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Párhuzamok

Amatőrszínházak világtalálkozója
Kanadában és Japánban

Az Amatőr Színházak Nemzetközi Szö-
vetsége (AITA/IATA) - híven eszmei
célkitűzéseihez, a megértés és a barátság
szellemének közvetítéséhez - rövid fél év
alatt, a roppant nagy gazdasági nehézségek
és a zord nemzetközi légkör ellenére, két
világfesztivált tudott szervezni 1983-ban.
Kanadában a Szövetség tizenhatodik
kongresszusához kapcsolódott a World
Theatre Mosaic (Világ-színházi mozaik)
elnevezésű bemutatósorozat, Japánban
pedig a toyamai Bungaeiza Színház
szervezett fesztivált a helyi prefektusa
anyagi és a Nemzetközi Szövetség eszmei
támogatásával. Mind-két találkozón
magyar bírálója is volt

személvemben - az előadásoknak.
Protokolláris jellegű fesztivál volta ka-

nadai Calgaryban. Az együtteseket a
Szövetség úgynevezett nemzeti központjai
válogatták ki, és ezek arra törekedtek,
hogy a produkciók minél kedvezőbb képet
nyújtsanak hazai színjátszásukról,
ugyanakkor ne sértsék sem a vendéglátó,
sem a résztvevő országok érzékenységét, A
közönség elsősorban a kongresszus
százötven delegátusából, a vendégszereplő
csoportok szereplőiből és a különféle
kanadai amatőrszínházi szervezetek
tagjaiból állt. Helybeliek viszonylag
kevesen voltak. A kongresszus is, a
fesztivál is az egyetemi város, a campus
zárt környezetében zajlott, s bár jelentős
sajtó- és televíziós nyilvánosságot kapott,
az AITA/IATA belső ügye maradt.

A tizenkét országból Japánba érkezett
együttesek viszont alapvetően más kö-
zegben léptek fel. Természetesen itt is a
nézőtéren ült minden éppen nem fellépő
együttes és néhány külföldi vendég, de a
közönség esetenként ezer-ezerkét-száz
néző - japán és civil volt. Itt bizonyos
esetekben komoly appercepciós ne-
hézségek támadtak a színpad s a nézőtér
között, de nem annyira a nyelvi problémák
miatt, hanem mert nagyon éles volt a
különbség a befogadók és a fellépők
társadalmi, kulturális és színházi háttere
között. Ugyanakkor más volt a szervezés
szempontja is: a japán házigazdák konkrét
országokat, együtteseket vagy elő-

dásokat hívtak meg, Versenyt hirdetek,
melyben az előadásokat díjazták, tehát itt
össze kellett vetni mondjuk a magyar
előadást a japánnal, az amerikait a
nigériaival, ami majdnem lehetetlennek
bizonyult.

Együttesek

Calgaryban osztrák, holland, monacói,
bolgár, ír, olasz, japán, angol (ponto-
sabban walesi), finn, amerikai (USA),
mexikói és kanadai előadást láttunk.

Toyamában Belgium, Bulgária, Cseh-
szlovákia, Finnország, Hollandia, Ma-
gyarország, Mexikó, Nigéria, NSZK, USA
és a Szovjetunió együttesei mutatkoztak
be.

Ezek az egymástól nagyon elütő ka-
rakterű, mégis nagyon hasonló feszti-
válok természetesen nem tematikusak, és
nem részesítettek előnyben egyetlen stí-
lust sem. Így itt nem számíthattunk kí-
sérleti színházak vagy avantgarde törek-
vések olyan találkozójára, mint annak
idején Wroclawban vagy kétévenként még
most is a villachi Spectrumon. Abból,
hogy a találkozók nem profilírozottak,
következik, hogy mindenféle stílus és
törekvés színpadot kaphatott. Ugyanakkor
az, hogy mindkét fesztivált Európán kívül
rendezték meg, nagyon leszűkítette a
résztvevők körét, jó né-hány európai
együttes számára a tetemes útiköltség
például lehetetlenné tette a részvételt.

Altalános tendenciákat már csak az
eddig felsoroltak miatt sem lehetett ki-

tapintani. Néhány dolog azonban egyér-
telműen nyilvánvalóvá vált. Elsősorban
az, hogy a nagyvilágban a rálasztóvonal
nem a amatőr és a hivatásos, hanem a
kommersz és a gondolati színház között
húzódik. A kétfajta színház élesen
konfrontálódott mindkét fesztiválon, és
hívei vagy ellenfelei szenvedélyesen véd-
ték álláspontjukat, nemcsak a színpadi
teljesítményekben, hanem a vitákban, az
értékeléseken is.

Ugyanilyen világosan mutatkozott meg
az, hogy az amatőr színjátszás élvonala
erősen kötődik a hivatásos színházhoz,
elsősorban a színészi játék színvonala
tekintetében. A magyar amatőrizmussal
szemben ezt már több mint tíz éve
tapasztalom és hangoztatom is - minden
ország amatőr színészei szakmailag kép-
zettebbek, emberábrázolásra érettebb te-
hetséget mutatnak, mint az nálunk meg-
szokott.

A harmadik általánosítható tapasztalat
az, hogy nagy nehézséget okoz minden
együttes számára a klasszikusok mai
színpadra állítása, különösen ha a szerző-
ben „hazai" klasszikust tisztelhetnek.

Moliére

Moliére színpadra vitelével két együttes
próbálkozott Calgaryban. A nyitó
előadáson a Le Studio de Monaco A
képzelt beteget olyan ájult tisztelettel mutatta
be, hogy az előadás sokkal inkább tűnt
gyászszertartásnak „in memoriam
Moliére", mint eleven produkció-nak. A
rendező mindent tud a szerzőről

Az angol Player's Theatre of South Wales Sganarelle-előadásának címszereplője
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re, s ezzel furcsa módon teljesen maivá
vált a játék.

Maga a darab, mint egy kanavász meg-
elevenedő története, a középső színpadon
folyt, jobbra és balra a fellépésre váró
színészek és a nagyon fontos, játékba
hozott súgó helyezkedett el. Kétoldalt
pontos rendezői konstrukcióban láthattuk,
hogyan jön létre az előadás, mit csinálnak
színre lépés előtt a színészek. Itt voltak a
zenészek, a kellékek, a két fontos funkciót
betöltő láda stb. Mi-közben a középső
színen folyt a történet, addig jobb és bal
oldalon átöltözéseket, ruha- és
maszkcserét, kellékelőkészítést, színészi
„privatizálást" láttunk. Így figyelhettük
meg, hogy miként alakul át a színész a
megjelenítendő alakká, mekkora utat tesz

E

s a darabról, amit könyvből tudni lehet,
sak éppen megjeleníteni nem tudja. A
rancia Guy Brousse rendezése éppen
zzal maradt adós, ami „nemzeti sajátsá-
a" kellene legyen, a francia szellemmel.
nnepélyes zenére gördült fel a függöny,

s a színen ott állt az egész társulat, korhű
osztümökben. Középen maga Moliére -
zobor alakjában. Az egész előadás ilyen
őbe vésetten merev maradt, hiába volt jó
igura Argan alakító-ja, hiába villant föl
gy-egy ötlet, vagy voltak viszonylag
levenek a máskor általában halvány
zerelmesek. Az elő-adásnak abban a
illanatában, amelyben annak idején
oliére rosszul lett - hasonlóan több más

rancia színrevitelhez - a játék leállt.
ényváltás, az egész társulat újra
evonult és gyászolt. Ebből a síri
angulatból nem tudott kievickélni a
rodukció, még az utójáték (doktorrá
vatás) komikus betétjében sem. Ter-
észetesen nem valami vad aktualizálást

iányolok, hanem azt a színpadi gesz-
usokban megnyilvánuló rendezői állás-
oglalást, ami ha nem is egy beteg
ársadalmat, de legalább az örök képzelt
eteget és a sarlatán tudósokat meg-
ricskázza.
Ugyanakkor az Egyesült Királyságból

rkezett The Players Theatre of South
ales Sganarelle-előadása David Davies

rappáns rendezésében kitűnő, mai elő-
dás volt. Itt is minden korhű, az alonge
aróka, a ruhák, a ház s előtte az
lmaradhatatlan kút, sőt a szellem is,
supán a nyelv nem. S mégis elsősorban
ergő ritmusában, a színészi játék
ronikus felhangjaiban, az ötletek tűzijá-
ékában igazibb Moliére szólalt meg an

golul, mint saját anyanyelvén. Aktuális
előadás volt - de nem aktualizált. A
hiteles jellemábrázolásából fakadó emberi
humor nyilvánult meg a játékban, ami
még a sajátosan moliére-i tragikomikum
színeit is fel tudta villantani, éppen a
színészi játék könnyed egy-szerűsége
révén.

Goldoni - háromszor

Az osztrák Studiobühne Villach Cal-
garyban mutatta be A két úr szolgáját, és
ugyanezt a darabot láthattuk Toyamában a
karlsruhei Sandkorn Theater és a belga
Keurgroep N.V.K.T. előadásában. A
flamandul beszélő belgák olyan előadást
produkáltak Goldoni ürügyén, mint a
monacóiak Moliére-ével. Szép, szinte
festői, ám funkciótlan színpad-kép, korhű,
XVIII. századi ruhák, mozgás és
viselkedés és élettelen deklamálás.
Goldoni szellemes játéka sápadt
unalommal átszőtt szépelgéssé fakult. Az
unalmas és lassú előadást azonban még
így is átszőtte valami érdekességgel a
színészi munka kidolgozottsága.

Ezzel szemben Calgaryban a Studio-
bühne nagyon jó ritmusú előadásban
mutatta be Goldoni darabját. Alfred
Meschnigg, a színpad vezetője - noha
nem ő jegyezte az előadást rendezőként -
egy XVI. századbeli commedia dell'arte-
előadást rekonstruált három részre tagolt
színpadán. Meschnigg - Strehler ötletétől
is ihletve - nem Goldoni XVIII.
századához tért vissza, hanem az eredeti
commedia dell'artééhez. A két úr szolgája
szerepeit tehát ismert commedia dell'arte-
alakok keltették élet-

meg ki-ki a maga módján, amíg az
öltözőpadtól a szín-padig jut. Ezen a
látványos szcenikai ötleten túl Meschnigg
pontosan kidolgozta a commedia dell'arte-
figurák mozgását, mimikáját, maszkját,
öltözékét. A Studiobühne színészei úgy
játszották a rekonstruált improvizációt,
mintha előttünk született volna meg.

Alfred Meschnigg az NSZK-beli
Karlsruhéban a villachi rendezést állította
be a Sandkorn színpadán. Ugyan-az a
hármas tagolású színpad, ugyan-azok a
darabot és a felkészülést bemutató
szimultán játékok, ugyanazok a moz-
gásban, ruhában, maszkban rekonstruált
commedia dell'arte-figurák - s mégis egé-
szen más lett az előadás. A legnagyobb
hibája az volt, hogy nem keltette - mint a
villachi - a rögtönzés, az előttünk születés,
a megtörténés illúzióját, ha-nem erőltetett
felidézésnek, színháztörténeti stúdiumnak
hatott. Csak azért nem süthetjük rá a
múzeumszínház bélyegét, mert néhány
színész, különösen Truffaldino alakítója
élvezetes teljesítményt nyújtott.

A két azonos rendezés ilyen eltérő
eredményének összetett oka van. Minde-
nekelőtt Maschnigg az eredeti beállítást
otthon, abban a színházban végezte, ahol
a színészek tíz-tizenöt éve dolgoz-nak a
keze alatt. Másrészt a dél-ausztriai
Villach, néhány kilométerre az olasz
határtól, közelebb van a commedia
dell'arte bölcsőjéhez szellemi és földrajzi
értelemben egyaránt, mint Karlsruhe, s
belejátszott a kudarcba Calgary és Toya-
ma különbsége is. Toyamában ugyanis a
közönség döbbent csendben ülte végig az
előadást, csak Truffaldino
pincérszimultánjának
zsonglőrmutatványain nevettek
önfeledten.

szkimó szinészek



Magyarok Toyamában

A Debreceni Színjátszó Stúdió Hubay
Miklós komédiáját, Az efezuszi özvegyet
mutatta be Pinczés István szellemes ren-
dezésében. Pontosabban Hubay művét, de
itt-ott Christopher Fry, sőt Lessing
eredetijéből is átemelt ötletekkel. A ren-
dező legnagyobb leleménye az, hogy a
szerepjáték és az abból való kilépés vál-
tásait nemzetközileg érthető nyelven fo-
galmazta színpadra. Kitűnő atmoszférát
teremtett a darab eredeti hangulatának és
egy rossz színházi próba légkörének
bravúros vegyítésével. Nagyon jó - és a
külföldiek számára is érthető komi-
kumforrás volt az, hogy egy-egy leállástól
mind gyorsabb tempóban jutottak el a
kritikus pontig. Így a nyelv ismerete
nélkül is érthető volt a próba hangulata, a
színészek és az író viszonya.

Pinczés jó színvonalú rendezését azon-
ban néhány véletlen is segítette, s bár ezek
színházon kívüli tényezők, ezúttal - a
rendező leleménye folytán -- színpadi
értékké váltak. Először is a nyár folyamán
módjukban volt itthon, de magvarul nem
értő közeg előtt játszani az elő-adást, így
pontos képet kaptak arról, hogy mely
pontokon elengedhetetlen az idegen néző
számára is érthető szöveg. Másodszor
egyik fenntartójuk - az OKISZ -
nagyvonalúsága folytán egy japánul
beszélő magyar embert kaptak kísérőül.
Végül - a hajómenetrendhez való igazodás
miatt néhány nappal korábban érkeztek
Japánba, mint ahogy a találkozó
megkezdődött, és volt két fel-lépésük a
fesztivált megelőzően. Az így nyert
tapasztalatokat ügyesen felhasználva
Pinczés beépítette az előadásba a
tolmácsot. Minden kulcsmondat japánul is
elhangzott, mégpedig európai ember
szájából. Ez önmagában is sikeres volt, ám
mindehhez járult még egy

befejező ötlet: japán színjátszók alakítot-
ták az orvos helyett színre lépő ügyelőt és
a hordárokat. Valódi művészi értékei
mellett tehát a magyar előadás volt a japán
közönség számára az egyetlen valóban
érthető színielőadás. A nyelv megértése
ugyanis itt áthidalta a kultúrák, a
társadalom, a történelem, a politika
különbözőségéből adódó nehézségeket.

Show-business, avagy ez Amerika?

Két azonos tőről fakadó, de egymástól
nagyon különböző musical képviselte az
Egyesült Államok színjátszását. A
Calgaryban látott Tintypes (szabad for-
dításban talán Régi fotóknak mondhatjuk) a
Memphis Theatre előadásában a század
elején játszódik, és korabeli slágerek
sorozatában mutatja fel az akkori Amerika
tükörképét. A hatvanperces játékban
zeneileg remekül intonált muzsikára öt
színjátszó egyik pillanatról a másikra
képes ruhát és „jellemet" cserélni. Két
bicikliből percek alatt válik autó, majd az
autóból autóroncs. Olyan bravúrosan
kezelik a kellékeket, mint a Macskák híres
vonatjelenetében a londoni vagy a
budapesti színészek. S köz-ben az egész
előadáson végighúzódik valami csöpp
távolságtartás, enyhe irónia „amerikai
voltunk" fölött, s ez az irónia még a játék
végén is érződik, amikor minden kézben
ott leng a „csillagos kék lobogó".

Talán a nyitójelenettel tudom leginkább
érzékeltetni az előadás stílusát: egy
Woody Allen-szerű kisember partra száll
New Yorkban, a Szabadság-szobor
árnyékában. (A háttérben diavetítés jelzi a
„tipikus Amerika" jelképeit.) A színpad
közepén letérdel, és meg-csókolja a földet,
a szabadság földjét. Térden állva ég felé
tárja a karját, mint-

egy hálát adva az Istennek, hogy ide
érkezett. Arra sétál a Kapitalista, s félre-
értve a férfi mozdulatát, egy dollárt
pottyant a kitárt tenyérbe. A kisember
megdöbben, megalázottnak érzi ma-gát,
de arca felderül, és a következő arra
jövőnek már koldulásra nyújtja a kezét.
Am az felveti fejét, és nem ad semmit.
Még néhány próbálkozás, de a kisember-
nek ezután már semmi sem sikerül, nincs
lehetősége a korlátlan lehetőségek
hazájában. Mindez abszolút profi színészi
munkával, ének- és tánctudással
megvalósítva!

Ezzel szemben Toyamában az ()ha-
mából érkezett Center Stage Ain't
misbehavin (Illetlenek, vagy Nem v a g yu n k
illedelmesek) című mu sicalkeresztmetszete
beérte egy szimpla show-val. A szín egy
bár, hátul zenekar, elől két asztal. Ezek-
nél időnként vendégek foglalnak helyet.
A színészek egymás után színpadra pen-
derülnek, futnak, sétálnak - s remek
számokat énekelnek. Szám szerint tizen-
hetet és a finálét. A műsorlapon a számok
mellett ott az évszám, a legkorábbi 1922-
ből, a legkésőbbi 1943-ból való. Tehát
nosztalgia-show! Az előadásnak - nincs
is előadás - semmi köze a címhez. Itt is
mindenki remek színész, ki-tűnően
énekel, jól táncol. Csak az egész nem
szól semmiről!

Mexikóiak

Calgaryban is, Toyamában is ők mutatták
be a legelkötelezettebb előadást.
Különösen Calgaryban, ahol a Mexico
Cityből érkezett La Cueva együttes egy
Federico Gamboa-regényből adaptált
szatirikus musicalt mutatott be Santa Mia
címen. Santa egyszerű falusi lány, aki
fiatalon bordélyba kerül, szerelmes lesz
egy katonába, az elhagyja, Santa
csalódásában inni kezd, elzüllik, még a

Kido Okomato: Shuzenji meséje a japán Tsuchi együttes előadásában



bordély is kiveti magából. Sírjánál csak a
kupleráj vak zongoristája búsul utána. A
közhelyszerű történet az előadásban
szatirikus felhangot és nagyon erős
társadalombíráló többletet kap. Saját
körülményeik között egymástól teljesen
elválasztott három színpadi térben pár-
huzamosan folyik a történet. A nézők
maguk is ott ülnek a falakon belül, nem
nézői, hanem részesei az előadásnak. Cal-
garyban ezt a merev elkülönítést nem
tudták megvalósítani. A játék itt is szi-
multán folyt, tehát három Santa, három
katona, három vak zongorista játszotta a
maga térszeletében a történetet. De mi,
akik kívülről néztük a játékot, egy-szerre
három színtéren láttuk ugyanazt az
eseményt, s ez nagyon zavart. De így is
kiderült, hogy progresszív szándékú,
elkötelezett, üzenő színházi törekvés
szemtanúi lehettünk.

Ellentmondásosabb volt a helyzet
Toyamában, ahová az 1973 óta működő
El Pequeno Grupo érkezett, hogy

Beckett A játs-ma vége című abszurdját
adja elő. Az előadás is, a rendező is (élő-
szóban!) arról vallott, hogy számukra egy
végső katasztrófától való félelem, a saját
társadalmuk ellentmondásainak ér-
zékeltetése volt a cél. Ezért választották
ezt a -- szerintem - gyökeresen európai
gondokat kifejező játékot. Pontosan ér-
tették Beckett üzenetét, de az előadás
harsány deklamálássá degradálódott.

Bennszülött színház

Kanadában és az USA-ban az indiánok és
az eszkimók színházát nevezik így.
Bármily furcsának hangzik nekünk,
európaiaknak a megnevezés, létezik ez a
színház, és igen komoly jelentősége van.
Annyira, hogy a Szövetség tizen-hatodik
kongresszusához kapcsolódó szimpozion
Algériából, Nigériából és Bangladeshből
is vonzott oda szakembereket. A vita
elsősorban az autentikus és a manipulált
színház fogalma körül gyűrűzött. A
bennszülött színház teore-

tikusai ugyanis neofita buzgalommal el-
utasítanak mindent, ami európai vagy
Európa-gyanús. Csak a népi hagyomá-
nyokból táplálkozó színjátszást pártolják,
csupán a folklór-eredetű játékot tekintik
sajátjuknak.

A viták és állásfoglalások fontos ki-
egészítéseként a kanadai színjátszást Cal-
garyban a newfundlandi Labrador Drama
Society előadása képviselte, melyet
Marion Cheeks rendezett nagy igye-
kezettel és elkötelezett hevülettel. Az
előadás címe Sinnatomangnik R .E . M .
(Rapid Eye Movement = Gyors Szem
Mozgalom), a történet egy álom, mely-nek
szövegét a szereplők ötletei nyomán a
rendezőnő állította össze. A plakát
kollektív munkára utal: „előadja az ország
népe". A négytételes mű egy eredeti népi
mítosz, egy farkaskaland szuggesztív
felelevenítésével indul, s ez maradéktalan
élményt nyújt. A következő képben partra
száll a fehér ember, és kezdetét veszi
minden rossz: a civilizáció és az
iparosodás, a hittérítés és a prostitúció.
Naiv antikapitalizmus és fehérember-
ellenesség szövi át a játékot, mely
elszakadva folklorisztikus eredetijétől
egyre több elidegenítő és didaktikus
elemet használ, s mindinkább színházzá
próbál válni. Érdekes problémát vet így
fel: önmaga ellentétébe fordulva az
európai színház eszközeivel foglal állást az
európai szellemiség ellen.

Mivel nem kapcsolódott elvi vitához,
Toyamában a nigériai Showcase Ensemble
előadása, a Flash in the Sun ( A nap ragyog)
nem vetette fel a kérdéseket oly élesen,
mint a kanadai eszkimóké. Itt dr. Joel
Adedeji rendezésében a hite-les folklór, a
show-business és a brechti V-effekt
párhuzamosan jelentkezett a bravúros
zenei és énektudással, a bűvöletes
tánckészséggel és a színészi szug-
gesztivitással. Afrika legfőbb istensége
boldogtalan a birodalmában történt ese-
mények láttán. Ezért megengedi Olo-
kunnak, a tenger istenének, hogy vegyül-
jön el a nép között, és annak apostola-ként
világosítsa fel azt. Az utazás során Olokun
rádöbben arra, hogy mind nehezebb a
feladata, mert a népnek nagyon sok
konfliktusa van. Útja végére érve megérti
a népet, és megengedi neki, hogy
reméljen. Táncok, énekek, folklorisztikus
elemek bravúros egymásutánja feltárja a
nigériai életjáték és színjáték roppant
gazdagságát, majd mire Olokun
„megengedi népének a reményt", bevonul
a táblákat cipelő tömeg: „Egyenlőség,
testvériség, szabadság", „Le az
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imperializmussal!" „Jogot, nemzeti ön-
állóságot!" - feliratokkal. Bejön a játékba
az óhatatlan didaktika, a legroszszabb
európai direkt-játék.

A japánok

Korábbi wroclawi és monacói
élményeimet nem számítva, mintegy tíz
japán előadást láttam eddig, ebből ötöt
Calgaryban és Tovamában. Ezek többnyire
XV-XVII. századi japán történeteket, sőt
rémtörténeteket mesélnek cl, a modern
nyugati naturalizmus irodalmi eszközeit, a
japán mondavilág motívumait a japán
színház jellegzetességeivel felruházva. A
Calgaryban látott Shuzenji meséje egy
szerelmi történet, mely arról szól, hogyan
küzd meg Shuzenji apja és férje a gonosz
uralkodóval, aki Shuzenjit hű-bérúri
hatalmánál fogva meg akarja magának
kaparintani. A mai író (Kido Okomoto)
által feldolgozott történet hősei XV.
századi ruhákban jelennek meg.
Szertartásosan mozognak, arra az
elmélyültségre valló színészi
fegyelemmel, amit a no-játék színészeiről
tudni vélünk. Díszleteik japán stílusban
épült ház, stilizált japán táj, kissé a
kímonók díszítésére és a japán étkészletek,
porcelánok rajzaira emlékeztető
vonalvezetéssel, technikailag pontosan
kivitelezett, a költői atmoszférát jól segítő
világítással. Shuzenji meséjét alig értve, a
történet egyes változó szituációit mégis
pontosan érzékelve a színészi fegyelem ra-
gadott meg leginkább.

Toyamában ugyanebben a stílusban
mutatkozott be a Kanazawa Színház, mely
magát Rádiószínház Együttesnek nevezi. A

Hótündér című népmesefeldolgozás rokon a
Shnzenji-történettel. A bátor és ügyes
vadásztól a kegyetlen fejedelem el akarja
szerezni szép feleségét, Hótündért. A
vadász nem akarja átengedni feleségét, de
a fejedelem meg-fenyegeti: „halállal
lakolsz, ha nem adod át nekem a
feleségedet!" A vadász fél a haláltól, és
enged a fejedelem akaratának. Hótündér
csalódik férjében, s efölötti bánatában - a
vadász szeme lát-tára visszaváltozik
tündérré. A férj keservesen zokog felesége
elvesztése
miatt „miközben mind jobban hull a hó,
vastagon rakódik a természetre, messziről
gyerekkórus hangja hallat-szik, és távoli
csengő szól".

Az osakai Seinen Butai együttes Mut-
suo Ohashi drámáját mutatta be, a szerző
rendezésében. (Úgy mondták, ő hivatásos
író, de műkedvelő rendező és színész.) A
főszerepet is ő játszotta.

Ez a darab valójában szamurájtörténet a
XIV. századból: egy apja ellen lázadó ifjú
hőssé válásának egyszerű meséje. Az
előadásnak az volt az érdekessége, hogy
parabolaszerűen szatirizálni próbálta a
már-már sematikusnak tűnő (nálunk a
filmekből ismert) játékmódot. Pontosan és
finoman kezelte a japán stílus minden
rekvizitumát: a hősi pózokat, a véres kard
párbajokat, a kiszolgáltatott női helyzetet
- s egy pici túlzással, jellegzetes
bábmozgással mindenre rájátszott.
Ezeknek az előadásoknak
hozzátéve a vendéglátó Bungeiza Szín-ház
műsoron kívüli bemutatóját - közös
vonása: a mélyen átélt játék, melyet
pontos gesztus- és mozgásrendszer fejez
ki.

Szellemében és törekvéseiben elütött az
eddig soroltaktól a tokiói Yonige No
Ichiza együttes Shinji Okayasu munkás
író szintén saját rendezésében előadott
drámája, a Wakare G a Tsuji. Ez volt a
toyamai fesztivál egyetlen kísérleti elő-
adása. A mai Tokióban játszódik, egy
hatalmas banképület tetején, életveszélyes
helyzetben, a párkány szélén egyen-súlyoz
egy titkárnő. Az ötvenperces játék az
ugrás pillanatát merevíti ki: mit szól az
esethez a tévé, a csatornatisztító stb. A
darab elrugaszkodik a valóságtól, s a
szerencsétlen titkárnő ürügyén ret-
rospektív bemutatót tart az utóbbi negy-
ven év történelméből. A dráma prog-
resszív, sőt nyugati értelemben szocia-
lista. Ez a játék egyesítette magában a
hagyományos stílus (a pontos gesztus-és
mozgásrendszeren alapuló emberábrá-
zolás) és a modern avantgarde törekvések
eszköztárát.

A többiek.. .

Két bolgár előadást láttam: egyet Cal-
garyban, ahol a Studentina egyetemi
színház Petrov Három testőr-paraboláját,
és egyet Toyamában, ahol a Bachlik
együttes a Bulgária a régi időkben című
folklór eredetű játékát mutatta be.
Mindkét előadás nagyon jó színvonalú
volt, különösen az utóbbiban láttam
három-négy kiemelkedően jó színészi
teljesítményt. Izgalmas élmény volt
Calgaryban a holland KWAK (Brekegés)
együttes improvizatív előadása, mely a
szereplők életrajzi elemeiből keltett életre
színházi produkciót. Tova-mában a csehek
Mimosa pantomim.-együttese nyújtott
nagyon jó kollektív teljesítményt, míg a
szovjet Lesosibirski Népszínház Arbuzov
Tányájában a cím-szereplő teljesítménye
volt kimagasló.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Micimackótól
Don Quíjotéig

A cseh amatőrszínjátszás 26. fesztiválja

Az idei kazincbarcikai amatőrszínházi
találkozón nagy sikerrel szerepelt egy
prágai együttes, a Studio A. Egy finn író
kisregényét dramatizálták és adták elő
pontosan kidolgozott színpadi nyelven és
szuggesztív erővel.

Ezt az előadást alkalmam volt látni egy
fesztiválon Csehszlovákiában is. A prágai-
ak produkcióját itt is a jók közé lehetett
sorolni, de korántsem emelkedett ki úgy a
mezőnyből, mint Kazincbarcikán. Volt itt
három-négy olyan csoport, melynek
teljesítménye felülmúlta az iméntit.A Stu-
dio A közvetítésével mindenesetre viszo-
nyítási alap jött létre, mely izgalmassá
teheti a kérdést: mit láthattunk Pisekben,
ebben a romantikus cseh kisvárosban ? Itt
rendezik ugyanis minden évben - illetve
mostantól már csak kétévenként - a
legjobb csehországi amatőr-együttesek
színházi találkozóját. (A „legjobb" szót
sokan megkérdőjelezték a vitákon,
mondván, néhány város mindenekelőtt
Prága helyezettjei jogosabban
szerepelhettek volna, mint egyes vidékek
győztesei. A szervezők viszont tudatosan
keresztmetszeti kép kialakítására
törekedtek, egész Csehország sereg-
szemléjét kívánták megvalósítani.)

Ez a találkozó, az előadások, a beszél-
getések számunkra is fontos tanulságokkal
szolgáltak. Választ adtak arra, hol tart egy
nálunk nagyobb színházi hagyományokkal
rendelkező ország amatőr-színjátszása,
mik a jellemző, uralkodó tendenciák, van-
e, és ha van, milyen a kapcsolat amatőr-
és profiszínházak között ?

A résztvevő tizenhat csoport meglehe-
tősen sokféle előadását egyetlen közös és
irigylendő vonás határozta meg: nem
voltak színházidegen megoldások. Ma-
gvarul: nem voltak „amatőr" ügyetlen-
kedések, dilettáns baklövések. A játszók -
és egyben nézők közös színházi nyel-vet
beszéltek. Nem volt egyetlen kőszín-házat
másoló, biztonsági előadás sem.
Mindegyik társulat „akart valamit", vagyis
nem érte be a kellemes, hagyományos
szórakoztatással. (Jelzi ezt a már szinte
ellenkező végletbe csapó térszervezés: a
színházterem hagyományos szín-


