
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



fogalmat pedig Cuboucsi Sójó (1859-
1935), neves író és tudós, a kabuki nagy
teoretikusa találta ki a japán színpadi
táncformák összefoglaló nevéül. A szót
két kínai írásjeggyel írják: a hu írásjegy
másik olvasata mai, amely a középkori
japán táncok - így a nó táncainak is -
közös elnevezése; a jó írásjegy másik
olvasata viszont odori, s így nevezik vala-
mennyi újkori, tehát 1603 utáni táncot,
beleértve a köznép ünnepeken járt táncait
és a kabuki táncbetéteit is. A bujó mint
műfaj egyben azt is jelenti, hogy az e
néven előadott produkciókat színházi
környezetükből kiszakítva, elsősorban a
táncformák kedvéért mutatják be. S bár a
teátrális külsőségeket megtartják, a mai-
nak nem kell fölkeltenie a nó-játékok
feszültségét, amelyekben eredetileg sze-
repel, s az odoritól sem várja el senki,
hogy megteremtse a kabukiban elenged-
hetetlen drámai helyzeteket. A bujóval
szembeni egyetlen követelmény, hogy
szép legyen, és minél tágabb lehetősége-
ket nyújtson a táncos képességeinek
kibontakoztatására. Ezért a bujót általában
hivatásos művészek adják elő, s a Fudzsi
Együttes tagjai is kisgyermekkoruktól a
táncnak szentelték életüket.

Első számuk koreográfiája kifejezetten
mostani európai turnéjuk számára készült,
és a Szakura, szakura (Cseresznyevirágok)
című igen népszerű műdalt elevenítette
meg, amelyet Jamada Koszaku szerzett
1925 táján. A két táncos, Takako Kato (a
Fudzsi Együttes vezetője) és Szumitomo
Joko két hölgyet személyesített meg, akik
tavaszi sétára indulnak, hogy a virágzó
cseresznyefák látványában
gyönyörködjenek. A kísérő-zenét az
amerikai származású John Kaizan
Neptune játszotta sakuhacsin és Terao
Mitoyo kotón. A tánc főként népies
táncmozdulatokra épült, és pontosan
tükrözte a japán táncjátékstílus jellemző
zártságát, amely az apró lépések-ben, az
ugrások mellőzésében, a szigorúan kötött
mozdulatokban, illetve a fej-, a kéz- és a
lábmozgás szinkronitásában nyilvánult
meg.

Ezután egy elmélyült sakuhacsi-szóló
és egy virtuóz koto-szám következett (az
említett előadók tolmácsolásában), majd
Kato Takako bemutatta a Fudzsi-muszume
(Lilaakác-lány) című soszagotót. A darab
kísérőzenéjét - mint a két további kabuki-
táncjáték esetében is - magnó-fölvételről
játszották be. A soszagoto ugyanis
nagauta (,hosszú ének') zenekíséretet
igényel, amely egy vagy több férfi
recitálásából s az ezt aláfestő, kifejezet

ten érzéki hangzású samiszen muzsikájá-
ból áll. A táncjáték szövegét Kacui Gen-
pacsi, zenéjét Kineja Rokuszaburó írta
1826-ban. A darabot egy híres japán fest-
mény ihlette, amelyen a lila akác szel-
leme látható gyönyörű fiatal lány alakjá-
ban. Ezért a szerzői instrukciók szerint a
színpad hátterét virágzó lilaakác-ágak
díszítik, s a hímzett kimonóban, széles
kalapban táncoló főszereplő vállán is egy
lilaakác-ág függ. A mű cselekménye el-
hanyagolható; az előadó föladata nem
egy történéssor bemutatása, hanem
azoknak az érzelmeknek minél érzékle-
tesebb megfogalmazása, amelyekkel az
emberi testet öltött viráglélek az emberi
világra rácsodálkozik. A játék csúcspont-
ján a szellem még a szakét, azaz a rizsbort
is megkóstolja, és kissé becsíp tőle.
Tétova mozdulatai, gyakori megingásai
komikus színezetet adnak a tánc befejező
részének. Kato Takako pontosan és igen
esztétikusan adta elő a darabot, de
produkciójából hiányzott az a megjele-
nítő erő, amely a kabuki női szerepeket
játszó férfi színészeinek, az onnaga-
táknak a teljesítményét jellemzi ugyan-
ebben a táncjátékban. Ne feledjük, hogy
az eredeti koreográfia férfiak számára
készült, és legfőbb hatáselemének az a
rendkívüli feszültség számított, amely az
onnagaták nőies megjelenése és férfiter-
mészete között ébredt. A kabuki-színész
az ilyen típusú szerepekben mindig azt a
küzdelmet tárja elénk, hogyan tudja
legyőzni önnön férfiasságát, s előhívni a
lénye mélyén szunnyadó női princípiu-
mot. Ez olyan drámaisággal telíti táncát,
amelynek megteremtésére Kato Takako
eleve nem vállalkozhatott.

A társulat egyetlen férfi táncosa, Na-
rumi Cujosi - koto- és sakuhacsi-kíséret-
tel - a Kuroda-buci (A Kuroda törzs harco-
sai) című szilaj szamurájtáncot adta elő,
amely egyaránt tartalmaz heves tempójú
és széles ívű harci mozdulatokat, illetve

lassú és lefojtott meditatív mozgásele-
meket. A gyors részletek, a hirtelen leál-
lások, a vontatott lépések és gesztusok
kiszámíthatatlan ritmusban történő vál-
takozása, a koreográfia kivitelezésének
rendkívüli plaszticitása ritka élménnyel
ajándékozta meg a magyar közönséget.
Az egyetlen zavaró momentum az előa-
dónak a táncától idegen, talán a holly-
woodi filmekből ellesett, hatásvadász
mimikája volt, amellyel bizonyára a har-
cosok lelkivilágát kívánta érzékeltetni.
Márpedig valamennyi klasszikus japán
tánctípus szabályrendszere szigorúan
előírja az arc szoborszerű merevségét és
érzelemmentességét. A testnek kell
beszélnie, mindent a tánccal kell el-
mondani.

Ezután megint egy soszagoto került
sorra, az Ecsigo-dzsisi (Az ecsigói orosz-
lán) című kabuki-táncjáték. Szövegét
Sinoda Kindzsi, zenéjét Kineja Rokuzae-
mon szerezte 1811-ben. Cselekménye
mindössze annyi, hogy egy északi tarto-
mányból, Ecsigóból érkezett mutatvá-
nyos járja az egykori Edo (a mai Tókió)
utcáit, és három különféle produkcióval
kápráztatja el az összeverődött nézőket.
Először egy oroszlántáncot mutat be az
arca fölött a fejére erősített vörös orosz-
lánmaszk segítségével. A tánc különle-
ges bravúrja, hogy a figyelmet nem az
előadó arcára, hanem az oroszlánfejre
összpontosítja, így a táncos mozgását egy
idő után az oroszlán mozdulataiként
érzékeljük. A második szám egy különle-
gesen magas talpú fapapuccsal, úgyneve-
zett getával eljárt tánc, amelyben még
megállni és járni is nehéz föladat, nem-
hogy táncolni benne. Végül pedig a
mutatványos egy hosszú fehér leplet len-
getve rajzol ki formákat a térben, a lepel
kezelése kifinomult technikát igényel.
Watanabe Szacsiko mindhárom produk-
ciót kifogástalanul oldotta meg, de az ő
táncából is hiányzott az az átütőerő,

Tánc a lándzsával a Tótókai Nó-szinház bemutatójában



amely a kabuki-színészek alakításainak
sajátja, s amelyre számítva az alkotók ezt
a darabot kigondolták.

Egy lírai szépségű koto-sakuhacsi duó
után az estet a Szagi-muszume (Kócsag-
lány) című soszagoto zárta. Szövegét
Horikosi Niszódzsi, zenéjét Kineja
Csúdzsiró írta 1762-ben. Egy fehér kó-
csag alakjában lakozó szellemről szól, aki
beleszeret egy férfiba, s a kedvéért
gyönyörű ifjú lánnyá változik. Halála
után azonban érzéki vágyaiért a pokolra
kerül. A darab különleges műfajba tarto-
zik: p

enge-mono (,gyors átváltozás da-
rab'), ami azt jelenti, hogy előadójának
többször kell benne ruhát váltania anél-
kül, hogy megszakítaná a táncát. Ezt két
speciális eljárással lehet megvalósítani: a
hikinuki és a bukkaeri módszerével.
Mindkettőnek az a lényege, hogy a tán-
cos eleve több réteg kosztümben lép a
színpadra. Hikinuki esetén e rétegeket
rögzítőzsinórok fogják össze a színész
testén, s ezek kihúzása után - amelyet a
teljesen feketébe öltözött színpadi szol-
gák hajtanak végre - a legfelső ruha
egyetlen mozdulattal ledobható. Buk-
kaeri alkalmazásakor a jelmezrétegeket a
színész derekánál széles öv fogja össze. A
táncos ilyenkor csak felsőtestéről dobja
le a ruhát, amely az övéről alácsüngve
beborítja az alsótestét. A levetett fel-
sőruha bélésének és az épp legfölülre
került kosztümnek a színe és a mintája
megegyezik, így az effektus valóban az
egy szempillantás alatti teljes átöltözés
illúzióját kelti. A jelmezcserékkel egy-
időben a színésznek természetesen sze-
mélyiséget is kell váltania, hiszen már
nem ugyanazt a lényt testesíti meg. Kato
Takako produkciója ezúttal is nagy
műgonddal kimunkált és igen dekoratív
volt. A szomorúfűzfát ábrázoló háttér
előtt fekete-fehér, tűzvörös és hófehér
kimonókban lejtette táncát, s a mozgását
sötét árnyékként kísérő színpadi segédek
közreműködésével a kosztümcseréket is
fölényes biztonsággal megoldotta. A
személyiségváltásokat azonban már ke-
vésbé sikerült érzékeltetnie, s alakításá-
ból változatlanul hiányzott az a drámai
töltet, amelynek megteremtésével a ka-
buki művészei olyan mély hatást gyako-
rolnak közönségükre.

Azok a nézők, akik életükben először
láttak japán táncokat, a Fudzsi Együttes
estjén magas esztétikai színvonalú, sze-
met és fület gyönyörködtető élményben
részesültek. Ám aki tudja, hogy a bujó
csak afféle pótlékműfaj, amelyet komo-
lyabb művészi igényű színjátékok köny-

nyen befogadhat' és főként szórakoztató
célú részleteiből vontak el, továbbra is
sóvárogva várja, hogy egyszer e táncjáté-
kok eredeti formájával, például igazi
kabukival is szembesülhessen.

Puputan

Amikor Antonin Artaud 1931 júliusában
a vincennes-i erdőben megrendezett
Gyarmati Kiállításon megtekint egy Bali
szigeti színházi előadást, a produkció
olyan elragadtatást vált ki belőle, hogy
lelkesült hangú tanulmányt ír a látottak-
ról, s az élmény még hosszú évek múltán
is foglalkoztatja ........... a Bali szigetiek a
legtökéletesebb szigorral valósítják meg
a vegytiszta színházat . . ." - írja. - „A Bali
szigetieknek minden élethelyzetre
változatos, sokrétű mimikai eszköztáruk
van, s előadásukban a színházi konven-
ciók felsőbbrendű értékeit fedezhetjük
fel. . ." Tanulmányából nemcsak az nem
derül ki, hogy melyik balinéz társulat és
milyen produkciókkal szerepelt Fran-
ciaországban, de még az sem állapítható
meg, hogy vajon melyik színjátéktípust
mutatták be a kis sziget számos teátrális
látványossága közül. Az a sokk azonban,
amit a gyökeresen más világképű, élet-
szemléletű és művészetfölfogású kultúra
talaján sarjadt színművészettel való
szembesülés jelentett az európai szín-
házi emberek számára - írásának minden
során érezhető.

Bali az indonéz szigetvilág Jáva és
Lombok között fekvő tagja. A mindössze
ötezer-nyolcszáz négyzetkilométer terü-
letű, két és fél milliós népességű sziget
Ázsia szélét jelenti: keleti partjai mellett
húzódik a Wallace-vonal, Azsia és
Ausztrália földrajzi határa. A kis Bali
minden bizonnyal elveszne a száznegy-
vennégymillió fős lakosságú Indonézia
tizenháromezer-hatszázhetvenhét szigete
között, ha nem irányítaná rá a figyelmet
egyedülálló kultúrája. Bali ugyanis
nemcsak geográfiai, hanem vallási és
művelődéstörténeti értelemben is sziget:
népe a csaknem teljesen mohamedán
vallású Indonézia kellős közepén is
romlatlanul őrzi brahmanista hitét és a
hindu szellemi tradíciót, illetve a mo-
dern technika és a nyugati civilizáció
növekvő térhódítása ellenére is rendület-
lenül hű ősi isteneihez és szokásaihoz.

A brahmanizmus az i. sz. VI-VII. szá-
zadban hódította meg az indonéz szige-
teket, s az eltelt évszázadok alatt szét-
választhatatlanul összefonódott az azo-
kon eredetileg honos animizmussal, a

természeti képződményekben és jelen-
ségekben lakozó istenek, szellemek és
démonok kezdetleges kultuszával. Majd
a XIV-XV. században mohamedán ke-
reskedők vetették meg a lábukat Jáván, s
ezzel megindult az iszlám vallás lassú, de
föltartóztathatatlan terjeszkedése a szi-
getvilágban. Csupán egyetlen sziget
tudta az új hitet távol tartani partjaitól:
Bali.

Balin mintegy ezer templom található,
bár ha figyelembe vesszük, hogy minden
lakóépülethez tartozik egy kis háziszen-
tély, akár azt is mondhatjuk, hogy a
templomok száma százezernyi. A sziget
lakossága ugyanis a szó szoros értelmé-
ben igyekszik együtt élni isteneivel.
Helyet biztosít nekik hétköznapjainak
forgatagában, ünnepeiket pedig buzgón
megüli. S mert minden templom más-
más jeles napon áldoz az égieknek, Balin
évente több mint ezer ünnepet tartanak.

Az ünnepek elmaradhatatlan része a
színjáték, amelyet vagy a szertartások
részeként, vagy az egybegyűlt tömeg szó-
rakoztatására adnak elő. Még e kis sziget
teátrális hagyományában is legalább egy
tucat különböző színjátéktípus különít-
hető el, ami Ázsia színházformáinak
kaleidoszkópszerű változatosságáról és
gazdagságáról tanúskodik. A balinéz
színjátékok túlnyomó többsége indiai
eredetről árulkodó dramatikus tánc, de
akad közöttük samanisztikus jegyeket mu-
tató betegségűző varázsrítus, árnyjáték
vagy jellegzetes távol-keleti „opera" is.

Toni Cots, aki hangsúlyozottan szak-
mai bemutatót tartott, és nem színházi
előadás élményével kecsegtette közön-
ségét, természetesen meg sem próbálko-
zott valamennyi balinéz színjátékforma
fölidézésével. Csupán három táncjáték-
ról beszélt, s ezek közül egyet szemlélte-
tett részletesen. Produkciójának címéül
olyan fogalmat választott, amely Bali
történelmének legsötétebb fejezetére
utal. A puputan szó „önkéntes halált"
jelent, s egyben Indonézia
gyarmatosításának legszégyenletesebb
eseményét jelöli. 1906 őszén - egy Bali
közelében szerencsétlenül járt hajó
kifosztásának megtorlására - több ezer
holland katonából álló büntetőexpedíció
szállt partra a sziget déli részén.
Hajóágyúkkal lőtték a védte-len falvakat,
sortüzekkel terítették le a balinéz
lándzsásokat. Végül a badungi fejedelem
egész házanépével elhagyta a palotáját,
és fegyvertelenül a katonák elé vonult. A
hollandok mind egy szálig lemészárolták
az ünneplőbe öltözött, dalolva, táncolva,
imádkozva menetelő



bennszülötteket, akik között nők, gyere-
kek, öregek és betegek is jócskán akadtak.
Kollektív öngyilkosság volt: meg-rázó
erejű, de hatástalan tiltakozás a szi-
getbekebelezése ellen. Számunkra pedig
örök mementó: arra a veszélyre figyel-
meztet, amellyel a - főként gazdasági
érdekekből s gyakran erőszakkal terjesz-
tett - nyugati civilizáció fenyegeti az
emberiség ősi és romlatlan értékeit őrző
távol-keleti kultúrákat.

Előadásának első részében Toni Cots
azt fejtegette, hogy mi vezette őt, a világ-
hírű Odin Teatret egykori tagját, Eugenio
Barba munkatársát, a képzett európai
színészt Bali szigetére, ahol nincsenek
professzionális értelemben vett színészek
és táncosok. Kiktől lehet ott tanulni, és
mit? A válasz egyszerű. Egyrészt a tánc
minden balinéz embernek a vérében van;
a fiatalok nem rendszeres oktatást kapnak,
hanem a sűrű ünnepek gyakorlatában,
érzéki tapasztalás útján sajátítják el a
színjátékok mozgásvilágát, és tanulják
meg szabályaikat. Másrészt mint minden
keleti színész, a balinéz táncos is olyan
komplex „hang- és testnyelvet" használ,
amely lehetővé teszi számára, hogy egész
lényével közöljön, tehát sokkal több
„csatornán" hathat közönségére, mint az
övéhez viszonyítva igencsak szegényes
eszköztárral rendelkező európai színész.

Ezt követően Toni Cots bemutatta azt
az alaptesttartást, amely valamennyi
balinéz tánctípus közös kiindulópontja: a
térd beroggyan, a lábujjak fölmered-nek,
a hát merev, a vállak fölhúzva, a kéz ujjai
szétterpesztve, a fej finoman inog a
nyakon, a szemek egy távoli pontra néz-
nek. E testtartás fő célja, hogy különféle
feszültségeket ébresszen a táncos testé-
ben. Például: a beroggyantott térd stabi-
lizálja a táncos egyensúlyát, hiszen a test
súlypontja lejjebb kerül; a fölmeresztett
lábujjak ugyanakkor labilis helyzetet
eredményeznek, hiszen a talp támaszko-
dási felülete csökken. A táncos testében
létrejött feszültségekből pedig óriási - a
nézők felé sugárzó - energia szabadul-hat
föl.

Majd Toni Cots három balinéz színjá-
téktípus jellemző járástechnikáját szem-
léltette: a barisz nevű, főleg fiatal fiúk
által járt erőteljes harci táncét; a legongét,
amely „az isteni nimfák égi tánca", és ifjú
lányok adják elő; illetve a topeng elneve-
zésű maszkos játékét. A legfontosabb
gesztusokat is ismertette: a hogyan lehet
kézmozdulatok segítségével fölkelteni a
sas, az oroszlán, a majom és a legyező

lan. Helmut Uhlig így írja le ezt a varázs-
latos hangzású muzsikát Bali, az élő iste-
nek szigete című könyvében (Budapest,
1985., Gondolat): „A gamelanzenekar két
központi metallofonból (meghatározott
rendben csoportosított és behangolt
fémlapokból álló ütőhangszerből), az
egyenként tizenhárom lemezes genderből
áll, amelyen két kézzel játszanak. Ehhez
járul még két, egyenként tíz lemezből álló
henger - a gangsza és a kantil -, velük
intonálják a témákat, és ritmikus
arabeszkeket játszanak rajtuk. A
gamelanzene különlegessége ugyanis
ritmikájának szigorú, nehezen áttekinthető
sokfélesége, a dzsublag nyújtott és mély
dallamvezetésével és a dzsegog skandáló
ütéseivel. A belső szegéllyel ellátott,
hatalmas lapos tálakra emlékez-tető függő
gongok zengő hangja mélyen rezgő
harangköpenybe burkolja a zenét."

A figurák a hátteret alkotó narancs-
sárga függöny mögül léptek ki. Megjele-
nésük előtt hevesen rázták hátulról a füg-
gönyt, mintha megszületésük kínját kí
vánnák érzékeltetni. Először a Főminiszter
félelmetes alakja tűnt föl, mozgása erőt
sugárzott és tiszteletet parancsolt. Utána
az Első Súdra következett, öntelt, páros
lábbal ugráló fickó. Majd az Öreg-ember
került elénk, görnyedt tartással,

A Juja, Munemori szeretője című nó-dráma címszereplője

képzetét. Végül néhány etűd bemutatá-
sával példázta, hogyan alkalmazza a bali-
néz táncdrámák mozgásrendszerét saját
tréningjében.

Az előadás második része szolgáltatta a
legnagyobb látványosságot. Toni Cots a
topeng néven ismert „királyi krónikás
játék" négy karakterének táncát adta elő.
A topeng valaha rituális színjáték volt,
amely isteneket idézett meg. Az idők
folyamán azonban egyfajta „történelmi
arcképcsarnokká" alakult, amelyet kife-
jezetten szórakoztató célzattal mutatnak
be. A topeng szó „maszkot" jelent, még-
hozzá abban az értelemben, amelyben a
commedia dell'arte használja ezt a ki-
fejezést. A fából faragott, dülledt szemű,
festett és szőrzettel ellátott teljes vagy
félmaszkok nemcsak arcot adnak a figu-
ráknak, hanem egyúttal a jellemüket, a
viselkedésüket, a megszólalásaikat és a
mozgáskarakterüket is meghatározzák.
Sőt kasztba is sorolják a szereplőket,
hiszen Bali szigetén még ma is elevenen
él a kasztrendszer, és a lakosság kilenc-
venöt százaléka a legalsóbb kasztba tar-
tozik, azaz súdra. A topeng színjáték nem
más, mint e maszkok fölvonultatása egy
vagy több előadó megszemélyesítésében.

A bemutatónak ezt a részét már mag-
nőről bejátszott zene is kísérte: a game-



reszketeg fejjel, bizonytalan mozdula-
tokkal, totyogó járással megformált sze-
replő. Végül a Második Súdra zárta a
sort, akinek flegmatikus személyiségéről
hányaveti magatartása és lekezelő gesz-
tusai árulkodtak. A súdrák egyértelműen
komikus figurák voltak. Félmaszkot
viseltek, amely szabadon hagyta a száju-
kat, így énekelhettek is (bár a Második
Súdra csak egy kurta kiáltást hallatott). A
Főminiszter és a hosszú fehér hajú Öreg-
ember teljes maszkot hordtak, és némák
maradtak. Az arcot egészen elfedő masz-
kot ugyanis a színésznek a fogával kell
tartania. Mind a négy karakter mezítláb
és azonos jelmezben táncolt: Toni Cots
fehér nadrágot, szorosan a törzsére te-
kert fehér leplet, térd alá érő színes kön-
töst, gazdagon díszített, mellre és hátra
simuló körgallért öltött föl, a hátára
pedig bársonyhüvelyű görbe kardot erő-
sített. De minden álarchoz más-más fej-
fedő tartozott.

Az előadás harmadik részében Toni
Cots saját színészi gyakorlatáról beszélt.
Elmondta, hogy tanulóévei után még
két-három évébe került, amíg kialakí-
totta saját színészi nyelvét. Ebbe a bali-
néz táncjátékokból nyert értékes tapasz-
talatokon kívül korábbi tanulmányainak
- akrobatika; kellékhasználat; biomecha-
nika, hangképzés, testkompozíció, test-
koordináció - eredményeit is beépítette.
Ez a nyelv elveken alapul, nem akar sem-
mit kifejezni. „Munka a térben" - ennyi-
ből áll csupán. Kiemelte a rendszeres tré-
ning fontosságát. Mint megjegyezte: „A
tréning az a senki földje, ahol a színész a
saját képességeivel és tudatlanságával
szembesül." Búcsúzóul pedig mozgás-
improvizációkat végzett egy cigarettával
és egy szál szegfűvel - balinéz táncmoz-
dulatokra.

Toni Cots produkciója korrekt volt és
hiteles. Egy távoli színházi világot kívánt
megismertetni velünk, amely csodálatos
hatásokra képes. Tárgyilagosan bemu-
tatta, de nem hozta létre a csodát. Tehát
mi nem részesülhettünk abban az él-
ményben, amelyről Artaud így tudósít
bennünket: „Szellemi alkímiával van
dolgunk, amely a lelkiállapotokból gesz-
tust varázsol, mégpedig a végtelenségig
leegyszerűsített, minden feleslegestől
megfosztott, határozott gesztust, olyant,
amilyenné a mi cselekedeteink is vál-

hatnának, ha az abszolútumra töreked-
nénk."

Nő-nő

A szenvedélyes színházbarátok és a szín-
házi emberek tizenkét éve vártak erre a
találkozásra. Amióta 1974-ben Vekerdy
Tamás kitűnő munkája, A színészi hatás
eszközei - Zeami mester művei szerint
című lélektani elemzés megjelent és
hetek alatt elfogyott, a távoli kultúrák
művészete iránt nyitott közönség a köny-
vet kézről kézre adva olvasta ezt az euró-
pai színháznéző számára misztikus és
idegen színjátékot nagy hozzáértéssel -
az empátiát és a rálátást helyes arányban
vegyítve - megközelítő tanulmányt. S a
kötet olvasói egyre reménykedtek abban,
hogy hamarosan közvetlen színházi él-
mény fogja kiteljesíteni a nó-színházról
szerzett - egyelőre még csak elméleti -
ismereteiket.

Alig több mint egy évtizedes késéssel
tehát ez a pillanat is elérkezett, bár baljós
előjelek figyelmeztettek rá, hogy a bő fél
évezredes hagyományra visszatekintő nó
játék és a magyar közönség szembe-
sülése korántsem lesz felhőtlen és egyér-
telmű. A hazánkba meghívott Tótókai
Nó-színház előreküldött prospektusából
ugyanis két tény minden kétséget kizá-
róan kiderült: 1. A társulat zömét nők
alkotják. 2. Az együttes tagjai vezetőjük,
a Konparu nó-iskola tradícióját követő
Szugijama Kazujo professzorasszony ki-
vételével egytől egyig amatőrök.

Márpedig a nő-színház legfelületesebb
ismerői is főként a színjátéktípus alábbi
két jellemzőjéről tudnak: 1. A nőt
kialakulásától fogva az 1868-as Meidzsi-
restaurációig kizárólag férfiak adták elő.
A múlt század végétől napjainkig ugyan
számos nő próbálkozott és próbálkozik a
mesterség elsajátításával, de tevékenysé-
gük szórványos és elszigetelt, csak a férfi
színészek árnyékában és igen ritkán
léphetnek föl. 2. A nó előadói hétéves
koruktól harmincöt éves korukig tanul-
ják művészetüket, s csak a „negyedik
ikszhez" közeledve tekintik magukat
érett színésznek. Egész életüket a hivatá-
suknak szentelik, színházi környezetben
nőnek föl és öregednek meg, a mestersé-
gük a létformájuk. A színjáték forma-
nyelve, szemlélete és gondolatvilága
híven tükrözi a nemzedékek hosszú sora
által fölhalmozott tapasztalatokat, illetve
a színészek emberöltőnyi képzését: a nó
belső követelményrendszere olyan
szigorú, hogy csak professzionista művé-
szek felelhetnek meg neki.

Így háta magyar közönség - amelynek
kisebb, avatott része túlzott várakozás

sal, nagyobb, csupán a távol-keleti kurió-
zum iránt érdeklődő része pedig teljesen
fölkészületlenül ült be a budapesti Odry
Színpad, a Szegedi Ifjúsági Ház, illetve a
debreceni Csokonai Színház nézőterére -
eleve csalódásra volt ítélve. A nézők,
akik a borsos helyárak fejében feledhe-
tetlen művészi élményben reményked-
tek, negyedóra múltán értetlenül, fél óra
elteltével unatkozva, háromnegyed óra
után kínosan feszengve ültek, később -
az elemi udvariasság szabályairól is
meg-feledkezve - hangosan nevetgéltek
és társalogtak. Tömegek hagyták ott a
szünetben a produkciót, a második rész
alatt pedig - meglehetős zajt csapva -
újabb csoportok távoztak. Különösen a
bő szín-házi választékkal elkényeztetett
budapesti publikum vizsgázott rosszul
méltányosságból és kulturált
viselkedésből, a vidéki előadások
közönsége türelmesebbnek és
megértőbbnek bizonyult.

A nó művészete mindenütt a világon
nehéz föladat elé állítja a befogadót.
Nem véletlen, hogy még Japánban is
elsősorban az értelmiségi elit látogatja a
nó-előadásokat. A nézők - mielőtt szín-
házba mennének - elolvassák a műsoron
szereplő darabok szövegének mai japán
nyelvű átiratát, hiszen csaknem vala-
mennyi nó-dráma XIV-XV. századi,
úgynevezett közép-japán nyelven író-
dott, amelyet századunk embere nem ért
meg. Tanulmányozzák a maszkok, a
ruhák, a kellékek leírását, a versek, a zene
és a táncok ismertetését. A nézőteret
tehát fölkészült közönség tölti meg,
amely már jártas nemcsak a színjáték,
hanem az adott darabok világában is, és
képes az előadás bonyolult jelrendszere
mögött rejtőző s annak értelmet adó üze-
net fölfogására. A produkciókat figyel-
mesen, szinte révületben követi, és szá-
mára valóban megtörténik a színházi
teremtés misztériuma.

Tévedés ne essék, a magyar nézők egy
része valószínűleg hasonló értetlenség-
gel és türelmetlenséggel fogadta volna
bármely vérbeli profi férfi együttes elő-
adását is. Emlékezetes, hogy 1982-ben
Szófiában, a Nemzetek Színháza feszti-
válon egy elismert hivatásos nó-társulat,
a Zeami-za lépett föl, de a közönség bizo-
nyos hányada ott is tüntetően unatkozott,
és tiszteletlenül kinevette a produkciót. A
nó ugyanis végtelenül lassú és
meglehetősen kényelmetlen művészet,
amely nem külsődleges, tehát látható és
hallható jegyeivel kíván a nézőire hatni.
Ezek csak irányjelzők, amelyek mély tar-
talmak felé mutatnak. A közönség élmé-



nyét csakis e lényegi mondandó meg-
értése és átérzése jelentheti, de az euró-
pai színházba járók nem rendelkeznek az
ehhez elengedhetetlenül szükséges vi-
lágkép, mitológia, vallási tanok és törté-
nelmi tények ismeretével.

Érdemes-e tehát ilyen - csak speciális
tudással és előzetes fölkészüléssel meg-
érthető, látvány- és hangzásvilágában
elvont és idegen - színházművészetet
földrészünk közönsége elé bocsátani? A
nó mint kuriózum megismertetésén túl a
nó-társulatok európai turnéit a színjáték
egyik alkotóelemének, a kivételes szí-
nészi teljesítménynek a bemutatása in-
dokolja. A nő-színész munkájának alap-
elveit, szabályait, eszközeit és technikáit
már fél évezreddel ezelőtt rendszerbe
foglalta Zeami Motokijo, a nó végső for-
májának kikristályosítója. Azóta minden
előadó e szigorú keretek között próbálja
elérni a tökéletességet.

A nó-színész sem alakot, sem jellemet
nem ábrázol, a szerepben rejlő emberi
esszenciát kívánja megragadni. A figura
korából, fizikai és szellemi képességei-
ből, neveltetéséből, társadalmi és va-
gyoni helyzetéből egyaránt következő
mentális állapot érdekli. A külsőségekkel
nem kell törődnie, azokat ugyancsak öt
évszázada rögzített konvencionális jelek
hordozzák: a maszkok, a ruhák, a kellé-
kek, a szöveg, a zene és a mozgás koreog-
ráfiája. A színész majd három évtizedes
képzési idejének jelentős részét éppen e
jelrendszer elsajátítása tölti ki. Meg kell
ismernie a mintegy kétszáznegyven mű-
ből álló nó-repertoár valamennyi darab-
jának szövegét, zenei anyagát és koreog-
ráfiáját, be kell gyakorolnia és készség-
szinten kell tudnia az összes maszk, jel-
mez és kellék viselésének és kezelésének
fortélyait, szabályait, valamint meg kell
tanulnia minden kata, azaz a színpadi
mozgás elemi egységét jelentő mozdu-
latséma kivitelezését és alkalmazását.

Érett hivatásos nó-színész számára e
jelrendszer könnyed és biztonságos mű-
ködtetése az az alap, amelyre alakítását
építheti. Előadás alatt nem okozhatnak
gondot neki a szöveg nehezebb fordula-
tai, a zene ritmusának követése, a meg-
határozott pózok, gesztusok és tánclépé-
sek végrehajtása, illetve hogy éppen
merre fordítsa a maszkját, vagy hogyan
redőzze a ruháját. Mindezt tudatalatti
mechanizmusoknak kell irányítaniuk. A
színész játék közben arra a belső képre
összpontosít, amelyet a hosszú fölkészü-
lés során a szerepről kialakított magában.
Folytonosan ez a belső kép áramlik

benne, s ő minden erejével arra törek-
szik, hogy önmagát megszüntesse, s csak
a szerep életét élje tovább. Átlényegülé-
sének intenzitása, koncentrációjának fe-
szültsége pedig a nézőkben is e belső kép
létrejöttét szuggerálja. Értő közönség
egy idő után már nem a kötött mozgású,
maszkos-kosztümös előadót, hanem az
általa elhitetni kívánt figurát látja maga
előtt. De a világ bármely országának
színházba járói csak csodálattal adózhat-
nak az alakítások elmélyültségének és
szuggesztivitásának, a produkciók
lenyűgözően esztétikus
megformáltságának és tökéletes
technikai megvalósításának.

Hát ilyen színészeket kellett volna lát-
nia a magyar közönségnek ahhoz, hogy
legalább megsejthessen valamit a nó
művészetéből. A Tótókai Nő-színház
azonban - átütő tehetségű és kellően
képzett előadók híján - nem részesíthe-
tett minket a beavatás élményében. A
társulat 1925-ben alakult, föltehetően
azzal a céllal, hogy a nó gyakorlatát és
műhelytitkait a mesterségből hagyomá-
nyosan kiszorított nők számára is elsajá-
títhatóvá tegye. Ma ötven tagot számlál
az együttes, akik kivétel nélkül napi
munkájuk mellett, hobbyból foglalkoz-
nak nó-játszással. Magyarországra hu-
szonegy főből álló csoportjuk érkezett,
amelyben huszonéves lányok és hatva-
non fölüli hölgyek egyaránt akadtak. A
férfinemet csupán két zenészük képvi-
selte.

Azonnal le kell szögeznem, hogy elő-
adásuk szándékában vitathatatlanul tisz-
tességes, lebonyolításában pedig teljesen
korrekt volt. Hiteles anyagot hoztak. Pro-
dukciójuk első részében négy simai és
egy maibajasi táncot mutattak be, ame-
lyek a nó-drámák valamennyi típusát
képviselték. Én a szegedi föllépésüket
láttam, akkor a Takaszago (Két fenyő)
című isten típusú, a Jasima (A jasimai

csatamező) című harcos típusú, a Futari
Sizuka (Két Sizuka) című asszony típusú,
a Szumida-gava (A Szumida folyó) című
őrült típusú és a Funa Benkei (Benkei a
csónakban) című démon típusú darabok
táncait adták elő. A simai voltaképpen
egy-egy nó-játék táncainak kivonatát
jelenti. Bemutatásának célja, hogy szem-
léltesse azokat az alapvető mozgásele-
meket és mozdulatsémákat, amelyeknek
összefoglaló neve kata, s amelyekből az
adott darab koreográfiája is összeáll. Az
alapruhában, jelmez és maszk nélkül
színre lépő színész táncát csak a kórus
recitálása festi alá. A maibajasi abban
különbözik a simaitól, hogy kísérésében
a zenészek is részt vesznek, továbbá a
szereplő használhatja a legfontosabb kel-
lékét. A Funa Benkei című maibajasit
előadó törékeny öregasszony például egy
hosszú japán lándzsát, úgynevezett nagi-
natát forgatott, ami önmagában is komi-
kus hatást keltett.

A második részben a Juja (Juja, Mune-
mori szeretője) című asszony típusú nő-
dráma került sorra, amely Zeami egyik
legköltőibb szerzeménye. A címszereplő
Taira no Munemori herceg kedvese, aki
megtudja, hogy tőle távol élő édesanyja
nagyon beteg. Hiába kérleli a herceget,
engedje el, hogy meglátogassa az édes-
anyját, Munemori ragaszkodik hozzá,
hogy Juja részt vegyen a Kijomizu-temp-
lom cseresznyevirág-ünnepélyén. Itt Juja
táncát zápor szakítja félbe, s a lány egy
fájdalmasan szép verset költ hazavá-
gyódásáról. A költemény annyira meg-
hatja Munemorit, hogy elengedi kedve-
sét az édesanyjához. Mint látható, a
darab cselekménye jelentéktelen. A tör-
ténés rejtett, megfoghatatlan: a lélekben
játszódik le. Ám éppen az a nó legna-
gyobb titka, hogy ezeket a látens folya-
matokat érzékelhetővé és átélhetővé
tudja tenni.

Jelenet a Juja, Munemori szeretője című nó-drámából (MTI fotó - Stekovics János felvételei)



Bármennyire igyekeztek is a Tótókai
Nó-színház tagjai, nem tudtak megbir-
kózni ezzel a föladattal. Bebizonyoso-
dott, hogy nincsenek birtokában annak a
fölényes tudásnak, amellyel a produk-
ciók lebonyolításán túl a közönségre is
hathatnának. Mind az első részben
bemutatott táncok, mind a második rész-
beli darab hiánytalanul lefolyt, de az
előadók minden erejét lekötötte a játék
technikai megvalósítása. Ott végezték,
ahol egy valódi nó-színész kezdte volna.
A mozdulatokra és az irányokra, a szö-
vegre és a ritmusra koncentráltak, ame-
lyekről a nó-színész igyekszik megfeled-
kezni. Ő a szerepről alkotott belső képre
összpontosít, mert ha az megvan, a száz-
ezerszer gyakorolt mozgáselemek, az
évtizedek óta memorizált szövegek ma-
guktól megszületnek a testén és az ajkán.
A Tótókai Nó-színház tagjai nem tudtak
elrugaszkodni testi valójuktól: a színen
mindvégig fegyelmezetten és törekvően,
bár néha görcsös akarással dolgozó ifjú
lányokat, élemedett hölgyeket és
öregasszonyokat láttunk. Az igazi nó-
színész képes megszüntetni testi valóját:
élete delén járó művész el tudja hitetni
nézőivel, hogy vénséges vén, s hajlott korú
mester is sikerrel alakíthatja az égi
szüzet.

Az előadók gyakorlatlanságáról és kép-
zetlenségéről apró, avatatlan szem szá-
mára szinte észrevehetetlen ügyetlenke-
dések és bizonytalankodások is árulkod-
tak. Többször előfordult, hogy a kórus
egyes tagjai rossz helyre ültek le, vagy
elfelejtettek időben fölállni, s figyelmez-
tetniük kellett egymást. Többen moco-
rogtak produkció közben, nyilván ké-
nyelmetlen testhelyzetüket korrigálták.
Egyáltalán: szüntelenül egymásra figyel-
tek. Márpedig a nó egyik legjellemzőbb
vonása, hogy a színpadon helyet foglaló
résztvevők mindegyike végtelenül magá-
nyosnak és a többiek iránt szinte közö-
nyösnek tűnik. Mégis az elképzelhető
legszorosabb együttes munka jön létre
közöttük, mert befelé fordulásuk el-
lenére minden idegszálukkal érzik egy-
mást. A nó-színésznek nincs egy érdekte-
len pillanata. Koncentrációjának mély-
sége és erőssége akkora feszültséggel
tölti föl a testét, hogy még a teljesen
nyugalmi helyzetben lévő színészről is
az a benyomásunk, hogy szinte fölrobban.
A Tótókai Nó-színház tagjainak még a leg-
aktívabb, legkiemeltebb pillanatai is nélkü-
lözték ezt a sugárzó energiát.

A magyar közönség még egy tekintet-
ben elszegényített nó-előadást látott.
Egyik játékhelyen sem tudták kialakítani

a színjáték speciális térszínpadát, ame-
lyet a közönség U vagy L alakban ül
körbe. Ezen a nagy térértékű átlós moz-
gások dominálnak, ezért a nó táncai
rendkívül plasztikusak. A magyar doboz-
színpadokon hiába állították föl a játék-
teret és az arra vezető hídutat kijelölő
oszlopokat, a nézők mindent csak a szín-
padnyílás síkján át láthattak, így a tér
„nem működött".

A nó lényegi vonása, hogy szigorúan
férfias forma. Ez mind hangzás-, mind
látványvilágát meghatározza. A nó létre-
hozói buddhista szerzetesek voltak, akik
nem fogadhattak be nőt maguk közé. A
nó minden női motívumát tehát a férfi
princípium legyőzésével, elfojtásával
kellett megteremteniük. A nó elképzel-
hetetlen a férfikórus mély és rekedtes
hangú recitálásának zsongása, valamint a
szinte kőből faragott, rezzenéstelen és
érzéketlen, markáns vonású férfiarcok
tablója nélkül. Hozzá tartozik a mozdu-
latok szögletessége és ereje, mert a nót
ilyennek találták ki. Mindezt nem pótol-
hatja a női kórus vékony, remegő hangú
énekbeszéde, a gömbölyded és sima lány-
arcok bája, a mozgás puhasága és harmó-
niája. A nót nem szabad meglágyítani.

Technikai bemutatót láttunk csupán,
nem színházat. Csak a nó külsőségeit
ismerhettük meg, pedig műélményt vár-
tunk. A közönség csalódottsága jogos és
érthető. Ám nem szabad mindenért e
nagyon lelkes és végtelenül lelkiismere-
tes amatőr társulatot hibáztatnunk. Ok a
legnagyobb mértékben megtették a
magukét, de a művészet kibontakoztatá-
sához - kellő tudás híján - édeskevés az
akarat és az igyekezet. A legsúlyosabb
veszteség abban rejlik, hogy bemutató-
juk hosszú időre elvette a magyar érdek-
lődők kedvét attól, hogy még egyszer egy
nó-előadásra beüljenek. Most már hiába
jönne a legprofesszionistább együttes is.
Ez a tény pedig fokozottan hívja föl a
figyelmet azok felelősségére, akik éppen
ezt a csoportot hívták meg egy nehezen
befogadható színjáték magyarországi pre-
mierjének megtartására.

PÁLYI ANDRÁS

Távolítás és közelítés

Két holland vendégjáték

Hollandia színházi életéről enyhén szól-
va is keveset tudunk, s amit tudunk, amit
az alkalmi élménybeszámolókból vagy
szakmai híradásokból megtudhatunk, az
is többnyire esetleges. 1980-ban az ITI
Nemzetek Színháza fesztiválját az úgy-
nevezett alternatív színházak szokásos
amszterdami „bolondfesztiváljával"
össze-vonva rendezték meg, s e
nemzetközi színházi parádénak a
szokásosnál nagyobb visszhangja volt
nálunk is. Ekkor egyet-mást megtudtunk
- tudatosítottunk magunkban - a holland
színházi életről is. Mindenekelőtt talán
azt, hogy az alternatívnak nevezett
színházi mozgalom - a „második
színház", az államilag dotált „profi"
társulatok szellemileg-művészileg
frissebb és mozgékonyabb
konkurenciája - minden jel szerint itt, a
hollandoknál erőteljesebb, a színházi
élet egészére nézve meghatározóbb, mint
Nyugat-Európa más tájain. Persze a
határvonal ma már nem olyan éles, mint
egy-két évtizeddel ezelőtt; a legjobb
„alternatívok" művészileg rég túlszár-
nyalták a „profikat", s az sem ritka, hogy
némi állami támogatáshoz hozzájutnak.
De azért e nem mindig tisztán kirajzolódó
vonal két oldalán alapvetően más aspirá-
ciók mozgatják a színházcsinálókat.

A Hollandia Magyarországon kulturális
rendezvény keretében a komoly művészi
hagyománnyal rendelkező és
professzionalista Holland Táncszínház
mellett két alternatívnak minősíthető
színház lépett fel nálunk a múlt év őszén:
az Orkater és Jozef van den Berg egysze-
mélyes színháza. Az előbbi egy húszas
évekbeli német dadaista darabból, Kurt
Schwitters művéből készítette PánikBer-
linben című előadását; az utóbbi két pro-
dukciót is hozott: Az egyszemű varázsló
üzenete címmel egy gyerekeknek szóló,
Moeke és a bolond címmel egy felnőttek-
nek szóló mesét. A három előadás egy-
részt gyarapította a holland „második
színházról" való homályos és gyér isme-
reteinket, de ennél jóval többet is adott.
Mindkét együttes - Jozef van den Berg
esetében ezt a kifejezést persze legfel-
jebb idézőjelben használhatjuk, hisz van-
nak ugyan munkatársai, de magát a szín-
házat mégis ő maga egyedül teremti -


