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Ez nem Broadway

Beszélgetés Mario Delgado Vásquezzel,
a perui Cuatrotablas együttes
vezetőjével

A limai utcák színháza a Cuatrotablas, az
utóbbi évtizedek Latin-Amerikájában az
egyetlen megnyilvánulási formája annak,
amit színházi életnek nevezhetünk.
Paródia a javából a perui együttes E z nem
Broadway című produkciója, vidám,
harsány, rikító színekkel festett és lehan-
golóan szomorú életkép az utcai társu-
latok életéről. „Művészek" ők, flitteres,
szőrmegalléros, zsakettes, cilinderes cso-
dalények az utcai nézők számára, má-
gusok, az utca varázslói, akik nevettet-
nek, táncolnak, dalolnak, sőt kultúrát is
közvetítenek a maguk módján (Rómeó és
Júlia szerelmét két svábbogár törté-
netében beszélik el), szomjasan áhítozzák
a sikert, a tapsot s mindenekelőtt a be-
dobált filléreket, s ezért mindenre haj-
landók.

Amit kapunk, az nagyon is tudatos
látlelet egy egész kontinens színházi
kultúrájáról, s még eg y kicsit többről is,
talán egy egész kontinens megélhetésért
vívott harcáról.

A Cuatrotablas a Mozgásszínházak
Nemzetközi Találkozójára érkezett Bu-
dapestre egy európai turné egyik állo-
másaként, s bár nemcsak mozgással,
gesztusokkal dolgozik, olyan fejlett a
mozgáskultúrájuk, hogy tökéletesen
megértetik magukat a közönséggel. Az
egyik legismertebb latin-amerikai tár-
sulat; az Odin Teatret latin-amerikai
„kistestvérének" szokták nevezni, talán
azért is, mert rendkívül szoros együtt-
működés alakult ki Eugenio Barba és a
Cuatrotablas tagjai között.

- A z együttes művészeti céljai, játékmodo-
ra, művészi politikai hitvallása igen sokat
változott 1971, a megalakulás éve óta. Miben
áll ennek a változásnak a lényege, és
mennyiben befolyásolta mindezt a
Grotowskival és az Odin Teatrettel való
együttműködés ?

- Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell,
hogy a Cuatrotablas nem a szó hagyo-
mányos értelmében vett színház vagy
társulat, ahogy ezt itt, Európában is-
merik. Mi színházi oktatási központ va-
gyunk, amelynek fő célkitűzése a szí-
nésznevelés. Ez elsősorban pedagógiai
tevékenység, másodsorban kísérleti te-
vékenység és csak harmadsorban színház

a szó kommerciális jelentésében. Ha az
együttes valóban változott az évek során,
az inkább ennek a kísérletezésnek a
legfontosabb állomásait tükrözi. Való-
jában nem változtunk, ideológiánk és a
színház feladatával kapcsolatos néző-
pontunk ma is az, ami 1971-ben volt.
 Melyek ezek az elvek, és mennyiben

speciálisan latin-amerikaiak ?
 A legfontosabb feladatunk volt és

maradt ma is Latin-Amerikában egy
rendkívül elmaradott tudásszintű réteg
megnyerése a kultúra és ezen belül a
színház számára. Peruban például a la-
kosság igen nagy rétege még mindig
analfabéta, és a hegyvidéki indiánok fele
nem is igen beszél spanyolul. Mindazon-
által ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy
ennek a népnek alacsony szintű a kultu-
rális hagyományrendszere. Saját mikro-
klímájában, saját érdekszférájában igenis
nagyon fejlett esztétikai-művészi bele-
érzőképessége van, s ösztönösen von-
zódik a zene, a tánc, a karneválszerű vi-
dám forgatag, a mozgásokkal kifejezhető
érzelmek világához. Nyilvánvaló tehát,
hogy ilyesfajta színházat kell létrehozni,
hiszen európai értelemben vett színházi
tradíció itt nem létezik, és a verbális,
irodalomközpontú színház megteremtése
is reménytelen vállalkozás lett volna.
Latin-Amerikában a színház kulturális
misszió, a z egyetlen módja annak, hogy a
zárkózott tömegekhez férkőzzünk, és
emocionális hatásokkal hatni tudjunk
rájuk.
 Térjünk vissza a kezdetekhez ! Milyen

formában próbáltak meg először kapcsolatot
teremteni a perui emberrel mint potenciális
közönséggel ?
 Az 1971-ben bemutatott Oye (Figyelj

ide!) olyan volt, mint egy népgyűlés.
Felhívás akart lenni a konformizmus,
automatizmus, passzivitás ellen, direkt
pamfletjelleggel, egy olyan közönség
előtt, amely még sohasem látott
színházat. Magától értetődő volt a nézők
aktív részvétele, a bekiabálások, a
kritikák, melyeket figyelembe vettünk, és
a következő napra módosítottuk az
előadást. Ez a direkt, pragmatikus, nap-
rakészen aktualizáló színház lett volna az
egyik járható út. 1983-ban felújítottuk ezt
az előadást Oye, de nuevo (Figyelj ide,
újra!) címmel, és ugyancsak direkt,
naprakészen politizáló színház szüle-tett
belőle, és mégis egészen más volt, mint
az eredeti. Más volt, mert a színészek,
akik az előadást létrehozták, mások lettek.
Ez most nem személy szerint értendő,
hiszen a Cuatrotablas ma már

harmadik generációjánál tart. Érettebbek,
keserűbbek, összetettebbek lettek, s ettől
az egész produkció is keserűbb, re-
ménytelenebb, mélyebb lett. Ez az elő-
adás már a Cuatrotablas erősen kísérle-
tező korszaka után következett, amikor az
úgynevezett „tribünszínház" helyett
„kápolnaszínházat" csináltunk ...
 Arra utal-e ez a „kápolnajelleg", hogy

szűkebb, kiválasztott rétegeknek játszottak,
némely kritikusok szerint „intellektuális"
színházat csináltak ?
 Sohasem hittem abban, hogy van

szűk értelmiségi köröknek játszó avant-
garde színház, és van széles nagyközön-
ségnek készült előadás, ahol az olcsó
poénkodás a lényeg. Nincs „intellektuális
színjátszás" és nincs „közönségszín-ház",
csak jó és rossz színház van. Shakespeare
igazi „népszínház" volt annak idején,
egyformán szólt az udvari
előkelőségekhez és a néphez, és meg-
győződésem, hogy ma is csak erőltetett
„modernizálással" lehet eltávolítani a
széles közönségrétegektől.

A mi „kápolnaszínházunkat" nagyobb
megértéssel fogadták az andesi falvakban
az egyszerű, tanulatlan, írni-olvasni nem
tudó parasztok, mint a limai értelmiség,
amely előítéletekkel viseltetik
mindenfajta európai mintától eltérő szín-
házi tevékenység iránt. Nem tudnak mit
kezdeni velünk, s nem értik meg, h o g y a
latin-amerikai színháznak is meg kell
teremtenie a maga sajátos, önnön gyöke-
reiből táplálkozó formáját, mint ahogy
ezt megtette a költészet és a regény, s
ekkor vált igazán világirodalmi mére-
tekben is jelentőssé.

- Mégis, mitől „kápolnaszínház" az önök
színháza, ha széles néprétegekhez szól ?

- A viszonyunk a közönséghez ugyan-az
vagy legalábbis látszólag ugyanaz.
Közvetlen, az ő jelrendszerükből táplál-
kozik, az ő problémakörükhöz alkal-
mazkodik. Ha nem lenne ilyen, már nem
lenne létjogosultsága. Milyen színház a
színház közönség nélkül? A „kápolna-
jelleg", úgy is mondhatnám „szentély-
jelleg" a megelőző munkában van, a
kísérletezés szakaszában. Ebben a sza-
kaszban önmagunkból indulunk ki, saját
énünk pszichológiai és társadalmi vetü-
leteiből, erre építjük rá, illetve ezt vetít-
jük ki a tágabb értelemben vett társa-
dalomra. Így a kezdeti korszakok felszí-
nesebb valóságképét mára egy sokkal
összetettebb, mélyebb, gazdagabb való-
ságkép váltotta fel. Hogy konkrétan a
jelenlegi produkcióra vonatkoztassam
mindezt: az Ez nem Broadway színészek-
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ről szól, a vándorszínészi élet minden
gyönyörűségéről és nyomorúságáról, de
egyúttal a perui valóságról is, arról a
lehetetlen helyzetről, amelybe az utolsó
évek gazdasági mélypontja miatt az egész
lakosság került. Mindenki számára
egyetlen cél maradt csupán: a túlélés.
Nyomorúságos, minden emberi méltó-
ságtól megfosztott cél. És ezt mindenki
nagyon jól megértette, a darabnak óriási
sikere volt a limai utcákon. Kevésbé
polgári körökben, ahol visszautasították az
előadás nyers humorát, groteszk, minden
patetizmustól mentes figuráit. Es részben
ugyanez a helyzet az értelmiséggel is,
amely általában fel van vértezve
„prekoncepciókkal", minden-áron a
racionalitás talajáról akarja meg-közelíteni
művészetünket, ha egyáltalán meg akarja
közelíteni. Az előadás meg-értéséhez
(bármennyire is hosszú hó-napok nagyon
is racionális munkája előz-te meg) nem
szükséges semmiféle elemző
racionalizmus. A néző érzi ezeknek a fi-
guráknak a banális esendőségét, és azon-
nal azonosul velük.

 Nem mond-e mindez ellent annak, hogy a
latin-amerikai színházak a hatvanas-hetvenes
években Brechtet tekintették példaképüknek?
 Az Oye és a néhány évvel később

keletkezett El sol bajo las patas de los
caballos (A nap a lovak patája alatt) ide-jén
valóban Brecht tűnt a legjárhatóbb útnak a
latin-amerikai színház számára. Ez a
Brecht azonban egy vulgárisan értelmezett
Brecht volt, átvettek belőle bizonyos
külsődleges vonásokat, például a
pódiumjelleget, a didaktikus songokat, a
direkt-politikus mondanivalót. De később,
a Grotowskival és még in-

kább a Barbával történő együttműködé-
sünk során megtanultuk, hogy csak saját
gyökereinkhez visszanyúlva tudunk iga-
zán élő, valódi értékekkel bíró színházat
csinálni.
 Mondana valami bővebbet erről az

együttműködésről?
 Grotowski művei tudatosították

bennünk, hogy a spontaneitás csakis igen
tudatos megelőző tréning eredménye
lehet. Meg kellett tanulnunk bánni a
testünkkel, a hangunkkal, a mimikánkkal,
sőt az érzelmeinkkel és hangulatainkkal is.
A La noche larga (Hosszú éjszaka) 1975-
ben már ennek a szigorú laboratóriumi
munkának volt az eredménye, és a
hatalom rítusairól, a hatalom
nyomorúságáról szólt. 1976-ban ezzel
vendégszerepeltünk a Caracasi Nemzetek
Színháza fesztiválon, s itt találkoztunk
Eugenio Barbával. Csak-nem tíz
esztendeje tart ez a kapcsolat az Odinnel,
melyet ma már nyugodtan barátságnak
nevezhetünk, s amelynek
eredményeképpen többször jártunk Eu-
rópában, s vendégül láthattuk az Odint
Limában. Közvetítésükkel igen jelentős
mesterekkel ismerkedhettünk meg: ma-
gával Grotowskival, japán, indiai szak-
emberekkel, akik igen nagy hatást gya-
koroltak a Cuatrotablasra, ami a színházi
technikát illeti. S paradox módon ekkor
döbbentünk rá, hogy ez a „nemzetközi"

technika csak akkor lehet igazán hatásos,
ha valami élő, elevenen lüktető közegből
származik, és ez a latin-amerikai népi
kultúra.

- Létrejött tehát az Odin féle „csere" a
Cuatrotablas és az indián közösségek között?

 Természetesen mi is dolgoztunk

falusi közösségekkel „laboratóriumi"

körülmények között. De nálunk, a latin-
amerikai utcaszínházi hagyományokat
követve a közvetlen kontaktus a közön-
séggel állandó és természetes. Ami Bar-
báéknál módszer, az nálunk természetes
létezési forma. S ami ennél is fontosabb:
a Cuatrotablas társulata is meg-újult, sok
indián származású színész került a
csoportba, akik egész természetes
lényükben hordozták a „csere" lehető-
ségét, s ez rányomta a bélyegét az együt-
tes munkájára.
 Ekkoriban érte a vád a Cuatrotablast -

néhány, magát „baloldalinak" mondó ér-
telmiségi részéről -, hogy „az indián folklór
uszályába szegődött", és elvont, esztétizáló stí-
lusa eltávolodott a kezdeti haladó politikai
színháztól?
 Igen, az úgynevezett „kávéházi mar-

xisták" (s ilyenekből jó néhány van szerte
Latin-Amerikában), álbaloldali ér-
telmiségiek valóban mondtak ilyesmit.
Számukra csakis a sémákkal teli, jel-
szavakkal teli, szigorúan puritán, „szürke
színház" a valódi politikus színház. Barba
döbbentett rá bennünket, hogy a
társadalom színes, érdekes, összetett je-
lenség, és a színház sem lehet unalmas,
fekete-fehér képek halmaza. S talán eb-
ben a viszonylatban mi is adtunk az
Odinnek valamit: a természetes vidám-
ságot, a nevetést, a könnyedséget, ami
annyira sajátja a mi kontinensünk em-
bereinek. Ez a fajta színház testesült meg
az 1976-os Encuentróban (Találkozás),
amellyel 1977-ben Európában is
szerepeltünk, s ahol négy indián beszéli
el a sorsát, keresi gyökereit a múltban, a
zene, a táncok, a dalok segítségével.
1977-ben keletkezett az Equilibrios



fórum
(Egyensúlyok), amelyben vettük ma-
gunknak azt a bátorságot, hogy önma-
gunkról szóljunk. Egy együttes gyermek-,
serdülő- és felnőttkorát rajzoltuk meg, s
ezen keresztül általában a fel-nőtté válás, a
magáratalálás folyamatát igyekeztünk
ábrázolni.

S 1979-ben jött a nagy kísérlet : Brecht
Koldusoperája „utcaszínház módra", perui,
Cuatrotablas módra, eddigi tevé-
kenységünk szintézise. Talán nem vélet-
len, hogy ezzel a produkcióval szinte egész
Európát és Latin-Amerikát be-utaztuk, s
mindenütt osztatlan sikert arattunk.

- Mondjon valamit az együttes
hétköznapjairól. Hogyan élnek Limában?

- Mint már elmondtam, a Cuatrotablas
nem hagyományos értelemben vett
színház. Mint együttes, semmiféle anyagi
támogatást nem élvez. A hivatalos perui
kormányzat mindeddig inkább
akadályozta az együttes működését,
mintsem valamilyen formában támogatta
volna. Előadásaink „hozamából", ha
egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, még a
színpadi kellékekre sem futná. A jelenlegi
latin-amerikai helyzetben abban sem
reménykedhetünk, hogy a többi hasonló
együttessel együttműködve valamiféle
anyagi támogatási rendszert dolgozzunk
ki. Egyedül európai turnéink alkalmával
nincsenek anyagi gondjaink. Itt legalább
megvan a szállásunk, a terem, ahol
játszhatunk, a kosztunk.

- Miből élnek odahaza?
- Talán hihetetlenül hangzik, de a

családból. A családtagokból, szülőkből,
testvérekből, feleségekből, barátokból,
akiknek „tisztes polgári" foglalkozásuk
van. Ezenkívül tanítunk, tanácsadást
vállalunk különféle pedagógiai intéz-
ményeknél. Három évvel ezelőtt el kel-lett
hagynunk az épületet, amely eddig
rendelkezésünkre állt egy művelődési in-
tézményben, így ma nincs központunk
sem. A helyzet romlott, de nem új szá-
munkra. Az évek során megtanultuk a
„túlélést". Tudjuk, hogy nálunk valóban
nincs és nem is lesz Broadway.

KISS IRÉN

Nyílt fórum Egerváron

Tanácskozás
a fiatal drámaírók műveiről

Adott jó néhány elszigetelten alkotó, a
valóságos színházi műhelymunka le-
hetőségétől elzárt, tehát „fiktív" társulatok
számára dolgozó fiatal drámaíró. Másfelől
ott vannak a magyar színházak a maguk
sajátos - és a drámaírók által többnyire
nem túlságosan respektált
követelményeikkel. Adott továbbá egy
dinamikusan fejlődő, az úttörő vállalko-
zások kockázatát is vállaló színház (a za-
laegerszegi Hevesi Sándor Színház),
valamint egy szombathelyi irodalmi
folyóirat (Életünk), amely dicséretes mó-
don, szinte párját ritkítva, rendszeresen
közöl drámákat mai magyar szerzőktől.

Ezeknek az „adottságoknak" a figye-
lembevétele és egymásra vonatkoztatása
eredményezte az 1985. december 3. éS 7.

közt első alkalommal megrendezett Nyílt
Fórumot. A fórum színhelye részben a
meghívottak szálláshelyéül is szolgáló
egervári kastély, részben pedig a
zalaegerszegi színház volt.

A tanácskozásnak főleg az adott eleven
műhelymunka jelleget, hogy a meg-
vitatott drámák közül kettőt rögtönzéssel
színre is állítottak, így teremtvén eleven
kapcsolatot író, színész és rendező között.
Az utolsó nap megtartott mű-
helybemutatón természetesen nem az
egész művek, hanem csak azok lényege-
sebb fordulópontjai kerültek színre. A
kísérlet lényege az író (Márton László,
Baranyai László) irányításával zajló
próbafolyamat volt, amelyben a rendező
(Tömöry Péter és Halasi Imre) csak a
játékmester szerepét töltötte be.

*

A tanácskozást Egerváron Ruszt József, a
Hevesi Sándor Színház igazgatója nyitotta
meg. Hangsúlyozta, hogy siker - valóban
nyílt párbeszéd létrejötte - esetén a Nyílt
Fórum intézményesítésére fog törekedni.
Az igazgató üdvözlő szavaira válaszolt
Vinkó József dramaturg. Kiemelte, hogy
ma a fiatal drámaírók bemutatkozási
esélye kisebb, mint né-hány éve volt.
Segítséget csak a színház nyújthat
számukra - például darabelemzésekkel.
Közölte, hogy a Nyílt Fórum

azért választotta ki éppen Márton László
Baranyai László, Selmeczi Tibor, Odze
György, Nagy András és Békés Pál egy-
egy drámáját közös elemzésre, mert ezek a
szerzők ugyan kapcsolatban állnak már
különböző színházakkal, de még nincs
nagy tekintélyük: jellegzetesen pálya-
kezdők. Vinkó megállapította, hogy az új
drámaírónemzedék gyanakvással tekint az
egyszempontú - a drámaíró szemszögéből
megírt - klasszikus történetekre, ezért
széttördeli a cselekményt, melyet a
nézőnek sokszor úgy kell összeraknia,
mint egy krimit. Márton László például
egyenesen nonverbális színházat csinál,
amelyben az érzéki tartalom dominál.
Kiürült nyelvi kliséinek azonban meg-
hökkentő tipizálóerejük van.

Vinkó József hangsúlyozta, hogy a fiatal
drámaíró elemzésre és rögtönzött
bemutatásra kijelölt műve - A tagok szerinti
szépség - nem egykönnyen értelmezhető,
megrendezésénél pedig a színész kerül a
legnagyobb bajba: puszta fizikai valósággá
redukálódik a színpadon. Márton figuráinak
ugyanis nincs valóságos létük: szánandó
véglényként, fantazmaként kóvályognak a
színen. Így azután történetük,
„cselekményük" sem lehet: az egyetemes
széttöredezettség, lepusztultság,
kannibalizmus állapotát rögzítő dráma
szereplői szándék és reflexió nélkül
mozognak „a lélek sötét terében".

Tömöry Péter, A tagok szerinti szépség
zalaegerszegi kísérleti előadásának ren-
dezője elmondta, hogy Márton darabját
színpadra állítva a nonverbális kommu-
nikációra fog építeni. Hangsúlyozta, hogy a
szerzőnek együttgondolkodásra kell
késztetnie a rendezőt, a színpadi szöveg
ugyanis csak töredéke az elő-adás
egészének. Á rendezőnek meg kell
kísérelnie a szöveg rekonstruálását. Ezek a
művek nem a nihilből, hanem egy
életérzésből születnek, és színpadi meg-
valósulásuknál a rendezőre is fokozottan
számítanak.

A rendező hozzászólása pezsgő lég-körű
vita nyitánya volt, amelyben több vitázó a
személyes élményt és a történelmi közeget
kérte számon az elemzett szerzőktől.
Általános volt a vélekedés, hogy minden új
gondolatnak megvan a maga adekvát
színpadi formája, ezt azonban eddig csak
kevés fiatal magyar drámaírónak sikerült
megteremtenie: a személyiség leépülését
ugyanis nem lehet leépült szemlélettel
ábrázolni.

Ezután a vita résztvevői arra vállal-
koztak, hogy a hagyományos európai


