
viIágszínház
Díszletre, jelmezre költeni csak mini-

mális összeget szabad - talán stúdióban
nem is nagyon kell -, rendelkezésre áll a
Népszínház bőséges, meglevő készlete.

Közönség. Az Asbóth utcai Kisszín-
padon jelenleg két jól futó - szintén nem
kommersz produkciónk van, ezek szinte
magukban is biztosítani képesek a most
rendszeres két hétvégi előadást. Ezek
mellett, között, terhére, elképzelhetőnek
tartom a vállalkozást a hatvan-hetven
személyt befogadó teremben. Különösen
ha mozgósítani lehet az érintett - és nem
érintett - írók köreit, továbbá mindazokat,
akik jelenlétükkel segíteni - netán
szórakozni - akarnak.

A látogatottság kialakításában sokat
segíthet és ronthat a sajtó, a szakmai
kritika. Ha tudomásul veszik, ami folyik,
hogy a Népszínház nem léte igazolásának
fő produkcióit prezentálja - bár az
alkotóknak így kell közelíteniük -, ha a
hangsúlyt a „kimosott" aranyszemcse --
esetleg csupán egy jó dialógus - fel-
mutatására hajlandók helyezni, ha mérsé-
kelik - az egyébként bizonyára helyes -
„engem csak a végeredmény érdekel"

felfogásukat, amit - tisztelet a kivétel-nek -
borítékolható személyi elfogultságukkal
szoktak megspékelni, ők is inkább
részesei, csinálói lehetnének a szín-
háznak, mint most. Esetleg bekapcso-
lódhatnának már a munkafolyamatba is -
erre ma semmi példa és esély nin-csen -,
azután megírhatnák a vélemé- nyüket.
Most már nekik is be kell látniuk, hogy
legmaróbb kritikai hangjukkal is csak
párhuzamos körbejárói merev színházi
gépezetünknek hatni nem tudnak rá.

Végül kell egy színházvezetés - a miénk
-, mely nem könnyű napi munkája mellett
felvállalja ennek a „profi-amatőr"

színháznak minden baját, és irányítani,
alakítani képes azt. Közvetlen főnökeink
támogatásában majdnem bizonyos vagyok.
Persze, csinálni nekünk kellene.

Töprengek. Érdemes egyáltalán bele-
vágni? Kell ez valakinek? - B í z z u n k
benne, hogy igen.

Helyesbítés:

Lapunk 1986/8. számának 5, 11 és 12 . olda-
lán a fotós neve helytelenül jelent meg. A
képeket Fábián József készítette.

BÉRCZES LÁSZLÓ

P i s e k t ő l A m e r i k á i g

Beszámoló egy „amatőr" fesztiválról

Tizenkilenc amatőr produkciót láttam a
csehországi kisvárosban, Pisekben.
Ezeknek közel a fele igen jó előadás volt,
akadt köztük nem is egy, amelyért min-
denképpen érdemes volt Prága érintésével
majd egy napot vonaton zötykölődni.
Mindez magánügy is lehetne. Hiszen a
szomszédság ellenére, a hagyományos
cseh színházkultúra ellenére sem
amatőrök, sem profik közt nincs élő
kapcsolat. (Ellenpéldaként a prágai
Č i n oherny Klub és a Katona József
Szín-ház kölcsönös vendégszereplése
említhető, ez azonban csak az a bizonyos
szabályt erősítő kivétel.) Jók voltak az
előadások vagy rosszak, egyre megy,
senki nem fogja látni őket. Írásom célja
tehát nem lehet más, mint olyan beszá-
molót adni, amely több az információ-
megosztó leírásnál. A magánügy szemé-
lyességét feloldva arra figyelek elsősorban
- ahogyan persze akaratlanul ott is arra
figyeltem -, mi fontos ebből nekünk,
magyaroknak. Vonatkozhat ez akár
amatőr, akár profi, akár a kettő ötvözetét
megvalósítani kívánó színházakra. A
tényszerű leírás sem lenne érdektelen,
hátha megy valaki Prágába, sőt Brnóba
(frissen szerzett barátaim egybehangzó
állítása szerint: a cseh szín-játszás
jelenlegi központjába), hátha eszébe jut
valakinek, hogy meghívja vala-melyik
csoportot egy magyarországi fesztiválra
vagy csupán vendégszereplésre. Jelenlegi
gazdasági körülményeinket tekintve az
utóbbi gondolat naivitásnak tetszhet.
Valószínűleg az is. De azért eszembe jut,
hogy van nálunk úgynevezett
mozgásszínházi találkozó, van Ka-
zincbarcikán nemzetközi fesztivál (ahová
az idén például ki tudja, milyen úton-
módon egy gyenge együttes érkezett
Csehszlovákiából). A lényeg mégiscsak
az, hogy olyan tényeket rögzítek (lehet-
nek azok esetleg szervezési
mellékkörülmények"), amelyeknek
fényében másként, élesebben láthatjuk
saját, magyarországi viszonyainkat.

Nézzünk egy ilyen mellékkörülményt:
például a fesztiválújságot. Mindennap
megjelent egy négyoldalas, fényképekkel
illusztrált lap, vagyis összesen öt szám.

Előzetest olvashattunk benne a fellépő
csoportokról, riportokat a fesztiválon részt
vevő cseh színházi szakemberek-kel, sőt
miután késő éjjel befejeződtek az aznapi
bemutatók, másnap délben már
megjelentek róluk az első - amatőrökről
lévén szó, esetenként az egyedüli -
kritikák. Kapkodva készült ez a lap,
szerzői nyilván nem az örökkévalóság-nak
alkottak - de aki volt már ilyen négy-öt
napos találkozón, ahol a részt vevő két-
háromszáz ember erre az időre a
színházépületen kívülre rekeszti a világot,
és napi huszonnégy órán át csak jó és rossz
produkciókról folyik a szó, az elképzelheti
egy ilyen újságocska pillanatnyi
jelentőségét. De ennél sokkal
fontosabbnak tartom azt, hogy a lapot a
színművészeti főiskola hallgatói írták és
szerkesztették. Mindezt pedig magától
értetődő természetességgel, mint akik
magukénak tekintették a fesztivált. Fel-
tehetően az is volt. Nem „ereszkedtek le"

az amatőrökhöz. Már csak azért sem, mert
az amatőr szót ott nem is igen használták.
A meghívó is a „nem tradicionális fiatal
alkotók színházi fesztiváljára" szól. Nincs
tehát hová leereszkedniük az ifjú színész-
és dramaturgjelölteknek.

Természetesen itt sem volt minden szép
és jó. Beszámolóm célja nem az, hogy az
ismeretlen idegent felelőtlenül dicsérve
hazai viszonyainkat csepüljem. Kezdjük
tehát a sort azokkal, akik szigorúbb vagy
lelkiismeretesebb? - elő-zsűrizés esetén
nem kerülhettek volna Pisekbe. Számunkra
nem az egyes produkciók, hanem a
tendenciák, a típusok érdekesek. Ez a négy
előadás ugyanis alaptípusokat képvisel,
mögöttük fel-tehetően sok-sok hasonló
csoport várja az ilyen kétes értékű
fesztiválszereplést.

A profik. Usti nad Labemből érkezett két
kiöregedett fiatalember. Játékukat egykor
jól megtanult, közismert pan-
tomimelemekből (járások, fal kitapogatása
stb....), tévéklisékből, kabarétréfákból,
ezerszer látott közhelyekből gyúrták össze.
A megszülető, felnövő emberről
összeeszkábáltak egy történetet, de csak
azért, hogy különböző képességeiket
(Karel Gott utánzása, koreografált táncok)
láthatóan sokadik alkalommal eladhassák.
Mindezt megtámogatták Bach zenéjével,
egy katonai sisakkal és a belőle kibújó kis
virággal. Mondván: akinek ez nem tetszik,
az talán nem is akar igazán békét. A két
szereplő a későbbi bírálatokat
értetlenkedve hallgatta: ezzel a műsorral öt
éve sikerük van mindenütt .. .



A vidéki kislány. Dehogyis nézem én le a
kis faluból érkezett lányokat. Csak
szomorúnak találom, ahogyan esti dizsi-
szerelésüket az évtizedekkel ezelőtti
amatőr színjátszás fehér és fekete trikóira
váltva, önmaguktól elbűvölten és meg-
hatódva szavalnak a pályaválasztás ne-
hézségeiről.

A fiatalok. A Prágából érkezett közép-
iskolás csoport mindent nagybetűvel
mondott és játszott: Lány, Fiú, Élet, Hit,
Halál, Unalom, C é l . . . és mindenekelőtt
Idő. Majd két órán át szenvedett a program
nélküli ifjúság a szín-padon. Jó szándékúak
és szimpatikusak voltak, valós
problémákról szóltak. Nem hazudtak, mint
a „profik", de nem találták meg a módját,
hogy elmondhassák, amit akarnak. - Mit
kezdjek az Idővel ? - kérdezte másfél óra
múltán egyikük. - Üsd agyon! - hangzott a
türelmetlen válasz egy Petr Osolsobe
nevezetű néző szájából. Ezzel a nézővel
ebben az írásban még találkozni fogunk.
Csak valamivel később, amikor majd a
legjobbakról lesz szó.

Akik Grotowskiról olvastak, Az a való-
színűbb, hogy csak hallottak róla valakitől.
A csoport már tréningezett, ami-kor
beléptünk. Minden nagyon egyszerű volt,
tréningruhák, fehér lepedők, gyertyák,
kenyér, kés, víz - és ők hittek ebben.
Félórán át folytatott véres verekedésüket
elnevezték Trisztánnak és Izoldának, ettől
minden olyan méltóság-teljes és művészi
lett. A közönség sikongatott, eltakarta az
arcát (sokkoltak bennünket ...), és - milyen
jó glosszát írhatna az újságíró - senki nem
avatkozott bele abba, ahogyan a szereplők
szent áhítattal ütötték-verték egymást.
Trisztán egy tövises ággal a hátában
rohangált fel s alá, Izoldát pedig a földön
derekasan huzigálva büntette meg hites
férje ura. Az előadás után mindenki élve
maradt -- és ezt sikernek könyvelhetjük el.

Tiszteletre méltó igényességük, szak-
mai biztonságuk miatt nem sorolhatók
valami „ötödik pontba" azok, akik a
monodrámával kísérleteztek. De sike-
resnek semmiképpen nem nevezhető a
szervezők próbálkozása, hogy az egy-
szereplős produkciókat becsempésszék a
piseki fesztiválra. A közönség magára
erőszakolt fegyelemmel üldögélt, és csen-
desen unatkozva tisztelte a vállalkozásokat.
Érdekes, hogy ketten is Fuks-művet
választottak, a magára maradt, világnak
kiszolgáltatott zsidó asszony (Moosha
Natalie egerei) és a hasonlóan

szerencsétlen zsidó férfi (Mundstock úr)
szomorú története korrekt előadásban
valósult meg. De új információt nem
közöltek a világról, az erőltetett regény-
dramatizálások gyenge pontjait nem tudta
eltakarni a rendezés, és noha jó színésze-
ket láthattunk, a személyiség varázsa
hiányzott mindkét produkcióból. Egy
monodráma megvalósítása ugyanolyan
színházi esemény, mint bármelyik sok-
szereplős dráma színpadra állításáé. Ily
módon ugyanolyan elbírálás alá esik.
Mégis, egy egyszereplős előadás sokkal
inkább függvénye a színész mesterség-
beli tudásának és szuggesztivitásának,
ezért „amatőrként" (és profiként is)
különösen kockázatos az ilyen kísérlet.
Ennyi tanulsága feltétlenül van a piseki
próbálkozásoknak. Ezzel magyarázható,
h o g y elismert csoportok is kudarcot val-
lottak ezekkel a játékokkal (például két
brnói csoport: az Örkénnyel és Ka-
rinthyval már külföldön is sikereket arató
Cylindr Színház, valamint a Skrivana-
csoport, amelyik két éve óriási sikerrel
játszotta Pisekben a Micimackót).

A szereplők számát tekintve az iménti
csoportba sorolhatnánk josef Bruček
produkcióját is. Ő azonban bábokkal
dolgozott - mégpedig kiválóan. Ütött-
kopott kis hordozható bábszínházat látunk
a színpadon. Oldalt szék, asztal, rajta
ezeréves magnetofon. Belép egy álmos
tekintetű, kövérkés, szemüveges férfi.
Nézelődik, vakaródzik, a bábukat
ellenőrzi - rendben, megvannak -, a mag-
nóhoz ballag, unottan kapcsolgatja, leül.
Elindítja a szalagot, zene hangzik, aztán
kezdődik a mese, hol volt, hol nem volt . .
. A férfi feláll, rutinos mozdulattal
elhúzza a pici függönyt, a zsákjából
előhalász egy szerencsétlen bábut - ő
Kašparek, a népi hős -, és egy ki-feszített
drótra akasztja. Visszaballag, leül, enni
kezd. A magnóról a sárkány üvöltöz, a
férfi tömi magába a virslit, kiakasztja a
sárkányt is, sört tölt magának. Néha-néha
lök egyet a bábukon, rágyújt, komótosan
jön-megy, amikor arra jár, megpöccinti
Kašpareket. Leül, már csak ül. A hős és a
sárkány össze-

csapnak, ő már csak legyint. Elnyomja a
cigarettát, felhajtja a sört, böffent egyet-
kettőt, Kašparek közben elnyeri a
királykisasszonyt - el lehet húzni a füg-
gönyt. Taps. Szükségesnek tartottam ezt a
leírást, mert talán érzékeltet vala-mit a
bábuk felhasználhatóságának le-
hetőségeiből. Mindez természetesen nem
másolható. Pontosabban másolni nem
érdemes. Ami a lényeg: v i s z o n y jön létre
ember és bábu, ember és történet között.

Ez a viszony tette röhögtetően mulat-
ságossá és keserűen önironikussá a Lo-
ketből érkezett „Színház a padlón"-
csoport előadását is. A szemünk láttára
dolgozó, izzadó, velünk beszélgető négy
fiatalember ugyanúgy viszonyul saját tör-
ténetéhez, mint mi: a szegény királyt - aki
olyan szegény, hogy még ellensége sincs
- akarata ellenére megvédi a mindenáron
segítőkész szomszéd hatalom, és a
segítségért csak a királykisasszony kezét
és egy kis fát kér cserébe. A király
hálálkodik - az egyik bábos pedig fárad-
hatatlanul tekeri mögötte a fenyőfákkal
telifestett vásznat. (Ha ez a bizonyos vi-
szony nem jön létre, akkor ügyes vagy
kevésbé ügyes, pár perc után kifulladó
bábozást látunk - mint történt az például
Kazincbarcikán két előadáson is. Láttuk a
bábokat, és láttuk a játszókat, de köztük
nem történt semmi, így aztán a kezdeti
érdekesség után a játszók is bábokká
váltak számunkra. A játék pedig a
bábszínházi tradíciók szerint folyt tovább,
és torkollott enyhe unalomba.)

A jól ismert történet ikszedik elmesé-
lése, a sokszor látott figurák ikszedik
megmutatása önmagában lényegtelen. A
produkciók lényegévé az előadók és az
eredeti mű között kifeszülő kapcsolat
válik. Ez teszi lehetővé a kritikus való-
ságábrázolását, ebben a tartományban
rejlenek a komédia, a groteszk és az éles
szatíra lehetőségei. Az utóbbi igen jel-
lemző volt a Pisekben látott produkciókra,
bizonyítva, hogy itt nem báb-szakmai
kérdésről, hanem sajátos és eredményes
alkotói közelítésmódról van szó. Az
északi határvidékről érke-

Petr Osolsobe Kafka Amerikájának brnói előadásában



zett lengyel nemzetiségi együttes tagjai
gyerekkoruk klasszikus meséjét dolgozták
fel. Máté kecske - behelyettesíthetjük a
szegény ember legkisebb fiával - elindul
világgá, hogy megtalálja a boldoságot.
„Verses-zenés kórusmű" - olvashatjuk az
előzetes ismertetőben. Öltönyös-
nyakkendős fiúk, fehér blúzos, sötét
szoknyás lányok vonulnak be fegyelmezett
rendben. Beletörődött só-hajjal nyugtázzuk:
a hatvanas éveket idéző ünnepélyes
oratóriumot kell majd szent áhítattal
végigunatkoznunk. Bejön a piros
nyakkendős karvezető, meghajol,
megfordul, felemeli kezét ... és a pontosan
felépített helyzet széttörik, az ikszedik
mesélésre és az oratorikus formára épülő
várakozásunk falsot kap. A kórus
légzőgyakorlatokat végez, meghajol, és az
iménti rendben lemasíroz. Szent áhítatban
beszívott levegőnk röhögésben távozik, és
örömmel regisztráljuk: itt valami másról
lesz szó. A karvezető beszédet mond, aztán
a zongorához ül, az egyik szereplő piros
klottnadrágot húz öltönyére, és elkezdődik
„Máté kecske" kálváriája. Kálvária ez,
mely-nek során Máté boldogság helyett
mindenütt vágyakat kioltó mechanikus ren-
det talál. A kérdés tehát az, hogy képes-e
beolvadni ebbe az erőszakkal működtetett,
vak fegyelemmel boldogságról zengő
kórusba. A szegény ember legkisebb fia
végül letolja a piros klott-nadrágot, a földre
dobja, és kivonul a teremből. Mi pedig
nevetünk mindezen, mert játszók és
történet, játszók és szín-házi forma között
olyan sajátos viszony alakul ki, amelyből
gyilkos szatíra kerekedik.

Bizonyos szempontból hasonló mód-
szerrel készült és hasonló eredménnyel
végződött a prágai avantgarde fiatalokat -
képzőművészeket, zenészeket, színészeket
- tömörítő Előre csoport produkciója is.
Ezen a „nem tradicionális" fesztiválon ők
azzal hozták zavarba a közönséget, hogy a
lehető legtradicionálisabb eszközöket
használták. Tizenkilencből az egyetlen
előadás volt, amit a nagyszínházban, a
nagyszínpadon játszottak. Egy operettel
beoltott, prágai „Bizottság-zenekar"
zenélt, a színpadon elegáns fiatalok
pontosan koreografált mozgást végeztek.
Vokálkísérettel dalok csendültek fel, és
közben a főhős, a címszereplő Brody
hosszas vívódás után megtalálja a helyes
döntést: elfogadja főnöke ajánlatát, és
feljebb lép a szamár-létrán. Mindezt láttuk
és hallottuk már valahol: ezt az
operettesített karriertör

ténetet, ezt a danoló népi hőst, ezt az
aranyos, szenilis nagymamát, ezt a fecs-
kére vetkezett boldogan napozó családot, a
tévékrimik ballonkabátos nyomozó-ját . . .
Ez a leginkább a kaposvári operettekre
emlékeztető előadás itt az elsők közül való
lehetett, és sokan - nem érzékelve az
idézőjeleket „Ez csak operett!"-jelszóval
utasították el az Előrét. Pedig ha ezt a
végtelenül mulatságos produkciót bírálni
lehet, az pontosan abból fakad, hogy
minden szó és gesztus idézőjelbe került.
Csak a nemet mondják, igaz, azt
nagyszerű humorral.

Idézőjel nincs, de helyette sincs sem-mi -
mondja a legismertebb és legrégibb amatőr
együttes, a Lampa Praha Różewicz-
előadása. A Kartoték abszolút pontos
megvalósításban kerül színre, a két-száz
körben ülő között ott az ágy, benne a
felkelni képtelen főhős. Közülünk idő-ről
időre feláll egy beépített néző, és
meglátogatja az „élet mellett" elheverő
hőst. A negyedik iksz felé tartó Lampa
Praha tagjai teljes azonosulással fogal-
mazzák meg elmulasztott életük hiányait.
Mondhatjuk: profi előadás. Még-sem nyújt
maradéktalan élményt. A Kartoték már
tudott és megfogalmazott bajainkról
tudósít. Mindenesetre azon jó előadások
közé tartozott itt Pisekben, melyek más-
más eszközökkel, de kétségbe vonják
századunk megváltó eredményeit,
megkérdőjelezik a haladást. óvatosan, de
az amatőröknek meg-engedett világos
beszéddel kérdezik: Hova tartunk ? Mihez
képest előre vagy hátra? Ezt a kérdést
fogalmazza meg a nevetés felszabadító és
megengedő erejében bízva a Slańyból
érkezett csoport is A kannibálok lakomája
című darabjában. Szerzőként Nestroyt
tüntetik fel, bár a produkció itt is a műhöz
és a világhoz való viszonyulásról szól. Az
öt szereplő időnként megáll, meg-
megvitatja, hogyan is kellene a következő
jelenetet megoldani. Kellékük egyetlen
hatalmas gumikerék, ezen hajózik a kan-
nibálokhoz a civilizáció követe, ezt - mint
televíziót - adja ajándékként fejlett
világunk képviselője a primitív törzs-nek,
ebbe a kerékbe préselődve forog-nak
körbe-körbe elmaradott embertársaink, és
hallgatják haladásról papoló vendégüket,
aki majdnem „megfőzi" őket. Tiszta
Amerika! - sóhajtanak fel vágyakozva a
pápuák, de bizony nem átallják megenni
vendégük gyermekét, és nincsenek
elkeseredve, amikor a civilizáció elköszön
tőlük. Marad minden, ahogy volt. A
haladásnak nevezett vál

tozások sem kínálnak jobb ennivalót. A
Slańy-csoport a fesztivál egyik
legsikeresebb produkcióját hozta létre,
mert a rengeteg poén egy laza, de mégis
világos szerkezetbe épült.

Nem sikerült ugyanez az egyébként
nyilvánvalóan tehetséges prágai csoport-
nak (Doprapo Praha). Ők Vonnegut művét
dolgozták fel Groteszk címmel. A sok apró
ötlettel díszített előadás nem-csak a nyelvi
nehézségek miatt vált parttalanul-
követhetetlenül terjengőssé. A Petr Lébl
által rendezett előadásnak egységes formája
volt, de nem volt magva, amihez az egyes
történések köthetők lettek volna. (A
rendező - egyben egyik főszereplő - nevét
nem véletlenül említem. Egy újabb
„mellékkörülményről" kívánok szólni: őt és
a már említett Petr Osolsobét felvették
rendező szakra a Színművészeti Főiskolára.
Nem felvételiztek, hiszen a bizottság - vagy
valaki illetékes - úgy gondolhatta, többet
tud meg róluk a produkciójuk alapján, mint
két-három öt-tíz perces felvételi v i z s g á n .
Ez természetesnek tűnhet, a magyarországi
körülményeket ismerve mégis abszurd és
hihetetlen történet.)

Petr Osolsobe rendezte és brnói csoportja
játszotta a fesztivál legjobb, számomra
nehezen felejthető produkcióját.
Munkatársával, Pitinskyvel Kafka regényét,
az Amerikát dramatizálták. Az elő-adás
leírása didakticizmust sugallhat, pedig erről
szó sincs. Ennek garanciája a pontos,
fegyelmezett és kivételesen tehetséges
színészi-rendezői munka. Karl Rossman, a
főhős belép. Fiatal és ártatlan. Tétován
tartja kopott bőröndjét, áll és néz.
Szemüvegén visszacsillognak a lámpák.
Érezzük, hogy vesztesnek jött ide, és
amikor a nagybácsi elkurvult bérenceivel,
ugató hivatalnokaival, dróton rángatott
bábuival belép, akkor már tudjuk is, hogy
Karl Rossman elveszett. Naivitásával, tiszta
tekintetével vereséget szenvedett, amikor
Amerika földjére lépett. Az ajtóban
meztelen kisfiú áll, kezében lángoló hajó,
nincs visszatérés. A nagybácsi egyik
kezében pálca, másik kezében a Szabadság-
szobor. (A rendező, Osolsobe játssza --
megkockáztatom a kijelentést - Latinovits
Cipollájára emlékeztető szuggesztivitással.)
Int, vezényel, csapata öntudatlan transzban
együtt hajlongva kéjeleg. Karl Rossman
elindul feléjük. Mögötte nyílik az ajtó,
belép a kisfiú. Egyik kezében kopott
bőrönd, a másikban Franz Kafka fény-képe.
Vége. Nyert Petr Osolsobe, nyert a
nagybácsi, nyert Amerika.


