
ledten boldog pillanatok rajza. Arany-
lótusz rámenős szerelme kellene hogy
életre galvanizálja a mellékfigurák vi-
szonyrendszerét, a „gazdag ház" belső
viszonyait. Szerencsi Éva nem minden
heroizmus nélkül, de végeredményben
hitelt érdemlően formálja meg az álnokul
számító, ravasz és boldogságát tűzzel-
vassal megvalósító szeretőt, aki ötödik
asszonyként is túltesz a kéjsóvár kereskedő
valamennyi feleségén, ágyasán és alkalmi
partnerén. Figurája persze akkor
mutathatná meg igazi erejét és nőiességét,
ha vetélytársai is erőteljesebben megraj-
zoltak lennének. A többi asszony, az al-
kalmi nők viszont csak asszisztálnak a
(szerelmi) társasjátékban, igazából nin-
csenek jelen ebben a sokszögű szerelmi
párharcban. (Ami persze csak részben
következik a színészi megformálásokból.)
Még Kishonti Ildikó Porcelán asz-szonya
az, aki kiemelkedik a hölgykoszorúból,
remek éneklésével és egyéni drámájának
plasztikus vonásaival. Bitskey Tibor Hszi-
men Csing alakjába bújva kétségkívül
talányos jelenség. Sokszor nehéz
eldönteni, hogy ironizálja figuráját, vagy a
túlzott gyönyöröktől megszédülve
mosolyog csupán. Remek groteszk
pillanatokkal ajándékozza meg a nézőt
Konrád Antal Vang néniként, s
kellőképpen szerencsétlen a derék le-
pényárus, a háromhüvelyknyi emberkének
csúfolt Vu Ta szerepében Várhegyi Teréz.

A játék összképe meglehetősen egye-
netlen, a külsődleges-illusztratív mozza-
natok - az átdolgozás műfaji tisztázat-
lanságai következtében - gyakran kerülnek
fölébe a jellemábrázolásnak, a szituációk
kidolgozásának. Az előadásnak majdnem
sikerült száműznie a regény savát-borsát
adó erotikát, halvány és fáradt árnyjátékká
stilizálva az imitált szeretkezéseket,
melyek eleinte még érdeklődést keltenek,
később unalmassá és érdektelenné válnak.

Akik tehát az erotika csábítására vál-
tottak jegyet a Körszínházba, alaposan
pórul jártak. Akik nyári szórakozásra vagy
keleti „irodalmi barangolásra" vágytak,
néhány csipetnyit kaptak mind a kettőből.
Ha valóban élvezni akarták a Szép
asszonyok egy gazdag házban érett szépségét,
„keleti" rejtelmeit, társadalomrajzának
gazdagságát, feltehetőleg kézbe veszik a
regényt és olvasni kezdik: „Történetünk a
Szung-dinasztia idején játszódik, Huj
Cung császár uralkodása alatt..."

DÉVÉNYI RÓBERT

Kazincbarcika '84

Mihez képest?

A hazai amatőr színjátszás egy nem kellő-en
tisztázott ellentmondása az, hogy --
leginkább felfelé ívelő szakaszaiban -
színházi mozgalom is egyben. Vagyis
egyfelől színjátszócsoportok százai (oly-
kor ezrei) igyekeznek dilettáns buzga-
lommal és esendő képességekkel nyomá-
ba szegődni a színházi és irodalmi „ma-
gaskultúra" divatos eszményeinek, ekként
szorgoskodva az egyetemesnek vélt
értékek elterjesztésében. Másfelől újra
meg újra kiválasztódik néhány társulat,
amely az amatőrizmussal éppen szembe-
helyezkedését kívánja kifejezni, eltö-
kéltségét arra, hogy kivonja magát a
konzumálódás hatóköréből. Példaként
említhetjük akár a húszas évek munkás-
mozgalmának színi törekvéseit a szavaló-
kórusok és a mozgásművészet expresszív
lehetőségeinek integrálására, akár ifj.
Horváth Istvánnak, az országos fesztivál
névadójának kísérleteit a szegedi egye-
temen a klasszikus dráma lélektani hite-
lesítésének irányában. Köztudott, hogy a
hetvenes évek elején szintén volt a ma-
gyar amatőrizmusnak egy ilyen színház-
történeti pillanata. Tucatjával jöttek létre
amatőr produkciók, amelyek kihívóan
feleseltek az intézményes színház aka-
démizmusával. Mást játszottak, másképp
és másoknak. Nem érték be azzal, hogy
pedánsan tolmácsolják az irodalmi mű-
vet, de még a shakespeare-i tükörtartás
igényét is kevesellték. Érdekképviseletet
vállaltak -- azokét, akikhez szóltak. A
híveikét. Az értelmiségi fiatalokét. Ettől
az elkötelezettségtől ösztökélve válogattak
a modern drámairodalom több-kevesebb
következetlenséggel publikált, de a
színpadról eltanácsolt újdonságaiban; for-
málták fenegyerekes tiszteletlenséggel a
maguk képére a klasszikusokat; hódították
meg a „normális" befogadói beideg-
ződések nevében a színházakból kiebru-
dalt avantgarde irányzatokat; döntötték le
piedesztáljáról a rutinié színészsztárt, és
helyébe állították az egy célra össze-forrt
előadói alkotóközösséget. És a jegyeket
még sorolhatnám. Ez a fajta szín-
házcsinálás persze nemigen fért el a szín-
játszómozgalom kereteiben. Alkalmat és
helyet kellett találni egy olyasfajta ösz-

szejövetelre, ahol nem azt firtatják, hogy
hol tart a műkedvelés szakszervezeti ága-
zatok vagy területi megoszlás szerint,
hanem elsősorban és mindenekelőtt azt
keresik, hogy mi az amatőrök alternatív
kínálata. Erre szolgált Kazincbarcika,
ettől vált érdekessé, ennek csodájára jár-
tak a vonattal, autóstoppal, gyalogszer-rel
helybe zarándoklók. És ha akadtak il-
letékesek, akik illetéktelenséget emleget-
tek, lépten-nyomon hatósági engedélyt
követeltek a megújuláshoz - ez csak iz-
galmasan fűszerezte a találkozók légkö-
rét.

Korántsem szeretném e nosztalgikus
hangütéssel a régi dicsőség fényét vonni
az idei, immár hetedik bemutatósorozat
fölé. Nem tagadható, hogy a kazincbar-
cikai „csoda" is csak három napig tartott.
A fesztivál jócskán elérdektelenedett,
mondhatni belterjes közművelődési
magánüggyé vált. Az okok is közismer-
tek. Egy évtized alatt a vezető együttesek
jó része feloszlott, rendezőik és legjobb
színészeik hivatásosok lettek vagy kvie-
táltak. De magához ragadta az intézmé-
nyes színház a műsorpolitikai és stiláris
kezdeményezéseket is, immár jóval ma-
gasabb színvonalával árnyékolva az ama-
tőr konkurrenciát. Es a fő ok: a társadal-
mi konfliktusérzékenység egyszerre kí-
vánatos és sajnálatos mérséklődése, mely-
nek következtében hovatovább nincs már
kinek az érdek képviseletét felvállalni.

Mindezek ellenére és tudomásulvéte-
lével a kazincbarcikai fesztiválnak a mai
napig nem változott meg a „vonatkoz-
tatási" pontja. Aki ide eljön, az ma is arra
kíváncsi, hogy „történt-e azóta valami".
Aki távol marad, az bizonyos benne,
hogy most már úgysem történhet semmi.
Kinek van igaza? Nem tudom. De
igyekszem azokat a stratégiákat számba
venni, amelyek ma is, a kedvezőtlenre
fordult feltételek között is, kazincbarcikai
szellemben a színházcsinálás, az al-
ternatív kínálat eszméihez igazodnak.

Utánjátszó avantgarde

Az amatőr színházcsinálóknak a hivatá-
sosokétól eltérő műsorkínálata legfeltű-
nőbben az abszurdok, pontosítva ezek
felmenőinek: a különböző színházi iz-
musok felkarolásában demonstrálódott.
Beckett, Ionesco, Mrožek, Róžewicz,
Arrabal, Jarry, Majakovszkij, Lorca,
Genet, illetve a párhuzamos magyar tö-
rekvések Déry Tibortól Hubay Miklósig
az amatőrök tálalásában jutottak el a tu-
domásul vételig, akkor és ott csökkentve



a magyar színházkultúra jelentős lépés-
hátrányát.

Nos, az élboly műsorpolitikai orien-
tációja azóta sem változott lényegesen. Az
abszurd, az avantgarde, az intellektuális
groteszk tartja állásait, a szerzői listán
Beckett, Mrožek, Kopit, Albee,
Ghelderode, Kazis Saya, Foissy, Lebovič
neve szavatolja, hogy itt minden újdonság
a régi ! Ami persze önmagában is
paradoxon. Mert önismétlést, elké-
nyelmesedést jelez. Valamiféle „reprint"
modernséget, amely a klisékről minden
nagyobb erőfeszítés nélkül levonatolható.

Ezt az értékkopást jól érzékeltette a
Danuvia produkciója. Nemes György
Csendes beszélgetés című abszurdoidja alig-
hanem ma is alternatív színházat jelent
szűkebb közönségének. A fesztivál pa-
lettáján meglehetősen együgyűnek, baná-
lisnak tűnt. Irodalmi anyaga felett el-járt
az idő. Merésznek ható hangvétele, a
militáns hatalommal ingerkedő politikuma
megfakult, publicisztikai közhelylvé
szelídült. Nemigen láttunk többet, mint
egy bolondokházi viccből felduzzasztott
kabarétréfát; ki a mulatságosabb: a
háborús gyújtogató, aki normális
tábornoknak, vagy a tábornok, aki
normális háborús gyújtogatónak képzeli
magát? A darabválasztást csak egy az
újrafelfedezés erejével ható csavarás,

koncepció indokolhatta volna. Ami. talán
túllendítette volna a két színészt a
játékmód csenevész illusztrativitásán. (Az
idei kiírás szerint a fesztiválra egy-két
szereplős kamarajátékokkal nem lehetett
nevezni. Formaság, mégsem hallgathatom
el: nem volt egészen ildomos, hogy a
fenntartó szakszervezet anyagi
hozzájárulására hivatkozva a produkciót
mégis felvetették a programba.)

Ha Dániel Kornél rendezésében azt
kifogásoltuk, hogy hagyta az intellektuális
groteszket kabarétréfává laposodni, a
szegedi Ifjúsági Színpad előadásában
éppen a fordított utat nehezményezzük.
Ok Szép Ernő Május című irodalmi
kabaréjelenetét terhelték agyon „gon-
dolatisággal", hogy modern fazont kap-
jon. Természetesen tisztában vagyok vele,
hogy Szép Ernőt manapság az abszurd
előfutárának szokás tisztelni. A produkció
nyilván ennek figyelembevételével
készült, ez az ajánlólevele. A baj az, hogy
ezt a műfaji lehetőséget nem a darab
groteszk lírájából bontják ki, ha-nem
mintegy kívülről applikálják rá. Szép
Ernő a tulajdonképpeni cselekmény rövid
előkéjeként néhány jellegzetes figurát
léptet fel, akiknek nincs más fel-adatuk,
mint megadni a századeleji pesti aszfalt
couleur locale-ját, megalapozni a játék
szomorkásságában is köny

nyed lírai romantikáját. Varga Katalin
rendező ezekből az impresszionisztikusan
odavetett foltokból harsány sors-dalokat
fabrikál. Egymás után vonulnak fel a
legújabbkori magyar történelem „utca
emberei", vész ütötte sebeiket többnyire
Örkény István egyperceseivel mutogatva.
A csaknem húszperces elő-játék
természetesen sajátos akusztikát,
várakozást kelt. Egyre keressük a kap-
csolatot a produkció két féltekéje között.
Netán arról van szó, hogy az ábrázolt
történelmi motívumok késztetik Szép
Ernő darabjának életunt hősét, hogy
megfelelő vastagságú faágat keres-sen
magának? Vagy mint Arany
Hídavatásában az öngyilkosjelöltek
menete-lését, látjuk a „főeset"

demonstrálását? A talányt bonyolítja,
hogy maga a darab egy minden
intellektuális elvontságtól mentes békebeli
színészi jutalomjáték igényei szerint
pereg. (Nem indokolatlanul. Régen
láttunk a mozgalom fórumain ilyen eleven
tehetséget, mint amilyent Veréb Juditban
megismerhettünk.)

Lényegesen messzebb jutott egy klasz-
szikus abszurd, Kopit: Jaj, apu, s z e g é n y
akar...-játak újrafelfedezésével a budapesti
Metró Színpad. A darabot saját színházi
otthonukban párban játsszák Witkiewicz:
A z őrült és az apára című
protoabszurdjával, de időkorlátozás mi-

Jelenet Schwajda György: Segí tség c ímű dr á má já b ó l (GT 80 Csoport ) (Szathmáry-Kirá ly Ádámné fe lvétele )



att Kazincbarcikán csak Kopitnak jutott
hely. Ez azért érdemel említést, mert a
szegediek ötletéhez hasonlóan - csak itt
helyénvalóan - az egymásravonatkoztatás
maga is effektusként aknázódik ki.
Mészáros Tamás rendezése a képtelensé-
gekben is a lélektani hitelt hangsúlyozza.
Így a lengyel abszurd sem valamiféle
orvospamflet vagy freudizmusparódia;
komikuma csak úgy érvényesül, ha
tragikumát is teljességgel tudomásul
vesszük. Es ezzel a szemlélettel ágyaz
meg Witkiewicz a Kopit-interpretáció-
nak. Köztudomású, hogy a szerző a da-
rabot Tennessee Williams-stílusparódiá-
nak szánta, a szöveg a szélsőséges tra-
vesztáció bármely eszközének létjogo-
sultságot ad. De mihez kezdenénk ma,
Magyarországon az „amerikai Csehov"
mégoly szellemes karikatúrájával? Mé-
száros ügyes tömörítéssel a kikezdett
modellt, a lélektani drámát is érvénye-
sülni engedi. Nem a tükör görbe, ha-nem
a lélek ferde - szuggerálja -, nem az
abszurdban eshet meg bármi, hanem
mibennünk.

Kár, hogy ezt a korszerűen többrétű
Iátásmódot Mészáros Tamás csak rész-
ben tudta szereplőire áttételezni. A né-
gyesfogat szerteszét húz. Van, aki „egy
az egyben" lélektani drámát játszik, a
felfokozott lehetőségekhez képest vissza-
fogottan, szürkén, lendülettelenül. Van,
aki a biztonság kedvéért mégiscsak az
abszurdban kínálkozó „bohócériákat"

érvényesíti. Egyedül Hollósi Gábornak
sikerül a rendezői elképzeléssel össze-
hangzó remeklést nyújtani, az Ödipusz-
komplexumának a végsőkig kiszolgál-
tatott Jonathan szerepében.

A fesztivál egyik kiugró - és tegyük
mindjárt hozzá: megérdemelt sikerét a
GT Színházi Csoport aratta Schwajda
György: Segítsek című groteszkjével.
Mondhatni: némi meglepetésre. Az
együttes szinte megalakulásától a szak-

mai kritika pergőtüzében állott, gyakran
ízléstelenségekbe tévedő, rámenősen
hatásvadász megoldásaiért. A Segítség
(illetve ennek egyfelvonásos verziója, a
Himnusz) a hivatásosok előadásában nem
aratott osztatlan sikert.

Kerényi Gábor Miklós rendező vissza-
nyúlt a legborzasabb, 1978-as verzió-hoz,
azzal a konok bizalommal, hogy erényei
el fogják kendőzni fogyatékosságait. És
nyert. Pedig a darab dramaturgiailag
enyhén szólva egyenetlen; Schwajda
olykor olcsón kabarézik, telje-sen öncélú
magánszámokkal terheli a cselekményt.

Viszont el kell ismerni, a népkomédia
legjobb erényei gyakran billentik a ma-
guk javára a mérleget. A Segítség vérbeli,
nyelvöltögető guignol-bohózat, amely
morbid logikájával egy szempillantás
alatt kizökkent kényelmes közhelyeink-
ből. A darab szokatlanul kemény tár-
sadalombírálatát a rendezés teljes mér-
tékben vállalja. A díszlet szupernatura-
lista. A konyha „egy az egyben" konyha,
a víz valódi falikútból csorog a vájd-
lingba, az apró szobaszínházat átjárja a
rántotta illata. Tehát minden ott történik
meg, kartávolságra tőlünk, a szituációk és
akciók valódiak. Az előadás
külsőségeiben szociográfiai hitelű. Ebben
a környezetben a szereplők civilsége
többet jelent kényszerű adottságnál, mert
ugyanazokkal az előnyökkel jár, amelyek
miatt a dokumentarista filmesek is
szívesen dolgoznak amatőr színészek-kel.
(Kár, hogy ezt a játékmódot nem
mindenki vállalta, és néhányan a mellék-
szereplők közül feleslegesen sokat har-
sánykodtak.) Ugyanakkor a rendezés
expresszív eszközöket is hasznosít. A já-
tékteret vasrács választja el a nézőtértől.
A réseken bebámészkodó közönség rossz
lélekkel ismerheti fel magát a lakásba
telepedett külvilág részesének. Fontos

hangulati szerepe van a Bizottság együttes
átvezető zeneszámainak is.

De az előadás sikerét eldöntő tényező
kétségkívül Baranyai Gizella játéka
Aranka, a feleség szerepében. Ritka ta-
lálkozás egy minden szempontból testre-
szabott feladattal. Remekül találja el a
stílust, minden groteszk megnyilvánulá-
sának megdöbbentően mély tragikus
fedezete van. Baranyai proliasszonya
nincs az életrevalóságnak azon a fokán,
hogy kiismerje magát dolgai állásában.
Hisz a hatósági közegeknek, ahogy a
társadalmi illem megkívánja, ugyanakkor
ösztöneivel az első pillanattól kezdve
idegenkedik tőlük. Szorongásos ambi-
valenciája pontos adagolással növeli a
feszültséget a lázadásig. De profundis ki-
törése igazi katarzissal ajándékozza meg a
nézőket.

E kategóriában jelölnék helyet két
külföldi vendégprodukciónak is. Mind-
kettő jellegzetes nagyszínházutánzó elő-
adás volt, amely hazai pályán vélhetőleg a
színházi kínálat átlagánál korszerűbb
törekvést képvisel. A magyar ifjúsági
amatőrizmus, illetve Kazincbarcika kö-
zegében mégis elvéreztek. Az írek még
fűszerezni tudták falusi komédiájukat
(Donagh: Boldogan, mint Larry) némi
hígított folklorisztikus szürrealizmussal,
de a tallini Rahvateater színjátszói semmit
sem hoztak ki lagymatag társalgási
játékmodorukkal a groteszknek álcázott
darabjukból. (Újra szent Zsuzsánna, vagy a
szerelem iskolája. Szerzője Enn Vetamann.)

Fórum-színház

A „nagy korszakban" számos produkció
született azzal a céllal, hogy valamiféle
fórumot teremtsen a szűkebb közösség
problémáinak, konfliktusainak feltárá-
sára, a kollektív vélemény kinyilvání-
tására. Ebben a par excellence amatőr
előadástípusban nem az esztétikai érték-
teremtés a legfőbb cél, a művészi igény
legfeljebb az artikulálási szándék mellék-
terméke. A produkció résztvevőit sem a
képességük, hanem kompetenciájuk, az
adott élménykör megéltsége jogosít-ja
játékra. Többnyire maguk készítik
(rögtönzik) produkcióik szöveganyagát
vagy ha (dráma)irodalmi művekre tá-
maszkodnak, azt teljesen a maguk képére
formálják. A társadalmi konfliktusérzé-
kenység tompulása ezt az irányzatot súj-
totta leginkább, és ma főként a közép-
iskolákban van táptalajuk.

A fővárosi Pesti Barnabás szakközép-
iskola Wedekind A tavasz ébredése című

Etűdsorozat gesztusra (Gödöllői Amatőrszínész Stúdió)



drámáját választotta alapanyagul. A teljes
színműből egyetlen metszetet emeltek ki,
azt, amely a kamaszok szexuális öntudatra
ébredésének gyötrő anomáliáival
foglalkozik. Tizenhét-tizennyolc éves
fiatalemberek vallanak Wedekind szöve-
gével tizenöt-tizenhat éves önmagukról. A
vállalkozás tiszteletet parancsolóan
merész. Provokál. Tabukat döntöget.
Szülői és pedagógusi érzékenységeket sért.
Kendőzetlenül elfogult. A felnőttekkel
nem lehet szót érteni. Képmutatók.
Elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal
dekorálják a nyers valót. (Ezt a kínzó
távolságot érzékletesen stilizálja Kaposy
József rendező azzal, hogy a szülők
minduntalan eltáncolnak, elkeringőznek
gyermekeik kellemetlen faggatódzásai
elől.) Minden elismerésem azé a tanári
karé, amely nem háborodott fel, nem
tiltotta be az előadás fő jelenetét, a
fegyelmi vésztörvényszéket, amelyben e
tanár urak egy katedrára döntött fiatal lány
testén demonstrálják, milyen vétkek-re
sújtanak le kíméletlenül. Igaz, a ki-metszés
következtében az eredeti dráma szerkezete
inog, Wedekind cirkalmas dialógusai sem
állnak elég természete-sen a fiatal
színjátszók szájára, mégis az egész a
megszenvedett élmény erejével hat. Lehet,
hogy az írói szándékot a produkció nem
elég színvonalasan tolmácsolja. De mint
önvallomás igen figyelemreméltó. Tudni
való, hogy az efféle önismereti
kálváriajárás nem megy magától. Ehhez
egy felnőtt kivételes pedagógiai (rendezői)
érzéke szükségeltetik. Az előadásból ez a
humánus, vigyázó felelősségérzet is
sugárzik.

Hasonló problémákat vetett fel a
szolnoki Varga Katalin gimnázium elő-
adása. A kopasz énekesnőjük aligha te-
kinthető a ionescoi ősabszurd bármely
szélesen értelmezett megvalósításának.
Szó sincs róla, hogy ezek a tizenhat éves
fiatalok az angol társadalmi drámát paro-
dizálnák, a nyelvi közlés kiürültségét, az
elidegenedettséget vagy akár a kispolgári
sznobériát kívánnák „nevetség tárgyává
tenni". -Mindezekről a kérdések-ről
keveset sejdítenek, nem az ő világuk, nem
kompetensek. Ok „öncélúan" blődliznek.
És még csak nem is színházi értelemben.
Egy nekiszabadult házimurit látunk
kialakulni. Ennek az egymásra licitáló
poénkedésekből gerjesztett folyamatnak
annyi köze van Ionescohoz, hogy az ő
szövege hozza működésbe a szereplők
fantáziáját. Több semmi. Ionesco humora
mindig választékos, finom, elegáns. Az
övék idétlen, ordináré, in

fantilis. Hörögnek, prüszkölnek, nve-
rítenek, nyafognak, visítoznak, az őrjön-
gésig passzolgatnak egy vizitcsokrétát
(„szamár a végállomás"), vagy lövöldöz-
nek kitömött nyulakra. Az ötletbogárzás
színvonala egyenetlen, olykor a játék-
kedv elapad, az eredeti poénok arc-pirító
silányságokkal keverednek. De
meglehetős felnőtt-botfülűség kell ah-
hoz, hogy önkifejezési formaként, saját
világuk megnyilatkozásaként, bármilyen
esztétikai értékvédelem nevében vissza-
utasítsuk. (Különösen látva az egyívású
közönség habzsoló érdeklődését!) És
megint hangsúlyozni kell: a folyamat
látszólagos spontaneitásának csak a
rendező-pedagógus, Bérczes László em-
patikus tudatossága áshatott medret.

Saját ötlésű, rögtönzött szövegekből
formált jellegzetes életszínjátékot a Lágy-
mányosi Tükörszín együttes. A Boldogok
kamaszszerepeit - egy lakótelepi játszó-
tér csellengőit a szociális és életkori
megfelelés maximális figyelembevételé-
vel osztották ki. A helyzetgyakorlatokból
lepárolt szöveg testre szabott, termé-
szetes, és ugyanez vonatkozik a szín-padi
magatartásukra is, póztalan, görcsmentes,
fesztelen, anélkül, hogy önmutogató
volna. A játék „kis igazságai" oly-kor
remek perceket okoznak. (Például
kitűnőek a partnerkapcsolatok goromba-
ságokba csomagolt gavallériái.) A hatás
mégis ellentmondásos. Úgy tűnik, hogy az
életszínjáték nem alkalmas nagy-
lélegzetű előadásformák létrehozására.
Az „al fresco" módszer csak felvillantja a
problémákat, de nem teszi lehetővé
drámai elmélyítésüket. A felszíni meg-
nyilatkozások természetessége nem feled-
teti a szituációk és motivációk felületes-
ségét és így végeredményben hazug
voltát. Tehertétel a produkción a zene is.
A szokványos slágerdallamokból
eszkábált musical a produkció mondani-
valójával kerül ellentétbe. A Boldogok

mint számos rokona - ugyanis elsősor

ban proteszt. Egy marginális réteg itt az
életterüket nem lelő, nyakba-kulcsos-
tizenévesek - küzd a maga szubkultúrá-
jának és véle életformájának elismerteté-
séért. Harcol a hamis kép ellen, ami a
környezet előítéleteiben róla megrögző-
dött, és mutatja fel a maga igazi arcát. A
zenében is. l-la ugyanazt a kommersz
melódiavilágot zúdítják ránk, ami ellen
muzsikájukkal tiltakozniok kellene - hi-
telüket vesztik.

Az amatőrök egyik közkedvelt mű-faja
a pamflet, ha ugyan ildomos ebbe a
skatulyába szorítani a debreceni Szín-
játszó Stúdió produkcióját. A kazinc-
barcikai szakmai közönség mindenesetre
önmagán mulatott jóízűen Az efezoszi
özvegy kulisszái mögé pillantván. Pinczés
István rendezése szembeszökően míves,
kulturált. Már az sem lebecsülendő szel-
lemi teljesítmény, ahogy a dialógus-
anyagot Petroniusból, Lessingből, Fryból,
Hubay Miklósból és saját nota benéikből
egybekompilálta. Van né-hány olyan
profi ötlete, amelyből egy is két vállra
fektetheti a közönséget. A lélegzetünk is
eláll, amikor a már csak-nem fél órája
himbálódzó hulláról ki-derül, hogy nem
bábu, hanem élő-eleven színjátszó az
istenadta, ha e körülményt a rendező
bokros teendői közepette cl is hanyagolta.
Leesik az állunk a jelenet-ismétlések
felgyorsított visszapergetésé-nek beszéd-
és mozgástechnikai bravúrján. Mégsem
tagadhatom, hogy egy logikai bukfenc
alaposan felpiszkálta kötözködési
hajlamomat. Mert mit is látunk
tulajdonképpen? Egy előadást? Akkor a
felhúzott függöny, a közönség jelenlété-
nek kutvaszorítójában nincs idő és mód a
váratlan fejleményeket megvitatni. Ila
pedig egy próba zűrzavarának fiktív tanúi
vagyunk, akkor mivégre ez az in-
farktusos izgalom ? A produkcióban ön-
kényesen hol az egyik, hol a másik szi-
tuáció erősödik fel, attól függően, hogy
melyik ígér jobb poénokat. A mesterke-

A kopasz énekesnő a szolnoki Varga Katalin gimnázium előadásában (Klébecz József felvételei)



dés - éppen profi könnyűkezűségével -
elkedvetlenít.

A közösségi színház ősi, kultikus for-
máját idézte a nigériai Batakoto Players
előadása. A Boszorkánykarmok elemzése
természetesen nem illeszthető gondolat-
menetünkbe, de nyilvánvalóan egyfajta
„másik színház" ez is, amely szerencsére
bántó idegenforgalmi kiglancoltság nél-
kül őriz egy olyan állapotot, amelyben a
színjáték a társadalmi nyilvánosság tere. A
sztori tömören: Ika, a meddő asszony
boszorkányos képességeivel halálra
betegíti vetélytársnője leányát, majd a
bűntény, amely a természetfeletti erőket is
felháborítja, lelepleződik. (A rezüméért
nem vállalok felelősséget, minthogy a
társulat utazási nehézségek miatt három
női tagját nélkülözte, és így a játékot az
utolsó pillanatban át-formálták.) Különben
a mese igazi értéke az volt, hogy az a
dramatikus szer-tartások, sámánkodások, a
közösségi ünneplés természetes keretéül
szolgált.

Eszköz- és formakísérletek

Azt hiszem, alig vitatható, hogy az ama-
tőrizmus alkalmasabb, nyitottabb bizonyos
újító kísérletekre, mint a hivatásos
színház. A hivatásos színház kockázati
alapja szűkebb, nem várhat közvetlen
megtérülést a laboratóriumi próbálkozá-
soktól. Az amatőrök viszont belevág-
hatnak bármely időigényes vagy külön-
leges specializálódást követelő experi-
mentumba, s a dolog vonzerejét éppen az
adja, hogy a közönség egyszerre tanúja és
tárgya a vizsgálódásnak.

Nos, nem állítom, hogy Kazincbarcikán
világraszóló újdonságokat láthattunk, de
figyelmet érdemlő több is akadt.

A hazai amatőr színházcsinálók törek-
véseinek középpontjában jó ideje az iro-
dalomközvetítő színház trónfosztása áll.
Azt kutatják, hogyan lehetséges a fogalmi
kommunikációnál érzékletesebb,
ösztönibb eszközöket találni a mozgás
vagy a látvány előtérbe helyezésével. A
zalaegerszegi Reflex Színpad e dilemmát
Sanguineti: Álomfejtés című darabján
keresztül közelítette meg. Az olasz
filozófus drámájának mára műfaji címkéje
is sokatmondó: Szextett egy női és három
férfihangra, valamint szaxofonra és
stylusgitárra. Merő Béla rendező ennek
megfelelően „kottázta le" a szöveget, és
hozta létre a stilizált mozgáselemek tár-
sításával az álom szabad asszociációs
mechanizmusát mozgásba lendítő im-
broglio-állapotot. A kidolgozás gondos,
pontos. Csak a drámát hiányoljuk.

A forszírozott eszközök önállósulnak, és
meglehetős monotóniával illusztrálják
Sanguineti közhelyszintű gondolatait a
magányról, a kusza emberi vágyak
összehangolhatatlanságáról.

Noha a mozgásszínház és a pantomim
egyre kevésbé számít kuriozitásnak, a
gödöllői Boleró együttes (vezető: Uray
Péter) jelentkezése Kazincbarcikán némi
meglepetést okozott, mivel korábban a
műfaj kívülrekesztődött a színjátszás
mezsgyéin. Elismerésük a fesztiválon
szimptomatikus. A Képek a színészi és
pantomimes eszköztár egységesítésére
törekszik, és ez az irányzat egyre nép-
szerűbb a mozgalomban. A fiatal együttes
szellemi és fizikai odaadással birkózott
feladatával, a közösségbe illeszkedés, a
felnőtté avatás drámájának talán túl-
ságosan is puritán koreográfiájú bemu-
tatásával.

Ugyancsak mozgásszínházas kísérlet a
javából az Etűdsorozat gesztusra című
produkció, amelyet Gaál Erzsébet, a
Stúdió K hajdani vezető színésznője
rendezett Lorca Buster Keaton sétája című
lírai karcolatától .ihletetten. A szereplők
státusa szokatlan: nem alkotnak csoportot,
tulajdonképpen egy amatőr színészképző
növendékei, és az előadás a
műhelymunkából terebélyesedett ki. Amit
látunk, az mégis jóval több, mint
helyzetgyakorlatok laza füzére. (Bár ezt
többen vitatták.) A szkeccsek a mozgó
világ gazdagságának örömét közvetítik,
mint a némafilmek. Buster Keaton ez-úttal
a cirkuszi attrakciók mozdulatpa-
radicsomába sétál be. A porondon csupa
csábító mozgás: ügyeskedések kerék-
páron, lepkefogás, labdazsonglőrködés,
kötélkutya-idomítás. Szeretne beállni,
partnerré, a pontosan-szépen kialakított
összmozgás részesévé válni. De hát persze
elügyetlenkedi a dolgot, vagy rajongó
felajánlkozásait észre sem veszik. A
feladat, vagy ha szabad a műkorcsolyázás
szóhasználatát kölcsönöznöm : a tartalom
nem pontozható túl magasra, de mint egy
mozgásrendszer elsajátításának módja
kivitelezettségében kitűnő.

A mozgásszínház ábrázolóeszközeinek
beépítése az irodalmi drámák szöveg-
anyagába több produkció ambíciója is
volt. A legjelentősebb kísérletet e téren a
VIII. Tanulmányi Csoport hajtotta vég-re
éppen irodalmi értékekben talán leg-
gazdagabb drámaklasszikusunk, Borne-
misza Magyar Electrájának mímesre for-
dításával. Az előadás meggyőzően egy-
ségesíti a mai, sajátos amatőrszínházi
eszközrendszert, a Bornemisza korában

még eleven középkori „másik színház"

lehetőségeivel. (Lásd részletesen a
SZÍNHÁZ 1984/7-es számát.)

Hasonló eszközszintézisre törekedett a
Stúdió K tavaly újjászerveződött társulata
is. A rendező (Fodor Tamás) szereplőivel
a Csipkerózsika mese alapszövetére
rögtönzött egy szituációsort, illetve
dialógusanyagot, amit aztán az író,
Mosonyi Alíz öntött végső formába. A
közös alkotótevékenység során figye-
lembe vették, hogy a játékot gyerekek és
felnőttek egyszerre nézik, és egyik réteg
sem maradhat kívülálló. Az eredmény
még nem igazolja a várakozásokat. A
kicsik nehezen azonosíthatják a látottakat
a közismert mese fordulataival, a felnőttek
érdeklődését felcsigázó parabola pedig a
cselekmény előrehaladtával egyre inkább
elfelejtődik. A játék nagy trouvaille-ja
ugyanis az, hogy a Boszorkány - maga a
Nép, akit elmulasztottak meghívni a
Királyné születés-napjára. A sértést
tetézendő még össze-vissza hazudnak is
neki, mígnem az türelmét vesztve (mivel a
harag rossz tanácsadó) a múlt vétkeiben
ártatlan Csipkerózsikán áll bosszút. Ez az
alap-helyzet olyan ígéretes, oly gazdag
szatirikus felhangokban, hogy feszülten
várjuk folytatását még akkor is, amikor a
cselekmény már csak a mesejáték ké-
nyelmes medrében csordogál. A játék
akusztikus világának kitaláltsága, a meg-
hökkentően ötletes térszervezés válto-
zatlanul Fodor Tamás kezére vall.

Zárjuk a sort megint csak egy külföldi
bemutatóval. A prágai Studio A, amely-
nek funkciója nagyjából azonos azzal,
amit nálunk néhány színház „statiszta-
képző" műhelye jelent, Timo K. Mukka:
Bűnös dal a föld című regényéből készített
közösségi rítusjátékot Rénszarvasok dala
címmel. A műfaj, amelynek eszményeit a
mozgalom Grotowski színházi
laboratóriumából kölcsönözte, talán éppen
árulkodóan amatőr jellege miatt ki-ment a
divatból. A nagyszerű, belső tűzzel
előadott, a testszínház lehetőségeit
maximálisan kiaknázó produkció emlé-
kezetes „visszatérés" volt.


