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Kazincbarcikai
számvetés

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az
ifj. Horváth Istvánról elnevezett országos
színjátszó fesztivált, amely nemcsak a
magyar amatőr színjátszás kétéves
periódusainak legjobb előadásait bemutató
seregszemle, hanem a külföldi együttesek
részvétele jóvoltából nemzetközi
összehasonlításra lehetőséget adó fórum
is. A fesztivál ilyetén jellemzése azonban
csak megszorításokkal igaz, mivel egyrészt
a nemzetközi összehasonlításhoz
többnyire hiányzik a valós etaIon,
másrészt a fesztivál mustrája csak részben
reprezentálja az amatőr szín-játszásban
érvényesülő tendenciákat, valódi
értékviszonyokat.

Külföldi előadások

Ami a találkozó nemzetközi jellegét illeti,
alkalomról alkalomra visszatérő probléma
az, hogy a kazincbarcikai fesztiválra érkező
külföldi együttesek ki-válogatódása
esetleges. Nem tudni elő-re, hogy milyen
művészi kvalitású elő-adásokkal
szerepelnek a szocialista országokból a
Népművelési Intézet testvér-intézményei
által delegált s a nem szo-
cialista országokból az Amatőr Szín-házak
Nemzetközi Szövetsége (AITA/

IATA) által javasolt csoportok. Ezért az
esetek többségében a külföldi elő-adások
nemhogy a magyar produkciókkal való
reális összehasonlításra nem alkalmasak,
de többnyire a mezőny utolsó harmadába-
negyedébe sorolhatók. Ez annál inkább
sajnálatos, mivel az AITA mindig jelen
lévő vezetői soha nem mulasztják el
deklarálni: a kazincbarcikai fesztivál a
nemzetközi amatőr színjátszás egyik
legerősebb mezőnyű, legnívósabb, legtöbb
újdonságot felvonultató találkozója, s ha
ez többé-kevésbé így van, akkor fontos
lenne, hogy e minősítésnek megfelelő
rangú külföldi együttesek vegyenek részt e
seregszemlén.

Az idén a négy külföldi csoport - a finn
Sytkyt Bábszínház, a dán Teater Morild, a
szlovákiai Zlate Moravice-i
(Aranyosmaróti) Divadlo na Murom és a
bulgáriai Cenovi Diákszínpad - közül
csupán a bolgár nyújtott emlékezetesen
szép élményt, s ha a szabályok erre
lehetőséget adnának, előadásuk, Radics-
kov Januárja a fesztivál nagydíját is el-
nyerhette volna.

Ebben az előadásban Radicskov népi
szürrealista látásmódú darabjának prob-
lematikája - még a hegyek közé zárt
falvakba is beszüremkedik a huszadik
századi civilizáció, de ennek az az ára,
hogy gyöngül a hagyományok, a ter-
mészetközeliség rendet szabó hatása -
egyetemes érvényűvé tágul. A mesterien
egyórásra tömörített drámát népviselet-be
öltözött lányok szomorú dala keretezi. A
darab színhelyéül szolgáló kocsmát
néhány, hosszában félbefűrészelt

nyers szálfából készített emelvény jel-
képezi, rajta egy kis hordó, felette egy
kezdetleges repülőgépmodell. Ez a hely-
szín a cselekmény folyamán fokozatosan
átalakul: a szálfákat sorban megfordítják,
így azok sima felületű oldala helyett a
domború kerül felülre: az emel-vényből
tutaj lesz. A repülőgépmodellt leakasztják,
és beállítják a gerendák közé: a repülőgép
törzse - árboc, a szárnyai - vitorlák (egyik
fele egy Európa-térkép, a másik vakító
fehér vászon), a farka - zászló.

A darab nem ismeretlen nálunk sem,
kiadták könyv alakban, játszotta a szolnoki
Szigligeti Színház, s a SZÍNHÁZ 1978/7.
számában írtunk az előadásról. Így csak
utalok arra, hogy a cselekményt az tartja
mozgásban, hogy a szereplők eltűnt társuk
felkutatására sorban el-távoznak egy
szánon, de a szán újra meg újra visszatér -
az emberek helyett mindig egy-egy megölt
farkassal. Ahogy fogynak az emberek az
ivóból, úgy lesz egyre több jéggé fagyott
farkas a helyiségben. A cenoviak
előadásában nem jelennek meg a farkasok,
csak a szán csengőjét halljuk, s a kórus
egy-egy tag-ja, mint valami párka, lép be a
kocsma-tutaj-helyszínre, s különböző színű
- kék, majd vörös, zöld, fehér - pamuttal
körbetekeri a soron következő utast - s
egyben a játék színterét is -, és így viszi el
magával, mígnem az utolsónak maradt
szereplő a színes pamutszálakkal átszőtt
tutajon kucorogva búcsúzik az élettől, és a
száncsengő megszólalásakor közli:
„Megjött értünk a szán!"

A megrendítő és költői, ugyanakkor
fergetegesen vidám előadás a színészek
fölényes szakmai tudása, művészi jellem-
zőképessége, hallatlan játékintenzitása, a
szigorú kompozíció, a játékosság és poézis
egyidejű és egymást erősítő jelen-léte, a
színpadi metaforák segítségével könnyedén
győzte le a nyelvi nehézségeket.

Fesztiválkirakat

A külföldi együttesek fellépésével kap-
csolatos problémáknál természetesen
fontosabbak azok, amelyek a hazai
helyzetből fakadnak. A fesztivál prog-
ramját kialakító előzsűrik munkáját
mindig igen erős bírálat illeti; a leg-főbb
vád általában az, hogy a válogatás nem
tükrözi a valódi erőviszonyokat, hiányzik
jó néhány kitűnő együttes, és visszatérő
kérdés: miért éppen azok a produkciók
kerültek a programba, amelyek éppen
láthatók, s amelyek egy
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része bizony megbukik a találkozó híre-
sen-hírhedten félelmetes és kritikus
közönsége előtt.

Könnyű lenne s nem is volna mellé-
beszélés - azt mondaniuk a szervezőknek,
hogy minden válogatás relatív, s még a
legjobb szándék mellett sem lehet csupa
egyformán kitűnő előadást összeszedni,
ám a helyzet ennél bonyolultabb is, egy-
szerűbb is. Ez a fesztivál jellegénél fogva
s nem a válogatás ilyen vagy olyan elvei és
gyakorlatai miatt nem tükröz-heti az
amatőr színjátszás valódi belső viszonyait,
értékhierarchiáját, vagy más oldalról
közelítve: eleve torzított helyzetképet ad.

Ha a fesztiválokon látható tíz-tizenöt
jó és kevésbé jó előadás alapján kellene
véleményt alkotni a magyar amatőr szín-
játszás helyzetéről , színvonaláról, akkor
azt a következtetést vonhatnánk le, hogy
nincs is különösebb baj az amatörizmus-
sal, hiszen csak erős és virágzó művésze-ti
ág képes olyan nívós kirakatot produkálni,
mint amilyen még a gyengébb
fesztiválokon is látható. De ez az okos-
kodás hamis. Miközben az elmúlt hat
évben alkalomról alkalomra, ha árnya-
latokban is, de mind jobb színvonalúak a
kazincbarcikai fesztiválok, az amatőr
színjátszás egésze a csoportok számát és a
produkciók minőségét tekintve
egyre inkább visszafejlődik.

A magyar amatőr színjátszás a hatvanas
évektől kezdve egyértelműen ifjú-sági
színjátszás volt, de az utóbbi idő-ben már
nem a húsz-harminc évesek alkotják a
csoportokat, hanem a tizen-évesek.
(Ennek tartalmi és formai következményei
beláthatatlanok.) Részben a gazdasági
életben bekövetkezett kedvezőtlen
változások, az életszínvonal romlását
ellensúlyozó tevékenységek előtérbe
kerülése, részben a szabadidő csökkenése,
a szabadidő-tevékenységek átértékelődése
miatt a kereső korban lévők nagy
többsége felhagyott a szín-játszással,
illetve a közép- és felsőfokú
tanintézetekben a nagymértékben meg-
nőtt tanulmányi elfoglaltság s ezzel
összefüggésben a szabadidő szerepének
el-torzulása, a közösségi tevékenységek le-
értékelődése tartja távol a fiatalokat a
színjátszástól. Altalános szimptóma: a
középiskolákban és az egyetemeken-fő-
iskolákon nem lehet folyamatos szín-
játszó munkát végezni, legjobb esetben
egy-egy fesztiválra, illetve állami vagy
iskolai ünnepre szoktak valami műsort
„kiizzadni". A szakszervezeti vagy tanácsi
fenntartású csoportok viszont fő-

leg a művelődési házak katasztrofális
gazdasági helyzete miatt olyan lehetetlen
működési feltételek közé kényszerül-nek,
amelyek hatására mind többen
megszűnnek. Időről időre ugyan némi
derű látásra ad okot egyes részterületek
viszonylagos fejlődése - néhány éve a
gyerekszínjátszásé, újabban pedig a fa-
lusié - , a színjátszás egésze kritikus hely-
zetbe került, művelő inek és nézőinek
száma rohamosan fogy. S a mostoha kö-
rülmények között a produkciók átlag-
színvonala is egyre rosszabb, nehezen
születik nívós előadás.

Míg a színjátszás egésze borús képet
mutat, van húsz-huszonöt olyan együttes,
amely úgy-ahogy ellen tud állni a szín-
játszást gátló tényezőknek, és évek, év-
tizedek óta képes az amatőr színjátszás
élvonalában maradni. Amikor a kazinc-
barcikai fesztivál műsorát összeállítják,
többnyire ezek közül lehet és, egyéb
választék híján, kell válogatni. Am ez a
réteg csak igen erős megszorításokkal
reprezentálhatja a magyar amatőr
színjátszást. Annál kevésbé, mivel ebbe
a szűk körbe sorolható együttesek egy
része egyre kevésbé tekinthető tisztán
amatőrnek, mivel különböző utakon-
módokon az amatőr szellemiségű , de
professzionális igényű és körülményű
működés feltételeit keresi s próbálja ki-
alakítani. Ezek az együttesek azok,
amelyek ma leginkább vállalják az ama-
tőr és a hivatásos színházi struktúrát
egyaránt szétfeszítő művészi, kísérleti
színházi feladatokat, s amelyeket jobb
szó híján alternatív színházaknak lehet-
ne nevezni. Ilyen például a Stúdió K.,
amelynek V á z l a t s o r az Élektra-történet-
hez című produkciója az elmúlt év egyik
legfontosabb előadása volt (a SZÍNHÁZ
idei 5. számában olvasható róla elemzés)
vagy a Monteverdi Birkózókör, amely
Dobozy Imre Szélvihar drámáját Drámai
események címen, illetve a Mrożek

Rendőrségéből készített A mosoly birodalma
című operát játszotta, s e két előadásban
kétféle végletes stilizációs technikát pró-
bált ki és alkalmazott sikerrel, vagy a
rendszertelen időközökben bemutatkozó
volt utcaszínház társulata, amely a civil
jelenlét és a szerep egymásrahatásának
lehetőségeit parttalanul hosszú előadás-
folyamokban (TERRI, A kastély) vizsgálja,
de ide tartoznak a Szkéné Színház
keretében működő együttesek, mint
például a Tanulmány Színház, a Társulat
vagy L áb án Katalin csoportja és a
Gödöllői Színjátszó Stúdió. Ezek a
színházak fokozatosan elszakadnak a
hagyományos amatörizmustól, s rész-ben
a működési feltételeik, részben az
előadásaik térbeli adaptációs nehézségei
miatt igen nehéz őket kazincbarcikai fel-
lépésre megnyerni, ami egyben azt is
jelenti , hogy mivel vitathatatlanul ezek az
együttesek képezik pillanatnyilag a nem
hivatásos színházi élet legkiemelkedőbb
rétegét, távollétükben a fesztivál
á t l ag sz ín vonala óhatatlanul alacsonyabb
lesz, illetve csökken a kiugró teljesítmé-
nyek es-élve.

Örök igazság, hogy csak abból lehet
válogatni, ami adva van, s ebből a szem-
pontból a kazincbarcikai fesztiválok
lényegében mindig azt a helyzetet tükrö-
zik, amit az úgynevezett élvonal kép-
visel. Hogy a rendelkezésre álló húsz-
huszonöt produkcióhól melyik tíz kerül a
programba, az sok mindennek a
válogatók ízlésének, a csoportoknak az
előválogatáskor mutatott jobb vagy
rosszabb formájának, a fesztiválműsor
belső szerkezeti meggondolásainak stb.

a függvénye, de ez az összképet csupán
árnyalataiban módosíthatja. Ha te-hát
idén azt érezhette a néző, hogy a
fesztivál előadásainak nagy része szak-
mailag magasabb színvonalú, mint,
mondjuk, az előző két találkozón
látottaké, vagy hogy két-három kiemel-
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kedő előadást leszámítva a produkciók
gondolatilag és művészileg felemásak,
vagy hogy az előadások tárgyi kivitele -
díszlet, ruhák, kellékek -, zenei és lát-
ványvilága többnyire az anyagi lehetősé-
gek és a művészi szándékok nemegyszer a
koncepciót is veszélyeztető kényszerű
kompromisszumáról árulkodik, akkor
mindez nemcsak erre az alig több, mint
tucatnyi produkcióra vonatkozik, s nem is
elsősorban az éppen itt nem látható egyéb
kiemelkedő együttesekre, ha-nem
mindenekelőtt a színjátszás derék-hadát
kitevő együttesek százaira. Tehát a
Kazincbarcikán látott kép egyszerre igaz
és hamis, s a fesztivál jó és rossz
értelemben egyaránt kirakatnak tekint-
hető.

Mit mutat idén ez a kirakat? Többek
között azt, hogy hiányoztak a közép-
iskolás csoportok, viszont bemutatkozott
egy falusi együttes, a vépi Parázs
Színpad; hogy a tizennégy bemutatóból
öt a Szkéné Színház és a szegedi József
Attila Tudományegyetem színpadainak
produktuma (a Szkénének egy harmadik
beválogatott produkciója technikai okok-
ból maradt távol!); hogy az együttesek
színjátékokat mutattak be (tudjuk, a cso-
portok túlnyomó része viszont csak ün-
nepi műsorokat készít!).

Ha az előadásokat tematikailag vagy az
alkotók művészi törekvései alapján
csoportosítani kellene, lényegileg három
kategóriát lehetne képezni. A produkciók
egy része huszadik századi külföldi vagy
hazai szerző darabja, a másik hányada
egy-egy színmű vagy szerkesztett anyag
segítségével elsősorban formai, stiláris
kísérleti munka, a harmadik csoportja
pedig klasszikus művek - Moličre,
Shelley, Shakespeare - mai szemléletű,
nemegyszer radikálisan átértelmezett
feldolgozása.

Drámajátszás

A kortárs drámák bemutatása jogos igénye
az amatőr színházaknak is, ám az a tény,
hogy századunkban megkérdőjeleződtek a
szilárd esztétikai normák, stílus-irányzatok,
általánosan érvényes dramaturgiák, s kis
túlzással, ahány mű, annyiféle dramaturgia
érvényesül, nem teszi könnyűvé e drámák
legtöbbjének előadását. Nemcsak a
színjáték általános előadási, rendezői,
figuraformálási tör-vényszerűségeinek kell
eleget tenni, ha-nem az adott mű speciális
követelményeinek is. Ezekben az összetett
feladatokban azonnal kiderül a rendező, a
szín-játszók felkészültsége vagy felkészü-

letlensége, közölnivalója vagy annak
hiánya.

A látott előadások legtöbbje arról
árulkodott, hogy a drámák színreállítá-
sánál a csoportok s a rendezők komoly
szakmai gondokkal küszködnek, s a szak-
mai hiányosságokat a darabokkal közöl-ni
kívánt, csak az amatőrök által meg-
fogalmazható gondolatok sem ellen-
súlyozzák.

Alighanem a fesztivál legsikerületlenebb
előadása volt Sartre Zárt tárgyalása,
amelyet a Szkéné Együttesnek nevezett
csoport adott elő Wiegmann Alfréd ren-
dezésében. (Közbevetőleg: a csoport
nevével is baj van, ugyanis a rendező,
illetve a társulat magja már rég nem tar-
tozik a Műegyetemhez, nem is próbál vagy
játszik ott, így több mint zavaró a Szkéné
név használata, hiszen a Szkéné már jó
ideje nem egy együttes, hanem egy
nemzetközileg ismert és jegyzett in-
tézmény megnevezése.) A dráma alap-
szintű elemzése sem történhetett meg,
ugyanis sem a szituációk, sem a karakterek
nincsenek kidolgozva, illetve ami
megjelenik a színen, az vagy értelmet-len
epizód marad, vagy szöges ellentét-ben
van a dráma lényegével. Míg a mű három
embernek a „Pokol - az a többiek" végső
gondolathoz vezető, ön-magát és egymást
tépő-kínzó küzdelmét jeleníti meg, addig
az előadásban mind-ez teljesen mellékes
marad, s fontossá egy ötlet válik : a darab
utolsó perceiben egy a színpadot egészen
beborító fekete műanyag zsákot fújnak fel
levegővel, s ez - mint a pokol szurokja -
kezdi ki-tölteni a játékteret. A
kompresszor-zúgástól nem hallani a
szereplők szövegét, minden, ami a
színpadon zajlik, lényegtelenné válik a
zsákfelfújás effektusához képest, s ez a
zárókép, bár látványos, a dráma ellen hat.

A szegedi Mag/Más csoport Foster
Brutus című darabjának bemutatására
vállalkozott. A híres La Mama együttes
háziszerzőjének ez a darabja némiképpen
hasonlít Fejes Endre Cserepes Margit
házasságára; ebben is az író részben lelki-
ismereti, részben alkotáslélektani-technikai
vívódása áll a mű középpontjában, s az író
által felidézett alakok itt is önállósulnak.
Hiába szeretné Cat, az író, Julius Caesar
történetében elkerülni az erőszakot, a
gyilkolást - utólag, a történelem eseményei
megváltoztathatatlanok, a szereplők a
maguk belső logikájuk szerint alakítják
életüket. A rendező, dr. Koy Gábor
játszotta az író szerepét, s e kettős feladat
túl soknak bizonyult

számára, sem az író belső drámája, sem a
víziószerűen megelevenedő történelmi
képekben kialakuló vitadráma nem
születik meg.

A vépi Parázs Színpad Schwajda
György Himnusz című egyfelvonásosát
játszotta. Gergye Rezső, a rendező nagyon
pontosan komponálta meg a két
főszereplő, Aranka és Józsi jeleneteit, de
nemigen tudott mit kezdeni az el-esett
családon segíteni akaró külvilág
képviselőivel, Pblgárné, a brigád, a
gyámügyis epizódjaival. Igaz, a darab is
hibás ebben, mert a házaspár abszurd
jeleneteivel szemben a többszereplősök a
felszínes viccelődés szintjén vannak csak
megírva. (Kár, hogy a csoport nem a darab
háromszereplős, kitűnő változatát játszotta
el!) A rendezőt láthatóan zavarta a
számukra szokatlanul nagy színpad, emiatt
az előadási technikai és szcenikai kivitele
szegényes, és főleg a jelenetváltások
ügyetlenül hosszúak voltak, emiatt az
előadás íve jelenetenként megtört.

A Metró Színpad Mészáros Tamás
rendezésében Lillian Hellman Szeretteim
című színművét mutatta be. Az eredeti-leg
meglehetősen' érdektelen, poszt-csehovi,
williamsi-milleri családdrámát a rendező
igen határozott koncepció szerint alaposan
tömörítette, így olyan nyersanyagot kapott,
amellyel egy fiatal-ember
karrierépítésének lehetetlenségét, a
fiatalembert körülvevő nők - testvérek,
feleség, anyós - akaratbénító hatását
lehetett példázni, s mindenekelőtt azt,
hogy mire vezethet az, ha rosszul, önzőn
szeretünk. Az előadásban pontosan
kidolgozott 'a cselekvések reális szintje,
megteremtődik a szituációk alap-
hangulata, a szereplők közötti viszonyok
jellege, de hiányzik az előadásból az élet,
az alakításokból az erő, a jelenetekből az
atmoszféra, a belső ritmus, a feszültség. (A
produkció é p e n hogy elkészült a
fesztiválra!)

A legsikerültebb kortársdráma-interp-
retáció Albee Ne», félünk a farkastólja volt a
dunakeszi Pinceszínház előadásában. Uray
György lényegében az egész drámát
eljátszatja, s a produkció tulajdonképpen
egy több előadásból (köztük Tribádok
éjszakája,' Cselédek) álló sorozat
záróakkordja, összegezése. Az együttes
parányi helyen játszik, ahol csupán
harminc-negyven néző fér el. Ebben az
intim térben olyan játékstílust dolgoztak
ki, amellyel hitelessé tudják tenni a
lélektani realizmus különböző erősségű és
formájú megnyilvánulásaira épülő darabok
előadását! Tisztesen profi elő-



adás a Nem félünk a farkastól, amelyben
tisztázottak az alaphelyzetek, többnyire
kidolgozottak a szerepívek, s a színészek
meg tudják teremteni a mű atmoszféráját.
De az a többlet, amely szükséges lenne
ahhoz, hogy az előadás minden ízében jó
legyen - hiányzik.

„Kísérleti előadások"

A fesztiválon látott előadások másik
csoportjába olyan produkciókat lehet
sorolni, amelyek nem hagyományos
drámainterpretációk, s amelyeknél a
formai megvalósítás a drámai alapnál
fontosabbá válik. A zalaegerszegi Reflex
Színpad Színészek és bolondok címmel
versenyen kívüli utcai produkcióval lépett
fel. Erős, de nem mindig végig-gondolt
hatású teátrális eszközökkel vér-beli,
improvizációkra épülő utcaszín-házi
produkciót játszottak, s legfőbb erényük az
volt, hogy szinte egyedül képviselték a
komor hangulatú fesztivá-Ion a humort, a
szatírát. (Rendező: Merő Béla.)

Technikai akadályok miatt nem lehetett
a fesztiválon a Szkéné Színpadon
bemutatott Egy álomjáték, amely Strindberg
hasonló című szürreális látomásának
sajátos változata. A rendező, Lábán
Katalin észrevette a nyomasztó, mégis
játékos műben azt a humort, amelynek
segítségével maivá tehető ez a mű. Erős
dramaturgiai beavatkozás után kitűnő
mozgásszínházi produkciót hozott létre,
amelyben a végletesen elrajzolt helyzetek
groteszk komikumából és költészetéből
egyszer csak egy abszurd dráma
bontakozott ki.

Míg a Strindberg-előadásban az együt-
tes megtalálta azt a kifejezési formát,
amely úgy tudta közvetíteni az A l o m - játék
világát, hogy mindaz a szorongató élmény,
ami az embert ma éri, komikumba ágyazva
megjelent az előadásban, a Debreceni
Színjátszó Stúdió hasonló jellegű
vállalkozása nem járt ilyen siker-rel.
Pinczés István arra vállalkozott, hogy
Kornis Mihály Büntetések című, Franz
Kafka szövegeit felhasználó s az ő
életének motívumaira épülő darabját színre
vigye. Maga a szerző a darabhoz fűzött
megjegyzéseiben kijelenti, hogy az az
előadásvízió, amelyet leírt, szinte
megvalósíthatatlan, ezért ha egy társulat
megpróbálkozik a mű előadásával, az
értelemszerűen csak egy, mégpedig az
adott együttes megvalósításváltozata lehet.
A debreceniek is tudatában voltak ennek,
ezért is lett az előadásuk címe Kísérletek. A
társulat kitűnő forma-

készségű, remek kondícióban levő, hal-
latlanul pontos együttes munkára képes
színjátszókból áll, így az az előadásválto-
zat, amelyet a darabból készítettek, önma-
gában - ha el lehetne tekinteni az alap-
műtől - rendkívül hatásos, látványos,
teátrális. Csak éppen semmi köze sincs
mindahhoz, ami a mű lényege. A főhős
kálváriáját a hős gyermeki énje álmodja,
így nagyon fontos, hogy a darab két
rétege, a gyermeki és a felnőttkori epi-
zódsor, világosan szétváljon. De az elő-
adásban a darab e két szintje teljesen
összemosódik. A dramaturgiai egysze-
rűsítés a drámai alaphelyzetet kérdő-jelezi
meg. Az előadásban a történet ra-
cionálisan körülhatárolt, emiatt az egy-
másra torlódó és pontosan soha nem
meghatározható félelmek lényege nem
születik meg. Nem irracionális helyzetek
sora váltja ki a főhős félelmeit, hanem
mindig konkrét és többnyire fizikai
bántalmazások, megalázások. Ezúttal az
együttes imponáló színésztechnikai kész-
sége nem szolgálta a dráma kibontását, és
fennáll annak a veszélye, hogy ez a
készség csupán virtuozitássá üresedik.

(Csak emlékeztetőül: a hajdani Utca-
színház köré tömörülő laza társulás majd
egy teljes napig tartó A kastély-
interpretációs vállalkozása valódi kísérlet
volt, olyan emberi-színészi létezési for-
mákat igyekeztek kialakítani, amelyek
segítségével többé-kevésbé visszaadható-
vá válik a kafkai életérzés, azaz nem első-
sorban a regény cselekményének pontos
megjelenítésére törekedtek - bár a történet
követhető volt -, hanem a regény
helyzeteinek, viszonyainak, állapotainak
színházi megfelelőit keresték meg.)

Nem ismert irodalmi szövegből indult ki
a Gödöllői Színjátszó Stúdió Felütés című
etűdsora. Gaál Erzsi írta és rendezte a tíz
nőre komponált elő-adást, amely két
szempontból igen lényeges kísérlet:
egyrészt színházi etűdökké stilizált mai
élethelyzetekben igyekeztek megmutatni
az emberi kiszolgáltatott

ság, kapcsolattalanság, kommunikáció-
képtelenség, részvétlenség, az önma-
gunkba zártság állapotait, másrészt a szí-
nésznők játéktérbeli létezésében a civil-
lét és a szereplér szervesen összefonódik,
a figurák cselekedetei a színésznők
személyes megnyilvánulásaiból indulnak
ki, s ez a személyesség a szerepek külön-
böző mélységű megformáltságában is
tetten érhető. Bár a játékban tíz nő
mutatja meg a maga és figurája életét,
mégsem női előadás ez, hanem a legtel-
jesebben emberi, mindannyiunkról szó-ló.
Gaál Erzsi méltán kapott rendezői díjat
ezért a teljesítményért. (A produkció egy
korábbi, de lényegét tekintve a fesztiválon
látottal azonos értékű formájáról a
SZÍNHÁZ 1985/2. számában már írtam.)

Versenyen kívül mutatta be a Szkéné
Színház legújabb együttese, a Társulat,
Arkosi Arpád rendezésében Beckett Játék
című darabjából készített sajátos,
leginkább talán environmentnek nevez-
hető akcióját. Beckett darabjában álló
urnákba zárt két nőnek és egy férfinak
csak a lárvaszerű feje látszik, ők hárman
mereven maguk elé nézve párhuzamos
monológokat mondanak, amelyek-ből a
darab végére kibontakozik a közös
történetük. Ezt az alaphelyzetet Arkosi
megtartotta, de megjelenésében lénye-
gesen meg is változtatta. Nála nem a
színpadon s nem egymás mellett állnak az
urnák, hanem egy sötéttérben össze-
vissza, s nem három, hanem vagy húsz,
amelyből tizennégyben állnak a szereplők,
akik lassan magukban mondják a darab
teljes szövegét. Az arcuk csak részben
látható, mivel az urnák teteje többé-
kevésbé eltakarja a szereplők fejét. Ha az
urnatetőben felgyullad egy lámpa, akkor a
megvilágított szereplő hangosan mondja
azt a szövegrészt, ahol a zsolozsmázáskor
éppen tartanak. A nézők mint egy
szoborkiállításon sétálnak fel-alá az urnák
között, s megpróbálják követni a hol itt,
hol ott rendszertelenül felvillanó lámpák
fényjátékát s ezzel

A Gödöllői Színjátszó Stúdió előadása : Felütés (Trencsényi Imre felvételei)



együtt a tér különböző pontjain hallat-szó
szöveget. Egyszerre kap a néző
akusztikus és vizuális élményt, de ez az
élmény-nem egyértelműen színházi. Kép-
zőművészeti és zenei hatások éppen úgy
érik, mint színháziak. Egy idő után van-
nak nézők, akik a szövegfoszlányokból
igyekeznek összerakni a történetet (nem
megy!), mások egy-egy urnalakó arcát
figyelik, s a bezárt szereplő és a szabad
helyváltoztatásra képes néző között létre-
jön valami furcsa drámai kapcsolat. Az
előadás ideje körülbelül két és fél óra, a
közönség bármikor bekapcsolódhat az
előadásba, illetve akármikor elhagy-hatja
a termet, s a szereplők is dönthet-nek
úgy, hogy fizikai vagy lélektani okokból
félbeszakítják a folyamatot, jelezhetnek
az előadást vezérlő-irányító rendezőnek.
Az előadás tehát megadja a lehetőséget
játszóknak és nézőknek egyaránt, hogy
adott esetben kimenekül-jenek ebből a
különös helyzetből, ami elsősorban azért
jelentős, mert a néző és a színész, a
közönség és az előadás közötti
kapcsolatnak valami különlegesen új
formáját hozza létre.

Shakespeare - minden mennyiségben

A Kazincbarcikán bemutatott előadások
harmadik csoportját a klasszikus művek
kihívására keresett amatőr szín-házi
válaszok képezik. Hogy mi lehet az oka
annak, hogy eddig nem tapasztalt nagy
érdeklődéssel fordulnak - főleg

néhány egyetemi csoport - Shakespeare-
hez, nem tudom. Csak sejtem, hogy ezek
az együttesek és alkotók a maguk prob-
lémáira keresve a válaszokat, nem elég-
szenek meg a részfeleletekkel, s az egyre
bonyolultabb élethelyzeteikre csak a
shakespeare-i teljességgel szem-besülve
találhatnak fogódzókat. A helyzet
paradoxona, hogy miközben láthatóan él
bennük a teljességre törekvés igénye, a
Shakespeare-művek megvalósításakor
gyakorlatilag mégis leszűkítik a darabok
értelmezési tartományát.

A klasszikusdráma-interpretációk közül
elsőnek a Pinceszínház Moliére-
előadásáról szólok: a kissé különös ér-
telmezésű Gömböc urat Seregi Zoltán
rendezte. A moliére-i előverset elhagyták,
s egy sihederekből álló bandának a
gazdagok és az urak elleni harcias,
agitációs dala vezeti be az előadást,
amelyben nincs tisztázva, hogy ki az a
Gömböc úr, akit oly kegyetlenül és
drasztikusan megleckéztetnek a fiatalok.
E tisztázatlanság, no meg a mondandó
érdekében kifejtett, ám korántsem kö-
vetkezetes dramaturgiai, szerepösszevo-
nási manőverek miatt nehezen követhető
a különben kristálytiszta cselekmény,
nem tudni, hogy a néző kinek a pártjára
álljon, s végső soron azt sem tudni, miért
éppen ezt a darabot kívánták bemutatni.

A szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen pillanatnyilag két amatőr

színház működik, a JATE Klubszínpada és
a 8,15-ös Egyetemi Színház. Az előbbi
Kormos Tibor rendezésében Shakespeare
Othellóját vitte színre - versenyen kívül. A
rendező drámához való viszonyát, a
darabbal való mondandóját, dramaturgiai
munkájának irányultságát pontosan jelzi az
előadás címe: Jágó. Az egyértelmű és
abszolút főszereplő az intrikus lett. A
produkció egyetlen, többszörösen kifejtett
és hangsúlyozott metaforája: Jágó patkány.
A térszínházi díszlet egy óriási stilizált
patkányfogó, Jágó társa és kísérője egy élő
fehér patkány, amely belebújik a zekéjébe,
mászkál a karján, nyakán, arcán, majd az
elő-adás végén, amikor lecsapódik Jágóra a
patkányfogó, az intrikus életben marad, de
áldozatul esik a patkány - preparált mása. A
Jágót játszó színjátszó ki-tűnő alakítása sem
ellensúlyozhatja azt, hogy a
drámaértelmezés leegyszerűsített és
didaktikus, hogy a szereplők közötti
viszonyok vázlatosnak is alig nevezhetők,
hogy értelmetlen tárgyi jelképeket - például
egy basszustubát, amellyel Desdemona
egyértelmű aktusokat végez - használnak a
szöveg ki-bontása helyett.

A másik együttest Shelley Cenciek című
tragédiájával hívták meg Kazincbarcikára.
A rendező, Czeizel Gábor a három
helyszínen játszódó, „vad-romantikus"
történetben máig érvényes erkölcsi
problémákat tudott megmutat-ni. A világos
drámaértelmezés, a pontos karakterek, a jól
elemzett helyzetek és viszonyok nem
csupán élvezhető szín-házi előadást
eredményeztek, hanem teljesítették a
színházzal mint morális intézménnyel
szemben elvárható követelményeket is.

A fesztiválra mégsem ezt az előadást
hozta az együttes - hogy miért, miért nem,
nem tudni -, hanem egy régebbi
produkcióját, Shakespeare Viharjának egy
saját maguk készítette változatát Az új
vihar címmel. A rendező, Samu Attila
radikálisan meghúzta a drámát, számos
szereplőt kihagyott - többek között
Ferdinándot is (legalábbis az előadások
zömében) -, s a darabot úgy értelmezte,
mint ami az értelmiségiek előtt álló
lehetőségeket villantja fel a jóra vagy a
rosszra manipuláló Prosperótól a lojálisan
szolgáló Arielen keresztül a bürokratává
torzított Calibanig. Az amatőröknél ritka,
több mint negyvenes előadássorozat elején
még a világosan tagolt tér, a jól követhető
cselekmény, az egyértelmű
szerepértelmezés

Shakespeare: Szentivánéji álom (Tanulmány Színház). Regős János (Vackor) és Fórizs Sándor
(Zuboly) (Katkó Tamás felv.)



s mindenekelőtt a kitapintható mondandó
jellemezte az előadást, ám Kazincbarcikán
a belső rendnek még csak a nyomait sem
lehetett felfedezni a produkcióban, amely
inkább tűnt közönség-pukkasztó
cselekvéssornak, mint sajátos
Shakespeare-interpretációnak.

Ugyanez az együttes a hagyományok
ápolásának jelszavával kísérletet tett arra,

hogy a fesztivál névadójának, ifj . Horváth
Istvánnak az 1941-es híres Hamlet-
rendezését rekonstruálja. Minden ilyen
kísérlet lényegében kudarcra van ítélve,
hiszen egy hajdani élő előadást halott
dokumentumok rendezőpéldány, fotók,
szemtanúk leírása stb. - alapján
gyakorlati lag lehetetlen újraalkotni. Ez a
kísérlet a 8,15-ös csoportnak sem
sikerülhetett ; vissza tudták ugyan adni a
díszletet, a térformálást, a dramaturgiai
változtatásokat, érzékeltetni igyekeztek a
játék stílusát, de egészében a próbálkozás
nagyon műkedvelőnek hatott.

A fesztivál nagydíját a Szkéné Szín-ház
keretében működő Tanulmány Szín-ház
Szentivánéji álom-előadása, az egyik
rendezői díjat pedig az együttes vezető je,
Somogyi lstván kapta. Vitathatatlanul ez
volt a találkozó legjobb hazai előadása.
Horgas Péter a parányi térben fehér
tüllökkel varázslatos világot teremtett. A
tüllök hol áttetszenek, hol takarnak, hol
osztják a teret, hol zegzugokat képeznek.

Az előadás kezdetekor néhány hang-
szerre komponált andalító, majd vad
muzsika szól, megjelennek a szerelmesek,
ledőlnek a földre, elalszanak, és világossá
válik, hogy minden, ami ez-után történik,
az egy fura, a négy személynek egyszerre
megjelenő álom lesz. Feltűnik vörös,
testhez tapadó ruhában (a kitűnő jelmezek
és maszkok is Horgas Péter munkái)
Oberon és Theseus egy személyben
megjelenő kettőse, és egy tündérekkel,
manókkal vívott küzdelem vagy szertartás
megjeleníti az előadás démonikus,
mágikus alaprétegét. Ezután kezdődik
csak a tulajdonképpeni darab, amelynek
fő mozgatója a három alakban megjelenő
Puck.

Következetes színdramatu rgia segít a
tündérvilág és az athéni helyszínek
megkülönböztetésében, il letve Oberon és
Titánia jeleneteinek szétválasztásában.
Oberon vöröse és Titánia kékje nemcsak a
ruhákban, hanem a fények-ben is
megjelenik, s azokban a jelenetekben,
amelyekben találkoznak, a fények is
keverednek. Különösen erős és

szép színházi pillanatokat teremt a rende-
ző e két szereplő jeleneteiben. Oberon és
Titánia először úgy találkozik, hogy
mindketten a tüllök mögül, arctalanul
szólnak a másikhoz, mintha valami ős-erő
lüktetne a fátylak mögül, ahogy a
szereplők s az őket segítő manók, illetve
tündérek mozognak, s ahogy
visszhangozzák Oberon és Titánia sza-
vait. Ekkor a játéktér két átellenes pont-
ján, a szereplők feje fölött gyullad ki a
vörös, illetve a kék fény. Az első rész vé-
gén, amikor Oberon megkeni Titánia
szemét a szerelemkeltő virág tevével, a
királynő egy nagy hintán fekszik, amely a
nézők felé tud kilendülni. Oberon fel-
ugrik a hinta nézőkkel átellenes végére, és
vadul hajtani kezdi a hintát - ekkor a két
fény szinte összefolyik. Az előadás végén,
amikor a mesteremberek jelenete is
lezajlott, s nászukat ülni indulnak a
párok, a háttérben kergetőzik, majd vég-
legesen szétválik a két fénynyaláb, hogy
aztán átvegye az üres és sötét terepet az
epilógust elmondó Puck.

Az előadás egyik legfontosabb és leg-
költőibb jelenete a szamárrá vált Zubolv
és Titánia kettőse, a szerelmi aktus mé-
lyen tudatalatti motivációinak képi meg-
jelenítése. Titánia ezúttal a hintán áll, ami
most oldalirányban mozoghat. Vele
szemben, baloldalt egy nyújtón merev
testtel hasal Zuboly. A takácsot a manók, a
királynőt a tündérek lendítik meg, s
Zuboly, mint egy óriási fallosz, fejével
egyre vadabb ritmusban közelíti meg
Titánia ágyékát, miközben Oberon jobb-
ra fenn szintén egy nyújtón, fejjel lefelé
függve üvölt a szerelmi kíntól, a félté-
kenységtől. Az idézett jelenetekben is
felfedezhető a darab számos híres elő-
adásának némely megoldása Brooktól Acs
Jánosig, de itt nem arról van szó, hogy más
előadások egyes motívumait, meg-oldásait
lemásolja a rendező, hanem arról, hogy a
különböző világszínházi hatásokat
szintézisbe igyekszik hozni ki-vételesen
erős és poétikus megoldásaiban Somogyi.

A hármas alakban megjelenő Puck az
előadás egyik nagy találmánya. Ez a
megoldás nem csupán egyszerűsíti a
cselekmény lebonyolítását, a jelenetvál-
tásokat, hanem s ez a lényegesebb - a
manók állandó jelenlétükkel átértelmezik
az egyes jeleneteket. Mindenekelőtt a
négy szerelmes civódásában és szemé-
lyiségcseréjekor válnak meghatározóvá
azáltal, hogy egyszerre irányítói és el-
szenvedői e kavarodásnak. De a mester-
emberek jeleneteiben is aktívan részt

vesznek, ezáltal e jelenetek nem csupán
bumfordi ellenpontjai a tündéri és a
szerelmes jeleneteknek, hanem a kéz-
művesek ugyanúgy Oberon mesterkedé-
seinek kiszolgáltatottjaivá válnak, mint a
többi szereplő. Különben ezek a jelenetek
egészen magas színvonalúak. Egy
deszkalap, amely hol ajtó, hol asztal,
számos kitűnő játékötletül szolgál, s ezek
egyben a mesterembereket is jel lemzik,
ahogy például ki-ki bejön a Vackor által
egy sarkán megpördíthető ajtón, vagy
ahogy az asztallapra fel-álló Zubolyt a
zsarnokalakításának be-mutatása közben a
többiek felemelik stb. Bár a tündérvilág
szépségével szem-ben a mesteremberek
túlzottan bárgyúaknak, ütődötteknek
látszanak, az elő-adáskor az addig torz
pofák egyszeri-ben megszépülnek, s
különösen a Pyramust és Thisbét alakító
mesteremberek élik át tragédiaként
szerepüket.

Az előadás figuráit villámgyors át-
öltözésekkel csupán néhány színész
játssza, ez általában nem okoz sem dra-
maturgiai, sem technikai problémát, ám
az ötödik felvonás mégis egy kicsit suta,
mivel, a szerepcserék miatt a pár-
huzamosan futó jelenetek egymást kö-
vetővé válnak.

Az előadás rendezői , zenei és látvány-
világa tökéletes egységet alkot, de ezzel a
világgal nincsenek teljesen összhangban a
színészi alakítások. Különösen a négy
szerelmest alakítók erőtlenek, emiatt
megbillen az előadás belső egyen-súlya.
Velük ellentétben a mesterember-
jelenetek (amelyek szerepeit részben
ugyanazok alakítják, akik a szerelmeseket)
viszont oly lenyűgöznek, hogy azok
éppen ellenkező értelemben bontják meg
az előadás kívánatos harmóniáját.

Mindent egybevetve: a Szentivánéji álom

nem csupán ennek a fesztiválnak s nem is
csak a magyar amatőr színjátszásnak,
hanem az egész magyar szín-játszásnak is
az egyik legjelentősebb előadása, amely
Kazincbarcikán azt is példázta, hogy nem
lehet mindenért a szervezést, a
játékkörülményeket, a hőséget hibáztatni,
hiszen ezek a tényezők ezt az együttest is
sújtották, ám a produkcióján mindez alig
változtatott, és ilyen körülmények között
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott,
akárcsak a Társulat vagy a gödöllői és a
bolgár csoport. S ha egy országos
fesztiválon három-négy ilyen kitűnő
előadás látható, még arról is hajlamosak
vagyunk egy rövid időre elfeledkezni,
hogy a kirakat többi áruja nemigen
érdemli ki a kiváló címkét.


