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A Rusztaveli Színház vendégjátéka

Ha egyetlen lélegzetre kellene jellemez-
nem a grúz Rusztaveli Színházat, azt
mondanám, legszembetűnőbb tulajdon-
sága, hogy nem ismer esztétikai tekin-
télyt. Ennek némileg ellentmond, hogy a
vendégjáték alkalmából bemutatott há-
rom előadás közül az egyik túlságosan is

meghatódott a szerző moralizálásától.
Az eset egy mai grúz darabbal történt.
Tamaz Csiladze színművének előadásán -
címe: Szerep egy kezdő színésznő számára
- nem működött az irónia, ami Robert
Szturua másik két rendezésének
megadta az alaptónusát. Pedig iróniával
talán elfogadhatóbbá vált volna a megle-
hetősen avíttas történet, a javakorabeli
színházi rendező föllángolása az Ophe-
liát játszó ifjú és nonkonformista szí-
nésznő iránt, különösen miután a kissé
kusza cselekmény végére a melodráma is
besettenkedett a műbe. Az írói nyers-
anyagból valószínűleg semmiképpen sem
lehetett volna túl sokat kihozni; min-
denesetre tanulságos, hogy a klassziku-

sokat, úgy látszik, könnyebb elfogulatla-
nul kezelni, mint a kortársakat.

Shakespeare-rel például kíméletlenül
bánt Szturua. Kíméletlenül kicsontozta
belőle a lényeget. Amit dramaturgiailag
és stilisztikailag művelt a III. Richárddal,
azon tulajdonképpen föl kellene hábo-
rodnunk. Tökéletes mészárosmunkát
végzett. Föltrancsírozta a királydráma
eleven, vérerekkel és izmokkal átháló-
zott testét, leoperálta a csontokról a húst,
és fölmutatta a puszta vázat. Azt, ami a
műben legmélyebben és leplezetlenül
shakespeare-i.

Természetesen lehetnek hiányérze-
teink. Szturua a mészárosbárddal eltávo-
lított a III. Richárdból minden fenséges,
költői, tragikus nagyságot. Pozdorjává
zúzta a szituációkat. Clarence börtöne
nem börtön, senki nem hagy neki időt,
hogy elmondja álmát vagy életéért esde-
keljen gyilkosaitól. Hastings manipulálá-
sára sem fecsérelnek fölösleges trükkö-
ket, nem hozzák szóba a „Shore-né
ügyet", a lakására küldött sorsdöntő üze-
net átadását a „jelen nem lévő" érdekel-
tek gunyoros tekintete és cinikus kom-
mentárja kíséri; a két jelenet lényegében
szimultán zajlik. Szturua ezzel az el-
idegenítő, ha tetszik, brechti módszerrel
megy végig a cselekményen, hogy de-
monstrálja ironikus távolságát attól, ami
lejátszódik a drámában.

Már a kezdés is ortodox irodalomtör-
ténészeknek szóló provokácia. Bejön
Margit királyné - feketébe öltözött, feke-
tére árnyékolt arcú rémalak magas sarkú
cipőben -, és a magával hozott könyvből
megpróbálja fölolvasni a darabot. Mi-
előtt megszólalhatna, éles zenei effektre,
majd az ezt követő könnyed táncos dal-
lamra néhány szereplő érkezik, és elkez-
dődik az előadás. A narrátorként föllépő
Margit királyné később mégis módot
talál, hogy újra előrejöjjön a rivaldához,
kezében a III. Richárd bőrbe kötött pél-
dányával, idéz belőle, többször is föl-
olvassa a címet, bemondja a fölvonáso-
kat, és időnként kifordítja a könyvlapokat
a nézőtér felé, mintegy tárgyi bizonyíték-
ként használva a shakespeare-i forgató-
könyvet a dolgok mechanizmusának
illusztrálására. Az ismétlésnek jelentős
dramaturgiai funkciója van az előadás-
ban. Richárd mindig ugyanarra a tingli-
tangli zenére sántikál be lazán a szín-
padra, mindig ugyanarra a bohókás tánc-
dallamra sasszézik ki egy-egy gyilkosság
előtt vagy után.

Ez a képletesen kifelé forduló, lelep-
lező, demonstratív szellem nemcsak a
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rendező dramaturgiai fölfogására érvé-
nyes, hanem az értelmezés egészére is.
Szturua alapvető újítása a hagyományos
előadásokkal szemben, hogy nem indo-
kolja Richárd tündöklését a behízelgő
nagybácsi szuggesztiójával. Az ő Ri-
chárdja a legkisebb igyekezetet sem
tanúsítja azért, hogy megtévessze kör-
nyezetét vagy leendő áldozatait. Min-
denki tudja róla, hiszen látják, hogy pap-
rikajancsi-felség, bohócdiktátor, maffio-
sovezér. Tudják és elfogadják; ilyennek
fogadják el. Ramaz Cshikvadze egy
nyelvöltögető, pofákat vágó, grimaszoló
marionettrémet játszik; a gyerekkori
fenyegetőzések tréfás mumusát, akitől
nem lehet igazán félni, és akitől mégis
félünk, mert ki tudja ... Ez az ezüst séta-
pálcás, hosszú katonakabátos, rövid, ősz
hajú, szemforgató „rossz bácsi" - aki ha
akar, sántít, ha akar, nem - tartja sakkban
a nemes lordokat, akik lelkük mélyén lát-
hatóan megvetik, a jelenlétében is hüle-
dezve tekingetnek egymásra, de szenv-
telen mosollyal hagyják, hogy eljátssza
kisded játékait, sőt cinikus kivárásukkal
maguk is alájátszanak neki.

Megannyi markáns alapmagatartással
jellemzett karakter. Tévedés azt hinni,
hogy Szturua megelégszik a szerepek
lejelzésével. Néhány különösen nagyvo-
nalú alakítás a legjobb angol színészeket
idézi; ők tudnak olyan lezser könnyed-
séggel ruhát hordani, ahogyan a grúz szí-
nészek egynémelyike stílust, tartást ad a
tökéletesen össze nem illő darabokból
gondos ízléssel eklektikussá válogatott

jelmezeknek. A meztelen felsőtestre föl-
dobott laza ingek, ujjasok, szvetterek,
nyakba akasztott láncok egy sosem volt
kor történeti viseletévé lényegülnek ettől
az oldott eleganciától. Buckingham
(Georgij Gegecskori) választékosságát
egy őszülő halántékú úr hiúsága és finom
kölniillata lengi át. Lord Stanley (Badri
Kobahidze) a tekintélyes hivatalnok fád-
ságával szolgálja a hatalmat. Brakenbury
(Ruszlan Mikaberidze) szája körül az
örökös megvető mosoly sötét gengszter-
lelkületről árulkodik.

Ezen a ponton tehát el kell oszlatni azt
a tévhitet, hogy Szturua Shakespeare-
ironizálása csupán rendezői ötletekből áll.
Az ellenkezője igaz; az előadásban
egyetlen „rendezői ötlet" sincs, a törté-
nelemfilozófiának is nevezhető átfogó
rendezői szemlélet csak és kizárólag a
színészben manifesztálódik. Még soha-
sem láttam a szülő és a gyermek közti
szeretet és gyűlölet, megvetés és rajongás
olyan hátborzongató elegyét, mint abban
a - nem tudok rá jobb kifejezést -
melodrámai groteszkben, ahogyan
Cshikvadze és Marine Tbileli eljátssza
Richárd és York hercegné, a többszörö-
sen gyilkos fiú és az őt iszonyodva imádó
anya találkozását. Az előadás minden
mozzanatában, egészen a harmadik fel-
vonás többször ismétlődő, lepedős gyer-
mekjátékra emlékeztető kísértetjeleneté-
nek fantaziálásáig, és a hatalmas térképle-
pelből kibújó figurák lassított lidércnyo-
másszerű párbajáig a színészi személyiség
veszi magára az értelmezés terhét.

Különleges mókát űz a rendező a
különleges alkatú Avtandil Maharadzé-
val. Az erősen korpulens színész három
szerepet játszik az előadásban, felvoná-
sonként egyet. Az elsőben a haldokló IV.
Edward jelenetét egy csecsemőszerű
debil vénember gutaütéses bohóctréfájává
fejleszti. A másodikban mint canterburyi
érseket lökdösik főpapi jelmezé-ben ide-
oda a királyválasztási cirkusz
szcenáriumának megfelelően. A harma-
dikban néma feladatot kap: mint tarka
ruhás, kifestett, brechti Bolond gesztu-
sokkal vagy tánclépésekkel kommentálja
kívülről az eseményeket.

Ez utóbbi szerepe a fináléban válik
funkcionálissá. Richmond (Akakij Hida-
seli), aki már az előadás első jelenetében
színre lépett Richárd hívására, és attól
kezdve szorgosan figyelő, sőt sűrűn jegy-
zetelő tanoncként végigjárta tanítója
mellett az uralkodás iskoláját, e gyorstal-
paló hatalmi tanfolyam végzőseként,
legyőzve és megölve mesterét, most ott
áll annak holtteste fölött, kezében a ko-
ronával. Vajon fölteszi-e? A Bolond -
képviselőnk és néma rezonőrünk e játék-
ban - a körmét lerágja izgalmában,
nehogy bekövetkezzék a legrosszabb, és
Richmond megkoronázza magát. Hiába.
A mechanizmus megállíthatatlan, Rich-
mond fején a korona, a Bolond pedig cin-
kosan felénk csippent a szemével, és
tehetetlen mozdulattal széttárja a karját.
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A kaukázusi krétakör grúz előadásának
pikantériája, hogy a darab cselekménye
Grúziában játszódik, ami Brechtnél termé-
szetesen ugyanúgy fiktív helyszín, mint A
szecsuáni jó lélek parabolájában megjelölt
félig kínai, félig európai város. A különbség
legföljebb annyi, hogy a Krétakörhöz
Brecht didaktikus keretjátékot toldott,
amelyben két kaukázusi kolhozfalu vitázik
egy termékeny völgy tulajdonjogáról, és a
vita eldöntésére bemutatott példázat -
éppen a didaktikai cél érdekében - az ere-
deti kínai monda grúzra átdolgozott for-
mája. Csakhogy Szturua elhagyja az egész
keretjátékot. Evekkel ezelőtt történetesen
jelen voltam azon a berlini Brecht-kollok-
viumon, amelyen a rendező beszámolt az
akkor még csak készülő produkcióról, és
bizonyos malíciával kommentálta a szerző
darabjainak doktriner értelmezését. Alig
leplezte, hogy nem tartja magára nézve
kötelezőnek sem a brechti didaktikai szán-
dékot, sem az epikus színház katekizmu-
sát, és ennek első bizonyítékaként határo-
zottan fölöslegesnek nyilvánította a keret-
játékot. Ezáltal automatikusan megszűnt a
krétakörtörténet példázat jellege, és érvé-
nyét vesztette a helyi viszonyokra való
adaptálás oktató-nevelő célzata.

Szturua stílusa itt megint csak a merész
eklektika. Az epikus színház és a gesztikus
színjátszás elidegenítő effektusai éppúgy
megtalálhatók benne, mint népszínműele-
mek vagy a vásári bohózat és a realista víg-
játék motívumai. Az egész mulatság harsá-
nyan jókedvű, zenés-táncos kollektív ka-
valkáddá fajul, amiben nincsenek direkt
anakronizmusok, távolságtartó idézőjelek -
vagyis nem arról van szó, hogy egy mai
színtársulat mai felfogásunk szerint elját-
szik egy régi darabot -, mégsem lehet két-
ségünk az értelmezés elfogulatlan szabad-
sága, esztétikai szabadossága felől.

Szturua a világ legtermészetesebb gesz-
tusával dobja el Dessau zenéjét, hogy
helyette Gia Kancselivel komponáltasson
dzsesszes-rockos hangvételű muzsikát,
magától értetődően nem Brecht verseire,
hanem Petre Gruzinszkij új dalszövegeire.
Az Elbeszélőnek nevezett Énekes Zsanri
Lolasvili személyében itt csakugyan
narrátor és énekes sztár egyszerre, aki hol
elironizálja a szövegkönyvet - egy alka-
lommal például pergő nyelvvel fölolvassa a
dialógust a szereplők némajátékától kísér-
ve -, hol egy esztrádműsor konferansziéja-
ként közlekedik mikrofonzsinórjával a ját-
szók között. Amikor például Gruse (Iza
Gigosvili) otthagyja a gyermeket a
paraszt-asszony kapuja előtt, az Elbeszélő
a riporterek hányaveti modorában tartja
eléje a

mikrofont: „interjút készít" vele, az iránt
érdeklődve, hogy vajon mit érez most.
Máskor, a szakadékon való átkelésnél a zsi-
nór kötélként működik, s míg az Elbeszélő
az egyik végét tartja, Gruse átkapaszkodás
közben beleénekel a mikrofonba.

Ezúttal csakugyan vannak ötletei Sztu-
ruának, amelyek azonban sohasem
játsszák el önmagukat, hanem
beleágyazód-nak, belesimulnak a jelenet
karakterébe. Laurenti, a gyáva testvér
(Dzsemal Gaganidze) feleségével együtt
éppen modellt ül egy festőnek, amikor
Gruse megérkezik; a népi életképet
„élőben" is jókora zöld ráma keretezi, a
házaspár a falvédők stílusában foglal
helyet mögötte.

Nincs stílusegység a játéktechnikában
sem. Gruse és Szimon Csacsava (Kahi
Kavszadze) gyakran a klasszikus brechti
kiskáté szerint, egymás mellett, kapcsolat-
teremtés nélkül mondja a dialógust, arccal
a közönség felé fordulva. Máskor a legha-
gyományosabb, realista szituációt teremti
meg Szturua. Legelevenebbé a commedia
dell'arte-szerűen felpörgetett, minden
béklyótól megszabadított jelenetekben
válik az előadás, mindenekelőtt a har-
madik felvonásban és Ramaz Cshikvadze
Acdak-alakításában. Cshikvadzét a III.
Richárd után itt még inkább előveszi
fékezhetetlen pojácaösztöne, nemes anya-
gú ripacsériából táplálkozó játékkedve.
Amit csinál, az kétségkívül inkább cirkuszi
magánszám, gagparádé, káprázatos lazzo-
sorozat, mintsem jellemalkotás, különö-
sen amikor a két válni akaró öreg (Karlo
Szakandelidze és Lili Burbutasvili)
táncos-komikusi akrobatikájú, frenetikus
kettőse is csatlakozik hozzá. A néző itt már
nyerít, visong, végképp megfeledkezve
Brechtről, tandrámáról, epikus színházról,
hogy végül föloldódjék a szereplők közös
körtáncában.

Ebben a két előadásban csupa olyas-
mit láttunk, ami ellenkezik a szabályok-
kal, a bevett hagyománnyal, a szokással.
Ha valaki elméletet csinálna a szabályta-
lanságból, azt mondanánk, állj!, vissza!,
óvást emelünk az esztétika nevében: „Ez
nem Shakespeare és nem Brecht!" A
valóság mindig bonyolultabb. A Ruszta-
veli Színház lendületes tehetsége elsöpri
tiltakozásunkat. Elveink fenntartásával
lelkesedünk, mert nem szabálygyűjte-
ményekért járunk színházba, hanem
azért, hogy elkápráztassanak, levegye-
nek a lábunkról, megadásra kényszerít-
senek bennünket. A színháznak megvan-
nak a saját, kifürkészhetetlen törvényei,
és az élet néha meggyőzőbb az esztéti-
kánál.

DURÓ GYŐZŐ

Távol-keleti színjátékok -
másodkézből

1986 őszén meglepően gazdag programot
kínáltak a színházrajongóknak a Buda-
pesti Művészeti Hetek szervezői. Hol-
land, grúz, cseh és jugoszláviai magyar
társulatok vendégjátéka mellett hazánk-
ban még sohasem vagy csak századunk
első felében látott színjátékformák be-
mutatkozását tették lehetővé. A Táncfó-
rum rendezvénysorozatában lépett föl a
Fővárosi Operettszínházban a Fudzsi
Tánc- és Zenei Együttes, s az újságok
kabuki-előadásként harangozták be pro-
dukcióját. (Kabuki-színház először és
utoljára 1930-ban járt országunkban.) A
Szkéné Műegyetemi Színház a Basho
nevű spanyol színházi csoportot látta
vendégül, amelynek vezetője, Toni Cots
az Oidipusz románca című monodráma
többszöri előadása mellett Puputan cím-
mel szakmai bemutatót tartott Bali szige-
tének táncszínházáról. Végül négy alka-
lommal lépett színpadra Budapesten és
vidéken a Tótókai Nó-színház. A magyar
közönség és a fölsorolt egzotikus színjá-
téktípusok igazi találkozása azonban
elmaradt. Ugyanis mindhárom színház-
formát nem autentikus együttesek mu-
tatták be, tehát az élményt „másodkéz-
ből" kaptuk.

Bujó

A kilenctagú Fudzsi Tánc- és Zenei
Együttest négy táncos, két zenész, egy
ügyelő és két színpadi asszisztens alkotta.
Műsorukat a felületes szemlélő valóban
kabukinak vélhette: három olyan darab is
szerepelt benne, amely műfaját tekintve
soszagoto, azaz táncjáték, és közismerten
a kabuki repertoárjába tartozik. Ám aki
észrevette, hogy a táncosok között három
nő található, a zenészek pedig kotón, azaz
tizenhárom húros citerán és sakuhacsin,
vagyis ötlyukú bam-buszfurulyán
játszanak, annak eleve kételkednie kellett
abban, hogy kabukit lát. Köztudomású
ugyanis, hogy a kabukit 1629 óta
kizárólag férfiak adják elő, továbbá hogy
a soszagoto elmaradhatatlan
kísérőhangszere a samiszen, a három-
húros japán lant, amely nem szerepelt az
együttes instrumentáriumában.

A Fudzsi Együttes valójában bujót
mutatott be. A szó jelentése ,tánc', a


