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Kubai színházakban

Előttem a 2706--os brigád előadásának
műsorfüzete a Bertolt Brecht nevét viselő
Politikai Színházból. Benne érdekes
tudósítások: „A 2506-os rohamcsapat
1500 zsoldosból állt, közülük 1197 teljes
felszerelésével fogságba esett."

Mi történt volna, ha sikerül megvetniük
lábukat a sziget egy részén? Nem nehéz
kitalálni. Azt tették volna, amit minden
ellenforradalmár, ha sikerül visszatérnie.

A zsoldosok igazi arcáról szólt Raoul
Masias darabja, az első kubai dokumen-
tumdráma, amely 1971-ben egy nevezetes
díjat kapott, az Amerika Házáét.

A darab nagyon fontos téma színpadi
visszhangját jelentette: a népi Kuba
harcának témáját a belső ellenséggel
szemben.

A Politikai Színház nem véletlenül vi-
seli Brecht nevét. A színház műsorán most
is szerepel a német drámaíró egyik korai,
befejezetlenül maradt darabja, a
Kenyérbolt.

Az előadás a Berliner Ensemble álta-
lunk is jól ismert stílusát és módszereit
követi: a rendezésnek ugyanazt az élesen
határozott kidolgozását, a plasztikus rajz
keményen pontos kontúrjait látjuk. Úgy
tűnt, a rendező azt a stílust igyekszik ér-
vényesíteni, amelyet szerte a világon
Brecht nevéhez fűznek. De nem sikerült
kapcsolatot teremtenie a nézőtérrel. És
önkéntelenül is felvetődött bennem a
gondolat: a művészetben még a legkivá-
lóbb példákat sem lehet mechanikusan
másolni.

Az Amerika Háza (Casa de las Améri-
cas) rendkívüli jelenség nemcsak a sziget,
de az egész kontinens történetében is.
Több mint tizenöt éve adja ki latin-
amerikai írók és költők elbeszéléseit,
regényeit, verseit és drámáit. Itt zajlanak a
színházi, zenei és táncfesztiválok, itt
adnak egymásnak találkozót a latin-
amerikai földrész különböző országaiból
származó képzőművészek és muzsikusok.
Az Amerika Háza az egész kontinensre
kiterjedő költői, prózai, drámai és
publicisztikai versenyeket rendez.

Az Amerika Háza adja ki a Conjunto
(Együtt) című folyóiratot, amely Latin-

Amerika országainak színházával és drá-
mairodalmával foglalkozik (főszerkesztője
Manuel Galich). Nem hagyományos
folyóirat a Conjunto. Fő különlegessége
abban van, hogy a szó teljes értelmében a
latin-amerikai földrész népei szolidari-
tásának szülötte.

*

A kubai színház nem ment el szó nél-kül
a chilei tragédia mellett. A Latin-Amerikai
Színház a Basta című előadással válaszolt.

Mit jelent a Basta? - kérdi a műsorfüzet.
A rendező és szövegkönyvíró, Nicolas
Dorr így magyarázza: „A Népi Egység
Kormányának megdöntése, Salvador
Allende elnök meggyilkolása, a chilei
junta katonai hatalomátvétele az egész
világ forradalmárait megrendítette. Min-
den ember elítélte ezt a barbár akciót. A
Basta előadása a tiltakozás színpadi ki-
fejezése. A Basta - vádirat a fasizmus el-
len. A Basta - a mi Amerikánk történeté-
nek értékelése. A Basta - az élet és igazság
támogatása, válasz az imperialista reakció
kegyetlenségeire."

A műsorfüzet idézett részlete meglehe-
tősen pontos elképzelést kelt az előadás
tartalmáról és arról a belső késztetésről,
amely életre hívta. Formailag nem annyira
darab, mint inkább montázs vagy kollázs -
ahogy a műsorfüzet nevezi. Ének és
dokumentum, vers és pantomim egyesül a
tiltakozás szellemében és a színészek
élénk, temperamentumos megfor-
málásában. Enélkül a legkülönbözőbb
műfajú epizódok lánca nem olvadhatna
egységes ötvözetté. Részletek elevened-
nek meg előttünk Latin-Amerika történe-
téből, felszabadító harcából. Egy kevés
tagból álló, ugyancsak a színpadon elhe-
lyezett együttes zenei aláfestése mellett
hangzanak el dalok és versek, a panto-
mimet és táncot újságcikkrészletek, do-
kumentumok, idézetek szakítják meg. Az
epizódok többségének „cselekménye"
Latin-Amerikában játszódik. De nem-csak
ott . . . Spanyolországban is például.
Előttünk peregnek le a spanyol polgár-
háború korának eseményei, García Lorca
halála. Ezt követik a chilei tragédia képei.

A kollázs technikájának alkalmazása
törvényszerű. A színház többnyire akkor
folyamodik ehhez, ha megvan a belső
késztetése arra, hogy valamit feltétlenül
elmondjon, de megfelelő darab nem áll
rendelkezésre . . . Véleményem szerint ez
a magyarázata annak, miért találkozunk
Havanna színházaiban oly gyakran e
műfajjal. A színházak a ma legégetőbb

problémáihoz akarnak hozzászólni, azon-
nal, s nem várva arra, míg egy drámaíró
megírja a nekik kellő darabot. Igy kelet-
kezett a Basta, így született a Beszéljen most
maga, mauser elvtárs! az Estudio
Színházban és sok hasonló előadás. Ezek a
politikai kollázsok ma Kuba színházi
életének jellemző jegyei.

*

Mi az Escambray színházi csoport?
Az Escambray-ról sokat vitatkoznak

Kubában, de előadásukat szinte senki sem
látta. Mind ez idáig a színház a hegyekben
dolgozott, és nem jött le Havannába. Így
mi megyünk a hegyekbe.

- Az Escambray Színház 1968-ban ala-
kult - meséli Sergio Corrieri, a színház
alapítója és vezetője. - Magját olyan hi-
vatásos havannai színészek alkották, akik
elhatározták, hogy otthagyva a fővárost,
itt, a hegyvidéken alapítanak a polgári
elitszínházra semmiben sem hasonlító
színházat. Az új közönség olyan új szín-
házi nyelvet követelt, amely világos és
közérthető formában tudta kifejezni az őt
érintő problémákat.

Az Escambray Színház sem művészi
módszereit, sem életmódját tekintve nem
hasonlít Havanna többi színházára. Mind a
négy házikót - amelyikben laknak, az
ebédlőt a konyhával, a könyvtárat és a
próbatermet - megfelelő szakemberek
vezetésével maguk a színészek építették.
Itt, a Macagua nevű kis helységben van a
színház állandó állomáshelye. Itt élnek a
színészek. Itt készülnek föl az új elő-
adásokra, amelyeket a vidék falvaiban és
tanyáin játszanak. Színházi buszon,
teherautóval a díszleteknek és néhány
könnyű személyautóval közlekednek.

- Részt akartunk venni a kubai falu új-
jáalakításában - meséli Sergio Corrieri. -
Az utóbbi években falun minden kimoz-
dult megszokott helyéből. A forradalom a
parasztoknak adta a földet. De világossá
vált, hogy az ezernyi apró parcellán (csak
Escambray körzetében tízezer családnak
volt tízezer külön kis gazdasága ) lehetet-
len a modern nagyüzemi mezőgazdasági
termelés. Elfogadták a szövetkezeti tervet,
és ez nemcsak a falusi területek gaz-
daságát változtatta meg, hanem az év-
századok során kialakult paraszti életet,
magukat a parasztokat, pszichikumukat is.
Megpróbáltunk tisztába jönni hangu-
latukkal, érzéseikkel, átélni ezt a hatalmas
fordulatot. Több mint száz találkozót és
beszélgetést szerveztünk a helybeli
lakosokkal, amíg kezdtek kirajzolódni a



leendő előadás körvonalai, amelynek meg
kellett győznie a parasztokat arról, hogy ha
nem fogadják meg az idő parancsát, kívül
maradnak a forradalmi folyamaton. Arra
törekedtünk, hogy az ő szemükkel lássuk a
világot, ugyanakkor segíteni akartunk
nekik, hogy megértsék: mit vár tőlük az
ország.

Ez a feladat előre meghatározta az elő-
adás kompozícióját és színházi nyelveze-
tét. A cselekmény rövid prológussal indult.
Nem is olyan távoli múltunkhoz
fordultunk: a nézők előtt megelevenedtek
a nehéz, jogfosztott, munkával és
nyomorral teli élet képei; az előjáték végén
pedig emlékeztettünk arra, mit adott a
forradalom a parasztnak: hogy földet
kapott. Ekkor érkezett el az együttmű-
ködés ideje - innen kezdődött az előadás
tulajdonképpeni cselekménye, itt derült ki,
hogy parasztunk semmiképpen sem akar
megválni saját földjétől. Elbeszélésünkben
mindenképpen el kívántuk kerülni a
csüggesztő moralizálást és kioktatást: a
humor, tréfálkozás, a népi színház elemeit
hívtuk segítségül ... Szóval hősünk
belebetegedett az elkeseredésbe és zavaros
előérzeteibe - s meghalt. Fölmerült a
probléma, hol temessék el. Feltétlenül a
saját földjén! - makacskodott a felesége. -
Miért a sajátján? - kérdezték a
szomszédok. És mi az, hogy a sajátja ? Itt
már valódi vita kezdődött, amelybe rögtön
belekapcsolódtak a nézők is. Olykor a
nézeteltérés olyannyira kiéleződött, hogy
úgy látszott, be sem tudjuk fejezni az
előadást. Miről vitatkoztak a nézők? Sok
mindenről, de főleg természetesen a
földről, Hiszen Escambray sok-sok pa-
rasztja szemében könnyebbnek tűnt fel-
áldoznia életét a banditákkal vívott harc-
ban, mint megválnia földjétől. A viták
annyira felforrósodtak, hogy gyakran ne-
héz volt visszatérni a szüzsé megszabta
kerékvágásba. Még előttünk állt hősünk
temetése, annál is inkább, mert a történet
szerint a felesége végül is beleegyezett
abba, hogy ne a saját földjén, hanem a
közös temetőben nyugodjék. És ekkor
váratlanul föltámadt a megboldogult.
Felesége döntése olyannyira nem volt
szíve szerint való, hogy nem tudott
nyugodtan meghalni.

Mit gondoltak a nézők paraszthősünk-
ről?

Folytattuk a ,népszavazást" és a be-
szélgetést, mindazt az újat belegyömö-
szölve az előadásba, amit megkívánt az
élet. És ezek olykor nem is csak jelenték-
telen apróságok voltak, hanem nagyon is a
lényeget érintő korrekciók.

Mialatt Sergio Corrieri a színház első
munkájáról mesélt, a többiek minden
előkészületet megtettek az előadás meg-
kezdéséhez.

A darab, a Járadékos (Tőkepénzes) cí-
met viselte, a paraszt, aki földtulajdonát
átadta az államnak, évi pénzbeli megvál-
tást kap, ráadásul megmarad neki a ház-
táji gazdaság, úgyhogy gondtalanul meg-
élhet. Így számos paraszt azt is fontoló-ra
vette, nem kifizetődőbb-e nyugalomba
vonulni. A fiatal termelőszövetkezetekben
pedig kevés a munkáskéz. Ez végül
komoly probléma lett, s az Escambray
Színház elhatározta, hogy előadást szentel
a járadékos parasztnak.

Fölzengtek a gitárok, és vidám kiáltások
és ütemes taps mellett Alberto Duran - a
Vezető - a nézőkhöz fordul. Pa-
rasztlakodalmakban és ünnepeken szoká-
sos népi dallam motívumára énekli: „Be-
mutatunk nektek egy egyszerű kis ko-
médiát tőkepénzesekről, akik Escambray-
ban laknak, és akik nem akarják meg-
érteni, hogy a mi szigetünkön nem lehet
munka nélkül, csupán járadékon élni". Ez
az ember paraszt, tehát a színésznek be kell
öltöznie parasztnak. És zenés-énekes
tapskísérettel megkezdődik az átöltözés
szertartása. Hiszen ha egy paraszt áll előt-
tünk, akkor a fején sombrerónak, az övé-
ben marhetének, a lábán sarkantyúnak,
vitorlavászon lábszárvédőnek kell lennie,
ami a lovas lábát védi. - De milyen paraszt
az, ha nem dolgozik? - kurjant föl valaki
hirtelen a parasztmenyecskék közül.
Kevés az, ha csak öltöztették parasztnak!
És itt újra megkezdődik a vita. A
járadékos kirobban: - Én ne lennék
paraszt? - kiabálja. - Én, aki egész
életemet itt éltem le Escambray-ban, a
tűző nap alatt, térdig sárban? Senki nem
ismeri úgy ezt a nehéz földet, mint én!
Nincs itt kő, amelyet ne én fordítottam
volna ki, nincs patak, amiből ne ittam
volna! És még ti akarjátok megmondani
nekem, mit jelent a munka ezen a földön ?
Hajnaltól éjjelig dolgoztam, látástól va-
kulásig, pihenés nélkül, és amikor meg-
halt a fiam, nem volt pénzem, amivel
eltemettessem. Es még nekem mondják,
hogy nem vagyok paraszt?

- Persze - folytatja töprengését az
asszony a színpadon -, ez tényleg paraszt,
nehéz életet élt le. És most szeretne min-
denről elfeledkezni, de hát az az ember,
aki elfelejti a múltját: halott. - És hirtelen
realizálódik is a gondolat: hősünk lábai
összecsuklanak, és holtan esik össze.

- Ó ! Tudtam, hogy ez nem fog jól vég-
ződni ! óbégat a paraszt felesége. Kiál

tására összefutnak a szomszédasszonyok,
és hozzáfognak vele siránkozni.

De a paraszt most is feltámad egy idő-
re, amikor meg kell magyaráznia állás-
pontját és okait a nézőknek.

- Örökre végeztem a munkával -
mondja büszkén -, van háztájim, és így
basta - elég! Eleget dolgoztam. Dolgoz-
zanak a hülyék - engem a szocializmus
okosabbá tett. A forradalom ezzel sem-
mit nem veszít. Én a szocializmus híve
vagyok. Megértettem, hogy szocializ-
musra születtem! - kiáltja hirtelen. - Ná-
lunk ingyen tanulnak a gyerekek, ez cso-
dálatos !

- De az iskolát nem te építetted nekik,
hanem a többiek! - támadnak rá kórusban.

- Jó, hogy járadékot kapunk.
 A többi ember számlájára.
- A szocializmus gyönyörű dolog: szép

ingekben fogok járkálni, heverni a
strandokon, és turistaként a szállodákban
fogok lakni. Semmit sem fogok kihagy-
ni!
 Úgy viselkedsz, mint egy kizsákmá-

nyoló !
 Butaság! Én nem zsákmányolom ki a

mások munkáját!
- De hiszen te már bűzlesz! - kiált fel

gyanakvóan a kórus. - Eltemetünk.
Csakhogy nem parasztruhában. Arra nem
vagy méltó.

És most elkezdődik a járadékos paraszt
levetkőztetése. Ez az előadás egyik
legerőteljesebb és legkifejezőbb jelenete.
Van valami keserű abban, hogy leveszik
róla a sombrerót, leoldják róla a machetét,
a sarkantyút és a lábszárvédőt. Mint
amikor a vállbojtot tépik le a méltatlanná
vált tisztről .. .

Az Escambray Színház kísérletét a ma-
ga módján folytatja a Népi Részvétel
Színháza, amely szintén sajátos szerve-
zetű együttes. Állandó társulata nincs. A
szereplőket nem a hivatásos színészek
közül válogatják ki, hanem abból a kö-
zegből, amelyből éppen a színházi bemu-
tató témáját veszi. Egyik esetben tehát
parasztokat, máskor munkásokat. A szín-
házat Kuba ismert színésznője, Herminia
Sanchez alapította, aki annak idején kivá-
lóan alakította az Estudio Színházban
Csehov Cseresznyéskertjének, Brecht A
kaukázusi krétakörének és Gorkij Vássza
Zseleznovájának főszerepét. A színésznő
dicsősége tetőpontján hagyta el kis cso-
portnyi kollégájával ezt a színházat, hogy
Escambray hegyei között teljesen új ala-



pokon hozzon létre egy másikat. Itt, a pa-
raszti életanyag felhasználásával írta meg
Örülök című darabját. A következő év-ben
megválik az Escambray társulatától is, új
darabot ír a havannai kikötő munkásairól,
és velük is adja elő. Így született a Népi
Részvétel Színháza. Az előadás nagy sikert
aratott. Egy év alatt Herminia Sanchez
befejezte új darabját, a Kihallgatás Jacobnált,
amely a forradalom védelmi bizottságairól
szólt - és a színészek ismét nem „profik"
voltak, hanem a tényleges események
résztvevői.

Próbán találkoztam Herminia Sanchez-
zal. A színésznő most Manolo Terrasa
rendezővel visszatért Örülök című
darabjához. A leendő előadás résztvevői
hat órakor fejezték be munkájukat, s
kilencre jöttek próbálni. Itt állnak
félkörben, s a rendező vezényletével
néhány légzőgyakorlatot végeznek,
összetömörülnek, körben járnak -
mindenki mindent személyiségére
jellemző módon csinál. A bemelegítés
után már megszakítás nélkül folyik a
munka. Olvasópróba van. A középpontban
egy szerencsétlen asszony sorsa áll, egy
falusi prostituálté, akinek az új
életkörülmények hatására kifejlődik az
emberi méltósága. A szerepet maga
Herminia Sanchez játssza. A hivatás
magabiztos ismerete persze meg-
különbözteti a színésznőt a többiektől. A
hősnő sorsa nagyon konkrét körülmények,
szegénység során bomlik ki. De időnként a
színésznő átalakul egy másik,
egyezményesen elfogadott figurává: egy
hamis, ügyeskedő asszonnyá, aki a falun
uralkodó önkénynek és törvényte-
lenségnek megfelelő burzsoá igazság-
szolgáltatást testesíti meg. Így jön létre az
előadás új, publicisztikus arculata.

A színészek maszk és jelmez nélkül,
gyengén megvilágított teremben játszot-
tak. Semmi sem különített el bennünket a
szereplőktől, s így magától megterem-
tődött az a nem színházi légkör, ami a
diákszínpadokon vagy amatőrstúdiókban
szokott lenni. Díszlet nem volt. A játékte-
ret félkörben emberek - a falu lakói, az
események tanúi és egyidejűleg résztvevői
- vették körül. Középen nagy famozsár állt,
ez volt az egyedüli díszletelem, és
sokoldalú funkciót töltött be: a mozsárban
magot törtek, ez nagyon kifejező példája
volt a nehéz és primitív falusi munkának -
a mozsártörő ütései sajátos zenei kísérettel
festették alá az előadást, de ugyanez a
mozsártörő más alkalommal
védőfegyverül is szolgált.

A premieren csalódást okozott az elő-
adás. A résztvevőknek nyilvánvalóan

hiányzott a szakma ismerete, a színház-
kultúrája, és enélkül az életismeret és a
legérdekesebb rendezői elképzelés is
hamvába holt dolog marad.

De a kudarcok sose törik le az őszintén
lelkesedőket. És természetes, hogy Her-
minia Sanchez és Manolo Terrasa vál-
tozatlanul hisznek az ügy sikerében.
Folytatják színházi kísérleteiket.

*

Az Escambray és a Népi Részvétel
Színházának erősen politizáló, éles stílu-
sával ellentétben az Estudio Színház a
pszichologikus irányzathoz tartozik. A
múlt évben ezen a színpadon ment Hector
Quintero új darabja Ha esik az eső, te
ugyanúgy megázol, mint mindenki más címen.
Emellett az Estudio Színház állandóan
foglalkozik Brecht műveivel is. Itt megy a
Galilei élete, amelyet a rendezők kis
munkaközössége állított szín-padra
Vincente Revuelta vezetésével, ő játssza a
címszerepet is; itt játszották A kaukázusi
krétakört, A szecsuáni jóléleket és a Kurázsi
mamát. Színpadán politikai montázsok is
láthatók: a Beszéljen most maga, mauser
elvtárs című Majakovszkij-est és az Utak -
egy politikai dalokból, dokumentumokból
és versekből álló, a kubai dolgozók
szabadságharcáról szóló kollázs. De a
színház számára még-sem a montázs,
hanem a lélektani dráma a fontos, nem
véletlenül állított színpadra oly sok
Csehovot és Gorkijt.

James Barry A z öreg hölgy megmutatja a
medáljait című darabja egy asszonyról szól,
aki egész életében szeretettől és családról
ábrándozott, de ami sosem jutott ki neki.
Ez az álom megszépíti a takarítónő
nyomorúságos életét, világosabbá,
fényesebbé teszi. Saját maga fogalmaz le-
velet önmagának „fia" nevében, saját maga
írja címét a borítékra, és büszkén mu-
togatja a leveleket barátnőinek. És ekkor
egyszer csak egyik ismerőse, egy jólelkű
különc, elhozza hozzá „fiát" - egy fiatal
katonát (a cselekmény az első világháború
idején játszódik), egy magányos, elke-
seredett, szerencsétlen fiút. A fiatalember
elhalmozza az asszonyt szemrehányások-
kal. Nincs kedve tréfálkozni, és az ostoba
álarc az ő lelkében csak ingerültséget
kelt. .. De az öregasszony teát ad neki,
körülveszi gondoskodással, és a fiú foko-
zatosan felenged. Franco Negro - Tom
alakítója - és Silvia Planas - az „anyja" -
mesterien mutatják be az ember visszaté-
résének folyamatát a normális, emberség-
gel s részvéttel melengető életbe. És már

tréfálnak, gúnyolódnak egymással. Ki-
derül, hogy a fiú nem ismerte szüleit, az
anyai kedvesség szokatlannak és furcsá-
nak, de nélkülözhetetlennek tűnik szá-
mára. Vége a katona rövid szabadságának.
Tom és Anna mint egymáshoz közel álló
emberek válnak el, és az asszony most
már tényleg várni fogja a leveleket fiától ..
.

Az olykor leegyszerűsítő szentimenta-
lizmus és a túl „családias" sztori ellenére
megvan a darabban a jóság és az ember
tisztelete. Szemmel láthatóan ez keltette
föl a rendező, Vincente Revuelta figyel-
mét is iránta, meg kétségtelenül a két
kiváló, a színészi mesterség csillogta-
tására elsőrangú lehetőséget kínáló szerep.
Nagyon tetszett mindkét, pszichológiailag
pontosan megoldott, könnyedén, csaknem
improvizációszerűen ható alakítás.
Tetszett az előadás egész atmoszférája,
kulturáltsága. Akaratlanul is eszem-be
jutott, hogy nem lehet véletlen, hogy
Sergio Corrieri - az Escambray Színház
megalapítója - és Herminia Sanchez - a
Népi Részvétel Színházának vezetője - és
sok színészük is innen szakadt ki oly sok
évi itteni munka után.

*

Kubában ottlétem alatt zajlott a mun-
kásszínházak fesztiválja, amelyet minden
évben megrendeznek Havannában. Való-
ságos ünnep volt.

Mindenki lelkesedéssel nézte Kuba
legnépszerűbb zarzueláját, a Cecilia
Valderst. A zarzuela műfaja - zenés-táncos
lírai darab - a XVII. században keletkezett
Spanyolországban, és nemcsak Kubában,
hanem az összes latin-amerikai országban
népszerű lett, nemcsak hogy nem avult el
mára, ellenkezőleg : új formában valóságos
reneszánszát éli színpadon, moziban és a
televízió képernyőjén egyaránt. Ugyanúgy,
mint a formailag hozzá közel álló műfajok:
az operett és musical.

A gyönyörű mulatt lány szomorú
históriáját, aki szerencsétlenségére egy
tekintélyes fehér család fiába szeretett bele
és - ó, jaj - megcsalatott, minden kubai jól
ismeri, és mint mindig, most is meg-
indította a nézőket. A zarzuela meséjének
alapjait az ismert múlt századi kubai író,
Villaverde regényének eseményei adták.
Amikor a boldog pár a vidám tömeg kö-
zepette kilépett a templomtornácra, egy
mulatt ledöfte a vőlegényt. Az úgy össze-
esett, mint akit lekaszáltak. A tömeg el-
szörnyedve visszahőkölt a színpad szélé-



ig, és festői csoportosulásban megdermedt.
A gyilkosnak eszébe sem jutott elfutni.,
Végrehajtotta a bosszú igazságos
cselekedetét, kiállt Cecilia Valdes meg-
gyalázott becsületéért. A lány könyörögve
és elborzadva nyújtotta felé a kezét. Miért
? Miért tette ? ! Fölzúgott a zongora utolsó
akkordja. A Matanzas tartomány-beli
öntevékeny együttes a zarzuela klasz-
szikus fináléját mutatta be megindítóan,
szomorúan és tanulságosan.

Másnap este az öntevékeny színjátszók
Csehov Leánykérését adták elő. Eleinte
kissé furcsának tűnt nekem, amit láttunk.
A színészek láthatóan keresték az „oroszos
jelleget", és kétségtelenül túllőttek a célon.
Csubukov földbirtokos füles sapkában,
hatalmas csizmában lépett színre, és
nagyon emlékeztetett Merkulics kertészre
... A testes, pirospozsgás fiatal-ember,
Lomov, aki azért érkezett, hogy feleségül
kérje Natalja Sztyepanovnát, ahelyett,
hogy az alkalomhoz illően frakkot viselt
volna, vörös keresztöltésekkel kivarrt:,
oldalt gombos orosz ingben volt! De
ahogy megkezdődött a cselekmény,
valahogy megfeledkeztem a hímzett ing-
ről és a füles sapkáról. Az amatőr színé-
szek kiválóan játszották Csehovot.

De a fesztivál igazi szenzációja Messia
Alonso, egy Pinar del Rio kerületi gene-
tikai kutatócsoport könyvelője volt.

A fiatal lány negyvenöt percen keresz-
tül egyedül játszott egy jelenetet, mono-
lógját végig feszült, ünnepélyes csend kí-
sérte a teremben. El kell ismerni, hogy
ilyesmivel „profi" színházban is ritkán
találkozunk. Igaz, a színen volta partnere is
-mozdulatlanul ült egy karosszékben, hát-
tal nekünk, arcát nem is láthattuk. Hozzá
intézte szavait a színésznő - egy
fiatalasszony vallomását, aki ötévi
házasság után megérezte, hogy teljesen
idegen férjének, öt évig csak szolgálta őt.
Elismeri, hogy szerencsét próbált mással
is, de az a másik ugyanúgy csak tárgyként
bánt vele, mint a férje. Mindennek ellenére
ő nem vesztette el emberi méltóságát, és
hisz abban, hogy joga van a boldogságra.

*

- Helyes-e, ha a színpadon a múlt képeit
mutatjuk be? Nevelik-e az ilyen darabok a
mai nézőt? Milyen legyen a ma színháza?
Ezek a kérdések foglalkoztatják a kubai
színházakat. Mintha hirtelen a huszas évek
szovjet vitáinak légköré-be kerültem
volna!

GERGELY GÉZA

Színek és fények

A művészetet csak akkor műveljük
igazán, ha nem csupán a szellem
ajándékának, hanem tanulmányaink,
tudásunk gyümölcsének is tekintjük.

LÉON MOUSSINAC

A színházi élmény hatáspszichológiai
vizsgálata - korunk színházkultúrájának
egyik fő jellegzetessége.

Milyen természetű ingerek érik a nézőt?
Hogyan reagál azokra a közönség? A
látványossági elemek előtérbe kerülése
v a g y csak a drámai szöveget,, a mon-
danivalót hangsúlyozó puritánabb stílus
lesz a kétezredik esztendő színházának a
jellemzője?

Kérdések, melyekre a színházművészet
művelői tettekkel - előadásokkal
válaszolnak. Nagy ritkán azonban meg-
jelenik egy-egy, a hétköznapok színházi
gyakorlatából fakadó, a kérdéseket elmé-
leti síkon is összegező mű.

Egy ilyen könyvről - pontosabban az
azzal kapcsolatos gondolataimról - sze-
retnék az alábbiakban szólani.

*

A színházi előadás egyetlen „többszó-
lamú" információforrás, Roland Barthes
szerint, a színpadról, minden pillanatban
legkevesebb hat-hét fajta információ éri a
közönséget; ezek forrása, az elhangzó szó,
a gesztusok, a mimika, a mozgás (vagy
mozdulatlanság), a díszlet, a jelmez, a
világítás. Ma már sok elő-adáson
alkalmaznak hangkulisszát, vetítenek álló
vagy mozgóképeket, s a modern
színpadon fontos szerep jut a különböző
elektroakusztikai berendezéseknek, de
legfőképpen a színpadi világítás
változatosnál változatosabb formáinak.
Századunk második felének jellegzetes
nézőtípusa a „homo videns": az emberek
nagy része szüntelenül képi információkat
nyer (a tévé, a film, a plakátművészet,
reklámok stb. révén). A képi civilizáció
térhódítása az ember látásmódjának
szüntelen változását, fejlődését
eredményezi. (Gondoljunk csak arra, hogy
a hetvenes évek embere mennyi-

vel többet tud, lát a világegyetem titkai-
ból, mint elődei.) A látványossági elemek,
mint az élet minden vonatkozásában - a
színházművészetben is egyre inkább tért
hódítanak.

Ez a kiindulópontja Virgil Petrovici
Fény- és színhatások a színházi előadásban
című Bukarestben megjelent könyvének,
(eredeti címe : Luminá si culoare ín spectacol,
Editura Albatros), mely - lényegében a
Claude Lévy-Strauss-féle vizuális kódok
alapján - a színpadi hatás e két fontos al-
kotóelemének új szempontú elemzésére és
értékelésére vállalkozik. Áttekinti a szín-
padi világítás több ezeréves történetét, ám a
könyv legérdekesebb fejezete az, mely a
fénynek és a színnek a modern szín-házi
előadásban játszott szerepével foglalkozik.
Ugyanakkor a leginkább gondolatébresztő
is.

A világítás funkcióját a színházi élmény
megteremtésében már a század-forduló
felfedezte. Adolph Appia a színészi játék
és a színpadi alaprajz mellett az előadás
rendkívül fontos tényezőjének tartja,
amely mintegy felbontja a színpadi teret,
és a fények, árnyékok szí-nek segítségével
a mű, illetve a színészi játék más és más
mozzanatait emeli ki. Az
impresszionizmus, szimbolizmus tér-
hódítása idején a világítás, a fény és ár-
nyék, a színek szerepe már-már önállósul,
s az előadás gyakran festői hatások
valóságos költeményévé változik. A szín-
padi expresszionizmus viszont egészen
másfajta világítási technikával élt. Brecht,
csakis az értelemre ható rendezései során
száműzte a színpadról az illúziót,
hangulati hatást keltő színes fényeket és
azokat a dráma mondanivalójának minél
világosabb kiemelése kedvé-ért fehér
fénnyel, hideg színekkel helyettesítette.
Peter Brook a Szentivánéji álom
előadásában semmilyen színes fényt nem
használt. Ezzel szemben Josef Svoboda
prágai színpadképe egy évtizeddel ezelőtt
éppen azzal nyűgözött le, hogy egy
semleges színhatású díszletben kizárólag a
világítás segítségével idézte fel az erdő
más-más részleteinek és az egész
szentivánéji kavargásnak varázsos han-
gulatát. (A két előadás természetesen
homlokegyenest ellenkező rendezői lá-
tásmódból fakadt.) Andrzej Wajda
Dosztojevszkij-produkciója (Ördögök, a

krakkói Stary Teatrban) többek között
azért emlékezetes számomra, mert film-
szerű látásmódjával a fehér, fekete színek
tudatos alkalmazásával emelt ki egyes
mozzanatokat. Őszintén szólva, az igazán
nagy élményt jelentő színházi elő-


