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Arezzói fesztiválsiker

A mai magyar színházi élet (és struktúra)
egyik sajátos képződménye és jó példája a
dunaújvárosi
Bemutatószínpad.
Egy
évtizede működik, s fenntartója, mozgatója
a Bartók Béla Művelődési Központ. A
Bemutatószínpad
alapításakor
ott
találhattuk Latinovits Zoltánt, Bujtor
Istvánt, Iglódi Istvánt, Tímár Évát, a
Huszonötödik Színház több művészét,
akik közül többen mind a mai napig
megmaradtak rendezőnek, színésznek,
animátornak. A művészeti vezető most
már hivatalosan is Iglódi István, s rendezőként bekapcsolódott a munkába Valló
Péter, Csiszár Imre. Lassan önálló műszaki személyzet is kiformálódott, s központi segítséggel korszerű stúdiószínházi
helyiséget is kialakítottak. Mindehhez ott
van támaszként, segítőként a város több
vezető személyisége, értelmisége; saját
kritikus-dramaturgjuk van, s ha színpadot
kell építeni, díszletet kell csinálni,
kellékeket kell megformálni - ott van több
lelkes helyi műszaki értelmiségi, színházi
drukker.
Kezdetben a Tanácsháza dísztermé-ben,
később
a
Művelődési
Központ
stúdiótermében játszottak, de tájolnak
Fejér, Tolna és Komárom megyében, sőt
Székesfehérvárott is. Tíz év alatt csak
értéket voltak hajlandók eljátszani, a skála
Moliére-től Pinterig, Mrożekig terjedt.
Legutóbb Hubay Miklós Késdobálókját
játszották nagy sikerrel. Csiszár Imre
rendezése, Tímár Éva és Körtvélyessy
Zsolt játéka, valamint a stúdió-színpadi
megvalósítás új értelmezést adott a két
évtizedes műnek.
Hubay megtekintette ezt a bemutatót,
sőt együtt izgult, dolgozott velük. Észrevette a lehetőséget: e Bemutatószínpad a
mai magyar dráma és színház reprezentánsa lehetne Itáliában, az Arezzóban
rendszeresített fesztiválon.
E Firenzétől délre fekvő toszkán városka két évtizede magyar kórussikerek
egyik fesztiválszíntere, de kevesen tudják,
hogy tíz éve színházi fesztiválokat is
rendez, nemzetközi jelleggel. Nyugati és
természetesen olasz együttesek mellett
gyakran szerepeltek itt közép-kelet-európai társulatok is, magyarok viszont soha.

Az
Egyfelvonásosok
Nemzetközi
Fesztiválján három kategóriában lehetett
versenyezni: a kötelező egyfelvonásos, a
pantomim és a szabadon választott mű
(lehetőleg minden pantomim és szabadon
választott produkció is merítse ki a
szünetnélküliség, a dramaturgiai vagy
technikai
tagolatlanság
ismérveit)
szekciójában. Az első kategória kötelező
feladata Hubay Néró-sorozatának (a hatvanas évek második felében a Madách
Színház kamaraszínházában játszották)
Optima mater című darabja volt. Külön
elemzendő jelenség, hogy a közelmúltban
Hubay egyes műveit majdhogynem többet
játszották Itáliában, mint nálunk, a Nérósorozatot kiváltképpen. Az arezzói
fesztivál kétségkívül nem világfesztivál,
csak egyike a sok helyütt megrendezett
színvonalas nemzetközi találkozók-nak,
de ha egy ilyen rendezvényen magyar mű
a kötelező előadási feladat, ez több mint
figyelemre méltó.
Hubaynak - mint a firenzei egyetem
professzorának - jó kapcsolatai vannak az
arezzói fesztivál rendezőivel. Ilyen körülmények között közvetítette a magyar
együttest Arezzóba. A többi már a dunaújvárosi Bartók Művelődési Központ
igazgatóján, a színházi animátor Péterfy
Attilán és a vállalkozó rendezőn, színészeken múlott. Mivel az előző Hubay-stáb
(Csiszár Imre és a vele együtt Miskolcra
szerződött színészek) eme újabb feladatot
nem tudta vállalni, a dunaújvárosi
vendégrendezők, színházcsinálók közé
tartozó Valló Péter lett a vállalkozás
rendezője. Ruttkai Éva más irányú
elfoglaltságai következtében Agrippina
szerepének eljátszását Szakács Eszter vállalta el, a többiek, Kern András (Néró),
Bárdi György (Seneca) és Egri Márta
(Poppea) a Vígszínház művészei közül
kerültek ki. A két bérgyilkos összevont
alakját a Művelődési Központ munkatársa, Smuk Imre játszotta. (A rendezői
koncepcióból következett e szereplő(k)
színpadi jelenlétének csökkentése, másrészt takarékossági szempontok is megkövetelték ezt a zanzásítást.) A próbák a
Vígszínházban, majd Dunaújvárosban
folytak. Péterfy Attila és munkatársai
végezték a menedzselést. Az indulásra
készen állott a dunaújvárosi Bemutatószínpad-Teatro Delle Prime (Dunaújváros,
Ungheria) című kétnyelvű füzet, helyiek
szerkesztésében
és
kivitelezésé-ben,
nagyvonalú borítólappal, a Színpad eddigi
működésének eseményeit illusztráltan (!)
is összefoglalva. (Kevés kül-földre
látogató színházunk mondhatja el

magáról, hogy a propaganda, a helyes
mértékű és színvonalú önfelmutatás ilyen
dokumentációjával tud kijutni külországi
szereplésre!)
Az említett Smuk Imre és a Bartók
Művelődési Központ műszaki felelőse
voltak a szálláscsinálók, ők vitték magukkal a leleményes kellékeket (alumínium-plexiüveg trónus, hófehér színpadi
padozati és háttérelemek, a záróképhez
szükséges virágeső műsziromhalmaza és
így tovább). A színpad elkészítéséhez és
műszaki felszereléséhez a helyi szakembereken kívül sok segítséget adtak a Firenzében tanuló magyar ösztöndíjas hallgatók, sőt maga a szerző is.
Mindezek alapján magas színvonalú
előadás született, jobb és más, mint odahaza. Hubay Nérója általában jól játszható
etűdök sorozata, gondolatiságánál és
ismétlődő szereplőinél (Néró) fogva
egységes drámai egészként is felfogható.
Keletkezési ideje 1967, s Hubay szinte
mindent megfogalmaz benne a személyi
kultusz felbomlásáról, a politikai erőszak
elkorcsosulásáról. Amolyan erkölcsi-politikai kijózanítóállomás a Néró-sorozat.
Valló Péternek csak az Optima matert
kellett megrendeznie. A „csak" persze
nem kisebbítése a feladatnak, mert a
résszel az egészet kellett igazolni. Valló
mozgalmas, erőteljes és artisztikus produkciót hozott létre. Az Optima mater
szereplői már eljutnak az erőszak (ezen
belül a személyi kultusz szolgálatának)
szadisztikus-mazochisztikus élvezetéig, a
szépelgő erőszaktevésig. Sokan és régebben azt csinálták volna, s erre a fesztivál
más produkcióinál volt is példa, hogy
sokkoló hatások tömegével keltenek
undort a nézőkben, felvonultatva a környezet, a Nérót körülvevő világ rengeteg
árulását, torz viselkedési mozzanatait.
Valló ábrázoltatja a félelmetes intrikát,
Néró nagy szerepjátszását, öncélú gyönyörködését is mindebben, Seneca enervált magatartását és cinkossá válását, a
gyilkosság gondolatával eljátszadozó hármast, de az erkölcsi tanulság a befejezés
artisztikumával,
megkomponáltságával
szigorú és félreérthetetlen: az egyéni felelősségre utaló. Mindehhez Kern András
pompás beleélőkészsége és virtuozitása,
Szakács Eszter és Egri Márta feszesen
intellektuális és érzelemgazdag játéka,
Bárdi György sallangmentes, kulturáltan
megformált alakítása párosult. A Valló
Péter által megtervezett, vegytisztán fehér
játéktér, az okosan játszó trónuskellék, a
megrendülést okozó végső virágeső,
Jánoskúti Márta egy-

Hubay Miklós Optima mater című epizódja a Néró-sorozatból (dunaújvárosi Bemutatószínpad). Bárdi
György, Kern András, Szakács Eszter és Egri Márta (Vörös János felvétele)

szerre antik és modern ruhái jó keretet
képeztek e drámai etűd előadásához.
Mozgalmas és kemény volt egyszerre a
játék, egyes részleteiben kellően érzelmes,
látványosságában pedig elegáns, kifejező,
de nem tolakodó. Minden szempontból a
mai magyar színjátszás jobb törekvéseit és
eredményeit hordozta az előadás. A kiváló
szakemberekből, egyetemistákból álló
zsüri nagydíjjal jutalmazta az előadást, s a
szakszerű értékelés aláhúzta az együttes
játékának
eleganciáját,
gondolatgazdagságát, tiszta erkölcsiségét,
kiemelkedően profi voltát.
Hubay darabját még két együttes adta
elő. Közülük a pozsonyi főiskolai együttes
Juraj Svoboda rendezésében, Ludmila
Varossová kifejező erejű díszletei között
végsőkig
elidegenített-eldologiasodott
társadalomba helyezte a cselekményt. Az
artisztikusan mozgó fiatalok nem tudták
visszaadni a figurák gondolati-érzelmi
gazdagságát, s így sok mindent a
koreográfiára,
a
térformákra,
mozgáselemekre bíztak. Vitatható a közönséget provokáló bérgyilkos-koncepciójuk: viszolyogva néztük - ebben a
közegben is - a bűntársi kapcsolat totálissá
növelését. A bolognai egyetemisták
laboratóriumszínháza Fabrizio Frasnedi
rendezésében és Barbara Bernardi
jelmezeivel - különös megoldást választott. A szereplők valamennyien nők, és
mai ruhákban (illetve ruha nélkül) játszanak. A fantáziáról tanúskodó előadás
egyetlen ötletre hegyezett ki mindent.

A
pantomimkategóriában
fellépett
pozsonyi Pomimo Pantomima B-Klubu
elnevezésű, 1973-ban alapított együttes,
egy Pygmalion-legendára alapított történettel, továbbá a Wiesbadenben élő és
ott támogatott, eredetileg Prágában alapított Velvets Schwarzes Theater. Számaik kedvesen blődliző etűdök voltak,
elgondolkoztató öncélúsággal, nagyobb
hatás nélkül. A nagydíjat a rotterdami Het
Penta Theater nyerte el Roffel-Touche című
műsorával. Jól képzett pantomimművészek az együttes tagjai, s a produkció egy nagy ötletre épül: azt ábrázolják fergetegesen -, hogy miképpen készül-nek
a számok a cirkuszi manézs mögött, a
műsor közben.
A szabadon választott kategóriában két
teljesítmény volt figyelemre méltó. A
bukaresti Giulesti Színház itt is eljátszotta
azt a Caragiale-tragédiát, amelyet
immáron négy éve visz kiváló színházművészeti exportcikként külföldre, példás
rendezésben,
szcenírozással,
kiváló
színészi teljesítményekkel és nagyon okos
szervezettséggel, s amelyet Buda-pesten is
láthattunk 1978 tavaszán. Nem árt újból
felhívni a figyelmet az erről az oldaláról
nálunk alig ismert Caragiale süvöltő
feszültségű-erejű
paraszttragédiájára,
Alexa Visaria (a fiatalabb román
rendezőgárda kiemelkedően tehetséges
tagja) realista és expresszionista elemeket
egyesítő rendezésére, a színészi játék erőteljes nemzeti jellegére. Méltán nyerték el e
kategória nagydíját. A Gianfranco

Varetto által vezetett-rendezett római
együttes az Odradek 2 Grotowskit írja
zászlajára, s Cosmorama című produkciójával egy Tiepolo-festményt vitt a színpadra. Megelevenítette annak cselekményét, nagy, kimerevített, lassan változó
totálokkal, modern élettel kapcsolatba
hozható asszociációs vonulatokkal. A
nagy létszámú együttes fegyelmezettsége,
megelevenítőkészsége elismerésre méltó,
ám az olasz közönség sokat fütyült, a
kiváló részletek mögött (mellett) blöfföt
érzett s joggal.
A fesztivál sok érdekes élménnyel,
tapasztalattal járt. A városnak nincs
állandó színháza, csak két patinás színházi helyisége, az egyik egy több évszázados, jellegzetes olasz nagy színházi épület. A másik épületben székel a Piccolo
Teatro Társaság. Ennek két és fél száz
tekintélyes polgárból álló támogató testülete van. Időnként létrehoznak egy-egy
saját produkciót, fogadnak más együtteseket, színészképző stúdiót és bábegyüttest (képzést is jelent ez a fogalom)
működtetnek, s évről évre rendezik
fesztiváljaikat. A fesztivál különben a
nagy színházban zajlott, olasz szokás
szerint negyed tízes kezdettel, hajnali
órákig tartóan. Propagandából, szervezettségből annyi volt, amennyi kellett. A
nagy színház többnyire tele volt (összesen
öt szinten ülnek benne a nézők), s a nagy
számban megjelent gyerekek, fiatalok
együtt szurkoltak a felnőtt nézőkkel,
olykor pirkadatig.

