
Tragikus Kreón sorsa is. Az igazi zsar-
nok ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy
meghatározza a feltételeket, amelyeken
belül alattvalói kielégíthetik vágyaikat,
hanem igyekszik ezeket a vágyakat is
befolyásolni, irányítani, hiszen éppen ez
az elnyomó rendszer alapja. Ezért az el-
nyomónak sincs szabad akarata.

A cselekmény tehát két egyenrangú
ellenfél harca, melyben bármelyikük győ-
zelme megsemmisíti a másikat. Ezért har-
col mindkettő olyan szenvedéllyel saját
ideáljáért, a szabadságért, illetve a hata-
lomért. Anouilh végső soron nem az el-
nyomó, hanem az elnyomás ellen szólít
fegyverbe.

A két főszereplő, Cvetana Maneva és
Vaszil Dimitrov rendkívüli erővel érzé-
kelteti ezt az elszánt küzdelmet. Amikor
egyszerre vannak színen, egyetlen szó
nélkül is szikrázik a levegő.

A rendező, Dimitar Sztojanov alap-
eszméje az, hogy senki sem születik hős-
nek, de bizonyos körülmények között
azzá válhat.

Az Út Mekka felé című darabot sokan a
dél-afrikai Athol Fugard legjobb művé-
nek tartják.

Egy vidéki látogatás alkalmával Fugard
megismerkedett egy idős asszonnyal, akit
a falubeliek bolondnak vagy boszorkány-
nak tartottak. Az asszony csalódott a hol-
land reformista egyházban, kilépett be-
lőle, s ezzel önkéntes magányba kény-
szerült. Akár meg is őrülhetett volna, de
életszeretete és élénk fantáziája jóvoltá-
ból külön kis világot alkotott maga köré.
Természetes alkotóvágyát szobrok for-
málásában élte ki, s közben végképp eltá-
volodott az emberektől, akik sehogy sem
akarták megérteni.

A drámaíró sikeresen tárja fel e furcsá-
nak tűnő, de valójában rendkívüli ember
belső szépségét és lelki nagyságát. A drá-
ma a minden megpróbáltatást legyőző
emberi szellem himnuszává emelkedik.

Krikor Azarján kitűnő előadással lepett
meg bennünket, s ebben méltó partnerei
voltak a várnai Sztojan Bacsvorov
Színház művésznői, Katya Dineva és
Dafinka Danailova.

SZŰCS KATALIN

Mi van a kofferban?

Az alábbiakban - a cím esetleges sugal-
lata ellenére - nem krimiről szóló beszá-
moló következik, hanem egy nemzetközi
színházi találkozóról szóló, amelyet egy
éve rendeztek első ízben Szófiában, s
amely e találó címet viselte: Színház a kof-
ferban. A repertoárba az egyszemélyes
színháztól a szinte kellék nélküli panto-
mimen keresztül a többszereplős, „komp-
lett" kis színházi előadásig sok minden
belefért. A válogatás legfőbb szempontja
láthatóan - és az erre az alkalomra ki-
adott programfüzetben olvashatóan - az
volt, hogy a meghívott előadások - akár
hajókofferban, akár kézipoggyászként, de
- könnyen utaztathatók legyenek. E
beköszöntő kiáltványban persze egyéb
kritériumok is megfogalmaztattak, mi-
szerint olyan könnyen mozdítható pro-
dukciókról van szó, amelyek sajátos,
bensőséges kapcsolatot tudnak teremteni
előadók és befogadók között; amelyek
képesek magukban egyesíteni me-
részséget és rutint, hagyományt és kísér-
letet; amelyek tehát új elképzelésekkel és
formákkal gazdagíthatják a jelenkori
színházművészetet. De mert e meglehe-
tősen meghatározatlan meghatározásba
még mindig igen sok minden belefér, és
mert a rendezők az első ilyen jellegű
nemzetközi találkozó sikere érdekében
feltehetően nem akarták senkinek kedvét
szegni, e további kritériumok gyakorlati
tartalma nemigen volt érzékelhető a
válogatásban. Így aztán a kínaiak európai
színjátszást ízlelgető, naivitásával,
kedvességével mindenképpen megnyerő,
de jól-rosszul megoldott főiskolai
helyzetgyakorlatoknál nem nívósabb
előadása éppúgy belefért a mezőnybe,
mint a Cinoherní klub nálunk is látható
volt O'Casey-bravúrja Jiri Menzellel; az
olaszok egyetemi színkörből fejlődött
társulatának nálunk már rég kinőtt
avantgárd stílusa és a San Francisco-i
Fred Kurchac lenyűgöző magamutoga-
tása, egyszemélyes színpadtechnikai lec-
kéje vagy a leningrádi „Komédiások"
társulatának szinte utánozhatatlan clow-
niádája s nem utolsósorban a kaposváriak
félelmetes atmoszférájú Lorca-előadása,
a Bernarda Alba háza, amely méltán
aratott nagy sikert, és tartozott egyér-
telműen az élmezőnybe. E kínálat sok-

féleségének s az említett fogalmi tisztá-
zatlanság áthidalására Szófiában is (új-
ra)felfedeztetett a - jobb híján - már
nálunk is Jolly Jokernek bizonyult „kis
színházi formák" megjelölés, amely te-
hát nem kamaraszínházakat, nem stú-
diószínházakat, nem egyszemélyes szín-
házakat takar, hanem mindezt együtt. Es
adott esetben, azt hiszem, így volt ez
rendjén, annyiféle stílus, iskola - és
iskolázatlanság - találkozott itt (hogy
mekkora és milyen színvonalú kínálatból
válogatva, azt nem tudom), hogy aligha
lehetett volna másként közös nevezőre
hozni e sokszínű teátrumi kavalkádot,
amely három földrész képviseletében
mégiscsak egy adott szándék jegyében
gyűlt egybe.

Éppen e sokféle kultúra, nyelv találko-
zása vetette fel számomra mosta gyakor-
latban - lévén debütáns efféle rendezvé-
nyen - a már nemzetközi konferencián is
vitatott kérdést, hogy tudniillik mennyi-
ben lehet a színház mint kifejezési forma
nemzetközi, illetve mennyiben működik
szükségképpen csak adott nemzeti kere-
tek között. A szélsőségesen egynemű
színházi formák, illetve műfajok eseté-
ben kézenfekvőnek tetszik a válasz - nem
véletlen, hogy oly jelentős volt a mozgás-
, a táncszínházak és a pantomim aránya a
találkozón -, s az is nyilvánvaló, hogy a
főként verbalizmusra épülő elő-adások
hatása jobbára megmarad nemzeti keretek
között. A már említett olasz együttes, a
Quarta Espressione Lunaria című
előadása ezért is volt ebben a közegben
bukásra ítélve - persze udvarias bukásra -,
Vincenzo Consolo egyéb-ként Pirandello-
díjas szövege ugyanis oly mértékben lírai
s olyannyira akció-mentes, hogy az már
antiszínház, s így megkérdőjelezi a
színrevitel értelmét. Csupán
eredménytelen kísérlet arra, hogy elvont
dolgokat, minden konkrétságtól
megfosztott összefüggéseket, gondolati
konstrukciókat, költészetet illusztráljon;
hogy lefordítsa ezeket egy másik
„nyelvre", mert éppen eredeti közegének
lényegéből, a verbalizmusból nem enged,
matériáját nem igazítja e más tör-vények
irányította közeg kívánalmaihoz, új
színpadi törvényeket teremteni pedig nem
képes.

Efféle elvonatkoztatással, a fogalmi
gondolkodás közvetítők nélküli színpadi
megelevenítésével kísérletezett a japán
mimes, Kazue Őmori az Idő problémáját
közelítő produkciójában, a dolog termé-
szetéből adódóan az előbbinél lényegesen
több sikerrel, ám nemegyszer köz-



helyes megoldásokkal. Mert bármily el-
vont is maga a mozdulat, értéséhez - mint
minden kommunikációhoz - bizonyos
közmegegyezésekre, konvenciókra van
szükség; ugyanakkor igazán megrendítő
erejű éppen az új konvenciók teremtése, a
felismerés élménye lehet.

De hogy a művészetek esetében azért
csínján kell bánni az ilyen sommás meg-
állapításokkal, azt bizonyítja a leningrádi
„Komédiások" színházának produkciója,
ez a cirkuszi hagyományokban fogant re-
mek clowniáda, felsőfokú emberábrázo-
lás, a nevettetés magasiskolája, amely a
legszakállasabb gageket képes torokszo-
rítón és rekeszizompróbálón új tartalmak-
kal megtölteni; káprázatos, de magától
értetődőnek tetsző technikai tudást
feltételez, s fiatalt és öreget egyként ma-
gával ragadó happeningbe torkollik. Ez a
színház, a szó legszebb értelmében, igazi
kőzősségi színház. Miközben ősi szóra-
koztató konvenciókkal dolgozik, a nézőt
kivetkőzteti, kirángatja a köznapi kon-
venciók birodalmából, felszabadítja, ön-
feledtté teszi, ha csak két órára is.

A finn Maria Karhola egyszemélyes
táncszínháza már sokkal kevesebb siker-
rel dolgozott a konvenciók ellen, mert mi-
közben meglehetősen szellemesen a tánc-
színpad kulisszái mögött működő lélek-
telen rutint próbálta meg a maga eszkő-
zeivel kifigurázni, mondanivalójában, illet-
ve táncolnivalójában megrekedt egy kö-
zépszerű kabaré szintjén.

Volt azonban e találkozón egy harma-
dik véglet is, a svéd Jan Bergquist 77w
last taik show című műsora, amely angol
nyelvű lévén tőbbek számára volt érthető
ugyan, csak éppen a színházhoz nem volt
semmi köze.

Igazán az e végletek kőzötti „komple-
xebb" műfajok esetében izgalmas és főleg
praktikus a kérdés: mi az, ami a nyelvi
korlátok ellenére hatni tud, és hogyan.

Amikor Jirí Menzel részeg ágyrajárója
operaáriákat zengve betántorog a szín-
padra és meghazudtolni látszik a gravitá-
ciót és minden egyéb földi kötöttséget,
amikor minden rezdülésével galibát okoz-
va, partnerei segedelmével a klasszikus
gagek egész sorát csillogtatja meg talán
sosem látott fényükben, akkor a szöveg
csaknem érdektelenné válik, feloldódik e
bravúrosan megkomponált gesztusokban,
a lenyűgöző profizmus ötszázadszor is
érezhető kockázatvállalásában. Vagy ott
van a Cinoherní klub másik előadása, a
Vidéki történetek címmel játszott két
Vampilov-egyfelvonásos, amelyek
színpadképe ismerős világot teremt,

expresszív, s a vele, illetve benne kialakí-
tott játék a legkisebb mozdulatig kidol-
gozott. Úgy él a koszlott szoba és a roz-
zant kilincs, hogy ha ebbe a közegbe be-
lép Petr Nározny, a színház jeles mű-
vésze mint gondnok, hogy megvívjon a
szálló vendégeivel, azok közül is kivált-
képp a főmettőrrel; belép, hogy megmár-
tózzék a karakterformálás, a karikírozás
gyönyörében, a színjáték mámorában, s
ebből megsejdíttessen valamit a nézővel;
belép, hogy egyszerre élje és parodizálja
a figurát; ha tehát Petr Nározny belép
ebbe a közegbe és megszólal, kétség nem
marad afelől, mikor és hol játszódik a
történet, s legfőképp, hogy miért.

De „érthető" a San Franciscó-i Fred
Kurchac egyszemélyes látványszínháza,
árnyjátékkal tűzdelt vásári hasbeszélő
mutatványa és show-műsora (csakhogy
ez színházi show!), amibe a véletlen - a
közönséggel kialakított dialógus, játék -
csakúgy beletartozik mindenkori kocká-
zatával, mint a színház legősibb elemei, a
maszkok például, s a szöveggel egyen-
értékű, a gyufaszál lángjától a zseblám-
pán keresztül a legszokatlanabb megol-
dásokat felvonultató világítástechníkáig,
mindez egy sajátos Vihar-interpretáció
szolgálatában. S mihelyt belép a színre a
bolgár Todor Kolev, és elkezd valamiről
beszélni - adott esetben az általa meg-
formált kisember életéről, napi gondjairól
-, vagy az ugyancsak bolgár Szlavka
Szlavova és Tárija Maszaiityinnova be-
szél „szerelméről, a színházról", a néző
elkezd érteni „gesztusul", elkezd érteni
„emberül". Mert a színház mint nyelv
nemzetkőzisége végül is, azt hiszem, azon
múlik, hogy tálentumból, a személyiség
varázsából, no és szakmai felkészültség-
ből mennyi fér a kofferba.

A következő számaink tartalmából:

Bérczes László:

Vezetővárság

Szántó Judit:

Drámai-e a népirtás?

Kovács Dezső:
A prolongált végzet

Csáki Judit:

Kacskaringó

ENYEDI SÁNDOR

Magyar színház
a diaszpórában

A torontóí Kertész-jelenség

Ez év május 15-én Kanadában, Torontó-
ban a Szabin nők elrablása című zenés
bohózat felújításával végleg lezárult a
Kertész Sándor alapította Művész Szín-
ház története. A színész-direktor nyuga-•
lomba vonult, és amit felmutathat, pél-
dátlan a magyar színészet történetében:
huszonkilenc évet töltöttel hazai színpa-
dokon (1956 végén a fővárosi József Attila
Színház főrendezői posztját hagyta maga
mögött!), és a tengerentúlon, a torontói
magyar diaszpórában három évtizeden
keresztül állta Művész Színház szolgála-
tában. Huszonkilenc eltöltött munkás
esztendő idehaza és eggyel tőbb odakint:
ennyi Kertész Sándor színészi, rendezői
és igazgatói mérlege.

Aki valamelyest ismeri a diaszpórában
életre hívott színházi kezdeményezések
sorsát, az tudhatja csak, milyen óriási tel-
jesítmény három évtizeden át ugyanannak
a társulatnak az igazgatója lenni.
Nyugodtan leírhatjuk: példa nélküli tel-
jesítmény!

Az emigráció, a kivándorlás nem csu-
pán XX. századi jelenség, magyar vonat-
kozásban sem. Magyar nyelvű külhoni
színházalapítási kezdeményezésekkel s
olykor sikeres magyar színházi élettel
mégis csak a XX. század folyamán talál-
kozunk. Természetesen a siker relatív
fogalom: az emigrációban, a szétszóró-
dásban már az is sikernek számit, ha egy-
egy színház két-három évig talpon tud
maradni. A különböző nagyobb emigrá-
ciós hullámok (1919, 1945, 1956) nyomán
ismételten fel-feltör a színházalapítási
kedv. Többtucatnyi kísérletről van tudo-
másunk, ám ezek túlnyomó része rövid
életűnek bizonyult. Viszont néhány
sikeresnek mondható, főleg amerikai kez-
deményezés serkentő lehetett az újonnan
érkezők szemében.

A különböző kivándorlási hullámok
nyomán az Észak-amerikai Egyesült Álla-
mokban egymástól nagy távolságra jelen-
tős magyarlakta tömbök jöttek létre. Chi-
cago, Cleveland, Detroit a legfontosabb
centrumok, míg a nyugati partvidéken
elsősorban Los Angeles, a keleti partok-
nál pedig New York játszik kiemelkedő
szerepet. (E két utóbbi városban a ma-
gyarok becsléseken alapuló száma meg-


