kazimir értelmezésében a színpadi játék
kezdetekor olyan népet (törzset) látunk,
mely meglehetősen szervezetlen, kusza
életmódot folytat, melynek szüksége
volna már egy összetartó akaratra,
emberre, hitre. Az istenek és a sors
összefogásának eredményeként (melyről a
rendező feltételezni engedi, hogy a
szükségességet jelzik mesés szófordula-
tokkal) meg is születik, meg is izmosodik,
az istenekkel való huzakodásban meg is
acélosodik ez a hős, itt Hiawata.
Teljesíteni is igyekszik küldetését: össze-
fogja népét, isteneket (értsd: hitet) ad ne-
kik, megtanítja őket a munka szereteté-re
és fontosságára.

Ami idáig történt, azt Kazimir többnyire
nem jeleníti meg, hanem szerepek-re
osztott narrátor szövegekben elmondatja.
Ezúttal azonban ez a nem túl látványos és
mozgalmas színházi forma tartalmat
hordoz: bizonyos mértékig egyhangúságot
és unalmat sugall, kiküszöböli a játék
örömét. Ez is a cél. Mert Hiawata egyetlen
vétsége - sugallja Kazimir -, hogy a
célokat népe számára túl általánosan
fogalmazza meg, a munkának és a hitnek
csak szükségességét, gyakorlati
fontosságát tanítja meg - örömét nem. És
így hiába Hiawata lánykérése, a jó barátok
jó barátsága: enyhe unalom lengi be
indiánék világát. Mikor is az esküvőn,
Hiawatáén, megjelenik Pau-Pak Kiwisz,
az örök ellenzék, a hitet és

Jelenet a Rámájanából



munkát, szerelmet és családot romboló
ifjú. Akinek azonban van egy óriási előnye
a szépeket és okosakat tanító Hiawatával
szemben: szeret és látványosan tud élni.
Ahol ő megjelenik, ott az emberek
egyszeriben jól érzik magukat, mernek és
tudnak nevetni. Bár egyértelműen ő
képviseli a rossz ideológiáját, ezt sokkal
szórakoztatóbb formába tudja önteni, mint
Hiawatáék a maguk igazát.

Kazimir sok-sok formai ötlettel teszi ezt
érzékletessé. Épp Pau-Pak Kiwisz
megjelenésével gyorsul fel mindig a játék,
s míg a többiek narrátorkodnak, neki
megadatik a szituációkban és akciókban
való részvétel. Az előadás legjobb jele-
netei Hiawata és Pau-Pak Kiwisz össze-
csapásai, két életfelfogás ütközése. Eze-
ken a pontokon Kazimir kilendíti az elő-
adást a lassan hömpölygő epikusságból,
drámai akciósorozattá gyúrva. (Olyan apró
ötletekkel is érzékeltetve a két elv
ütközését, mint Pau-Pak Kiwisz dalaiban-
táncaiban a beatesebb indián ritmusok
megszólaltatása a „jók" kántálóbb
énekmondásával szemben.) És az össze-
csapásból a vonzóbb rossz kerül ki győz-
tesen: őt magát elfogják és megölik ugyan,
de a bomlás már megindult a népen, a
közösségen belül. Egy legenda szabályai
szerint ez éhezésben, csodás
közbelépésekben testesül meg, de jelen-
tésén mit sem módosít. A szenvedés és a
megmenekülés talán még össze tudná ko-
vácsolni a népet: de már késő. Megjelen-
nek a fehér telepesek, s az egyszer össze-
omlott nép nem ellenfél. A Longfellow-
nál megdicsőülő Hiawata, a törzsfőnök
hős is megkapja Kazimir értelmezésében a
dicstelen búcsút: a rendező szerint az,
hogy ősei földjére egyedül tér vissza s
magára hagyja népét, ez egyfajta megfu-
tamodás. Hiszen Hiawata okos, tudja,
hogy mi következik ezután. De ebből részt
nem kérni, ezt az áldozatot okosan nem
vállalni - cinikus bölcsesség.

A Körszínház indián legendája Kazimir
Károly értelmezésében tehát jobban
hasonlít egy nép történelmi lehetőségeinek, s
azok elszalasztásának elemzésére, mint-sem
az indián színjátszás újrafelfedezésé-re.
Kazimir évek óta küszködik közösség és
vezetője problematikájával, évek óta
igyekszik rendezéseiben ezt a viszonyt
végigelemezni. Ez érdekelte a Gandhiban
és a Bánk bánban, ez izgatta az
erzsébetvárosi polgárok mikrovilágában.
Csakhogy ami a színpadra írt drámák
esetében többé-kevésbé világos volt, az
epikus műben most érhető először tetten
Kazimir színházában. És lám:

amint e fontos kérdés pontos kifejtésére
kerül sor, a rendező önként lemond az il-
lusztrálásról, színészeit-figuráit akcióba
hozza.

Nem dőlt még el a küzdelem azonban a
Körszínházban. Hisz nem tudni, hogy
Kazimir a Hiawata után merre dönt. Ez az
előadás elbillentette a mérleg nyelvét -
hosszú idő után először - a vállalt drá-
maiság és gondolatiság irányába. Nem vélet-
len, hogy a Bánk bán visszhangzik ebben
az indián játékban: de nemcsak a katonai,
hanem az illyési gondolat is. Gondoljunk
csak Illyés valaha megénekelt
„törzsfőjére", Árpádra, akinek választania
kell: népét a jobb jövő érdekében be-
vigye-e a népek tengerébe, s úgy teremt-
sen autentikus létet, vagy meneküljön
minél messzebbre. Egy nép létezésének
és megmaradásának kínzóan huszadik
századi problematikája kapott - ha da-
dogva is - szót Kazimir jubiláló Körszín-
házában.

Dadogva: mert nehéz a váltás a ren-
dezőnek és a színészeknek egyaránt. Túl-
ságosan hozzászoktatta színészeit Kazi-
mir a kulturált illusztráláshoz, és túlsá-
gosan kevéssé fékezte meg ezúttal is tipi-

kusan megjelenítő hajlamait, vonzódását
a kuriozitáshoz. Mindkettőben váltásra-
változásra van szükség a folyamatosabb
beszédhez.

Kozák András (Hiawata) és Harsányi

Gábor (Pau-Pak Kiwisz) beszélik legjob-
ban azt a nyelvet, mely felé - remélem -
ismét tart Kazimir színháza. Az elbe-
szélő-összekötő szövegrészeket nagyon
kulturáltan mondják, mint a színészek
túlnyomó többsége. De semmi több.
Amint azonban színészhez méltó szituá-
ciókba jutnak, jellemet festhetnek, akció-
ba kerülhetnek, egymásnak feszülhet-
nek, egyszerre játszani is kezdenek. Ko-
zák András a legtöbb feszültséget hor-
dozó magyar színészek közé tartozik, s
hozzá az egyik legistenáldottabb tehet-
séggel. Ideje a bizonnyal nem kárára vált
stílusgyakorlatok után mind többször
gondolathordozó játékok alappillérévé
tenni. Ezt tudnia kell Kazimir Károlynak
is. Harsányi Gábor elképesztő mennyi-
ségű játékosságot képes ördögien félel-
metessé általánosítani : csibészben ilyen
vonzót és gonoszt keveset látni. Neki is
további szerepekre van szüksége: hiszen
illusztrálni nem is tud.

Ami tehát biztató ebből az idei pro-
dukcióból, az a lépést nyerő Kazimir
Károly, a rendező, és a versmondóból
színésszé előléphető Kozák András és
Harsányi Gábor nevéhez fűződik.

Ami a küzdelem nem eldőlését jelzi,
annak felelőssége is sokban Kazimir
Károlyt terheli. De a rendezői gondolat
további tisztázása azt is megköveteli,
hogy bizonyos játékstílusbeli problé-

Egy jellegzetes rendezői beállítása Petruskából



mákra is jobban oda kell figyelnie. Egy
gondolat plaszticitása ugyanis végső so-
ron a rendezői ötleteket megvalósító szí-
nészen áll vagy bukik. S hogy ezúttal a
kelleténél több bukott, az két fontos sze-
replőn múlik. Drahota Andreát évek óta
biztatja a kritika, hogy próbálja levet-
kőzni egyre fülsértőbb modorosságait,
affektáló-csicsergő hanghordozását, éne-
kelve kántáló beszédét, túlcukrozott
színpadi viselkedését, mely szereptől
függetlenné vált már. Úgy tűnik, a biz-
tatás hiábavaló: mára Drahota alakítása
kívülesik már a megítélhetőség határán,
teljesítménye ugyanis nem üti meg a szí-
nészi jelenlét kritériumait sem. És sajnos:
ebben az előadásban a másik női fősze-
repet alakító Rátonyi Hajnal Drahota leg-
jobb magyar tanítványának bizonyult.

Nem célom az előadás minden részletét
és minden szereplőjét végigelemezni.
Csupán arra szerettem volna rávilágítani,
hogy a Körszínházban ezidén koncepció

jelei tűntek fel. Nevezetesen: a rendezői
gondolat kezdi visszafoglalni az őt
Kazimir Károly színházában megillető
posztot. E gondolat plasztikussá tétele az
elkövetkező évek feladata, s ehhez Ka-
zimirnak megvannak a színészpartnerei
is. Ha valóban arra használja őket, amit
tudnak. S ha valóban azokat használja
csak, akik tudnak.

Az idei nyáron Kazimir Károly, a ku-
riozitásokat kedvelő, ötletparádéra min-
dig kapható, már-már célt tévesztett új

donságkereső mókamester, japán, indiai,
török és még ki tudja hányféle szakértő
háttérbe szorult Kazimir Károllyal, a
felelősen gondolkodó rendezővel
szemben. Az előbbinek még túl nagy a
tehetetlenségi nyomatéka, az utóbbinak
még kevés a lendülete. Ezért nem igazán
jó előadás a Hiawata. Ezért a legjobb
előadás a Kalevala óta az idei Hiawata.

Meddig tágítható egy kör?

Elvben a végtelenségig. Hiszen csak attól
függ, mekkora a sugár, mely területét
bepásztázza.

De ha a Körszínház az őt megillető
helyet akarja elfoglalni a magyar színházi
életben - melynek mércéjéül csak a
legjobb előadások szolgálhatnak akkor
Kazimir Károlynak tudnia kell: az a
sugár, mely az indiánokig vagy a japá-
nokig ér el, színházi értelemben rövidebb,
mint az, mely a vele leírt körbe egy ország
gondolkodását, felelősségét gyűjti.

Longfellow: Hiawata (Körszínház) Fordította:
Fodor András. Díszlet: Rajkai György.
Jelmez: Márk Tivadar. Zenéjét össze-állította:
Prokópius Imre. Koreográfus: Ligeti Mária.
Színpadra alkalmazta és rendezte: Kazimir
Károly
Szereplők: Kozák András, Nagy Attila,
Harsányi Gábor, Bitskey Tibor, S. Tóth Jó-
zsef, Szirtes Ádám, Drahota Andrea,
Rátonyi Hajnal, Zsurzs Kati, Kánya Kata,
Kollár Béla, Gyimesi Tivadar, Juhász-Tóth
Frigyes, Miklósy Judit, Lengyel Erzsi

RÓNA KATALIN

Történelmi dráma -
mindenáron?

A budaiak szabadsága Gyulán

A Gyulai Várszínház immár hagyomá-
nyosan a történelmi drámák színpada.
Tizenöt éves történetében a magyar drá-
mai hagyományok ápolását, a magyar
történelmi dráma újra fölfedezését, a má-
hoz szóló kortárs történelmi játékok be-
mutatását méltán kísérte és kíséri elisme-
rés, siker.

Rokonszenves az a törekvés, amely a
megmaradt drámai értékeket, újrafogal-
mazható töredékeket kelti életre a ma
színpadán. A klasszikusok restauráció-ja,
s ezzel a nemzeti drámák sorának gaz-
dagítása vállalható, mindenkor értékes,
bár gyakran kétes eredményű feladat.
Nem kevésbé fontos a ma íródott törté-
nelmi tárgyú művek bemutatása, hisz ezek
általában nem a jelen kérdéseitől való
elfordulást tükrözik. E vonulat igényesebb
darabjai épp a nemzeti önismeretet, az
elszámolni akarást a múlttal, a korunk
valóságához kapcsolódást fejezik ki. S
miközben régmúlt időkről vallanak,
elmúlt századok históriáját idézik, mához
szóló érvényűvé növesztik a föllelt,
fölismert történelmi igazságokat. A
gyökerek hitelét, az eredetek forrásait
kutatva jutnak el napjaink kérdéseihez: az
események, a helyzetek, a magatartások,
az emberi lényegek tükrözéséhez. A
modern kor kérdéseire világítanak a múlt
felől közelítve.

Üdvözöljük tehát a múltból a jelenhez
szóló, s a múltról a jelenben érvényesen
hangzó drámákat. Ám képes-e meglelni a
Gyulai Várszínház évről évre az igazán
igényes történelmi indíttatású szín-
játékokat?

A Várszínház idei évadjának jellemző
motívuma: hidat verni a határokon túli
magyar dráma, magyar színház és a hazai
színjátszás közé. Gyulát e magyar nyelvű
kultúra találkozási pontjává tenni, s
megvilágítani, mit tud felmutatni, milyen
gondolatokat tud életre kelteni együttesen
a magyar nyelvű történelmi színjátszás.
Természetesen nem képzelhettük, hogy
egyenrangú, egyenértékű művek
sorjáznak majd a Várszínház színpadán,
de abban talán bízhattunk, hogy a dráma-
választásban a tartalmi értékeket a szín-
ház szem előtt tartja, a bemutatásra ke-

Drahota Andrea, Kozák András és Nagy Attila a huszadik évfordulón bemutatott Hiawatában
(Iklády László felvételei)


