
vonala kizárólag az igazgató gondja és felelős-
sége. Az állam csak a pénzt adja. Rengeteg pénzt.
Egyetlen szám: a stockholmi Drámai Színház kb.
11 000 000 svéd koronát kap egy szezonban. (Ez
több mint 2 millió dollárnak felel meg.) Ebből az
összegből és a pénztári bevételből 70 tagú
művészgárdát kell eltartani - az egyéb személyzet
számát nem tudom -, és kb. 15-20 bemutatót kell
produkálni évente.

Szakszervezet-féle szövetség védi a színészek
művészi és anyagi érdekeit. (A színháztulajdo-
nosokét szintén - csak egy másik.) A gázsik az
Utazó Színházban a legmagasabbak. A vidéki
színészek fizetése ugyanannyi - esetenként több -
minta fővárosiaké -2-7000 korona között mozog.
Valami, ami rendkívül meglepett: Svédországban
minden privát színház és társulat bizonyos fokú
állami támogatást élvez alkalomszerűen - sőt
biztató eredmények és sikerek esetén akár
rendszeresen is. Bárki csinálhat színházat - talán
csak az nem, akit épp köröz a rendőrség. A
működési engedély öt perc alatt beszerezhető - a
többi helyiség és némi kezdőtőke kérdése; utóbbit
sok esetben maga az állam biztosítja. Ebben a
bőkezűség-ben az a tudatos kultúrpolitikai elv
realizálódik, amely a színház fejlődését az állandó
társulatok létrejöttében látja. Egy másik,
hasonlóan áldozatkész és demokratikus
színházpolitikai törekvése a hivatalos szerveknek
az, hogy a színház-látogatást mindenki számára
vonzóvá és elérhetővé tegye. Az ehhez szükséges
olcsó helyárak luxusát a szubvenció összege
biztosítja.

A felsorolt tényekből logikusan következik a
svéd színházművészet legszembeszökőbb
sajátossága; az, hogy burjánzik.

A „burjánzás" egészsége
Láttam »színházat": moziban, pincében, utcán,

hajón, tornateremben, magánlakásban és
kultúrotthonban - a »hivatalos" épületek
hagyományos és formabontó változatairól nem is
beszélve! Láttam modernet és klasszikust, zenést,
versest, operát, mesét, rögtönzést és
„happeninget"; öreg és fiatal, állami és privát,
alkalmi és állandó, hivatásos és műkedvelő
társulatokat, jó és rossz színészeket, ismerős és
sosem látott műfajokat, lehetséges és lehetet-len
stílusokat.

Megpróbálom elmondani, hogy mi az, ami
szinte minden színházi vagy színházszerű jelen-
ségben közös - és rendkívül rokonszenves.

A svéd színház érdekes színház. Attól az, hogy
tartalmi és formai tekintetben a vakmerőségig;
bátor. És nagyon szenvedélyes. Hűvös,

unott vagy unalmas előadást egyáltalán nem
láttam. De olyat sem, amely ne akart volna nagyon
tudatosan valamiféle eszmét, gondolatot
szuggerálni vagy indukálni a nézőben. A l'art pour
l'art színjátszás ismeretlen.

Szinte hihetetlen ez egy olyan országban, ahol
semmiféle hivatalos elv vagy szükség, kényszer
nem szelektál - legalábbis direkt módon nem. A
svéd színház agresszíven lelkes és lelkiismeretes.

Művelői szilárdan hisznek abban, hogy
„missziót" teljesítenek, amelynek lényege a tudat
formálása, az emberi gondolatok és energiák
aktivizálása. Merőben „szórakoztatni" nem akar-
nak - azt hiszem, nem is tudnak. Otthonosan
éreztem magam közöttük.

Minden eszközzel hatni akarnak, s ez sikerül is.
Halálosan komolyan veszik a pályát. Megható az
az elégedetlenség és szigorúság, amellyel saját
munkájukat, eredményeiket megítélik. A
színészek állandóan tanulnak és gyakorolnak,
akárcsak a profi sportolók. Megszállottai a szín-
háznak, minden idejük, egész lényük feloldódik a
munkában. (A lustaság és önelégültség turáni átka
úgy látszik, fennakadt a Kárpátok
hegyvonulatain.) Saját testükkel szemben ke-
gyetlenek. Szinte mindent tudnak, ami meg-
tanulható. Mindenfajta sztármentalitás és arisz-
tokratizmus távol áll tőlük: természetes tulaj-
donságuk a művészi alázat. Különösen a fiatalabb
generáció hivatástudata és munkabírása elbűvölő.
A darabírástól a szereptanulásig, a
plakátragasztástól a díszletezésig, a művészi
vitáktól a társadalmi munka megszervezéséig
mindent műveinek. Ritka közöttük az egészen
kiváló színészegyéniség - annál több a tehetséges,
testével-lelkével-eszével-hangjával mesterien
bánni tudó művész.

Nem tudom biztosan, hogy a színházelméleti
szakemberek megegyezésre jutottak-e már arra
nézvést, hogy mit nevezünk „totális" színháznak.
Azt sem tudom, hogy a svéd szín-ház „totális"-e,
vagy valami más fogalmi skatulyába kellene-e
inkább zárni avégből, hogy a színház lényegéből
fakadó gondolati és formai sokféleség
létjogosultságát művi-elvi úton kizárjuk. De az
biztos, hogy a színészek „totális" színészek, a
lehető legjobb értelemben.

A svéd színházak mindent-játszók, a közönség
mindenevő. Az előadások rendkívül pontosan,
gondosan kidolgozottak. Felületes koncepció,
indiszponáltság, technikai bizonytalanság vagy
műszaki hiba - elképzelhetetlen. Hogy mindezek
ellenére a svéd színház mégsem tökéletes - mert
természetesen nem az -, annak oka
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az »istenadta" tehetség igazságtalan elosztásában
keresendő. Abban tökéletlenek, amiben nem segít
sem pénz, sem „ima".

S végül még valami, amit ugyancsak szívből
irigyeltem: a farizeus sznobság, a gyáva tekintély-
tisztelet és a destruktív előítéletek tökéletes hiánya
(főleg a szakma és a sajtó viszonyában).
Nincsenek nyugdíjas zsenik, sem megbukhatatlan
„menők". Nincsenek tévedhetetlen és
támadhatatlan szaktekintélyek, ex katedra íté-
letek, eleve-elvetések, ledorongolások, „szóra-
sem-érdemes" jelenségek. Az úr és a kritika színe
előtt minden művész egyenlő - már ami az
alkotás megítélésének hangját, bátorságát illeti.
Viszonylag keveset beszélnek a színházról -
szívesebben csinálják. Elméletek helyett
előadásokat gyártanak. A színházi „világmeg-
váltás" nem a legerősebb oldaluk - beszédtech-
nikában jobbak. „Szakmai lelkizés" tekinteté-ben
messze mögöttünk maradnak - mozgás-kultúrájuk
viszont fölényesen más. Őszinték. A hazudozás
kipusztult anakronizmus - legalábbis a művészet
kérdéseiben. Az álszemérem szintén.

Az is igaz, hogy a svéd fiatalság egy sajnála-
tosan széles rétege passzív, depressziós, ideg-
beteg, előbb az alkohol és a kábítószerek rabja
lesz, majd öngyilkos. Ennek a megdöbbentő
jelenségnek mélyen fekvő okait eltakarja a ra-
gyogó felszín. Találgatni nem érdemes (nem is
lenne illendő) - megfejtéséhez viszont se képes-
ségem, se lehetőségem, se valódi közöm nincs.

A fenti általános megállapítások összképet
igyekeznek adni - néhány beszélgetés, színházi
előadás, próba és egyéb jelenség megfigyelése
alapján; s mint minden összefoglalásnak, ennek is
megvan az a sajátossága, hogy nem minden
konkrét esetre egyformán érvényes.

Alf Sjöberg tévedése

és Ingmar Bergman telitalálata

Különös kíváncsisággal, szinte lámpalázasan
ültem be a Drámai Színház zsúfolt nézőterére -
hiszen egy rendező mindannyiszor újra vizsgázik
önmaga előtt, valahányszor olyan darabot lát,
amelyet maga is rendezett.

A Koldusoperát nagyon szeretem. Meg is
néztem szinte minden itthoni előadásban: ama
híres-tüneményes főiskolai vizsgától kezdve a
Berliner Ensemble »autentikus" produkciójáig.

Stockholmi néző-izgatottságomat fokozta az a
körülmény, hogy a darabot ezúttal a híres Alf
Sjöberg rendezésében láthatom. Akkor már
tudtam róla, hogy Ingmar Bergman mellett

vagy ellenében a legnagyobb élő svéd rendező-
nek tartják; nevéhez fűződik Shakespeare és az
orosz klasszikusok népszerűsítése csakúgy, mint
a legfrissebb hazai és európai drámák ős-
színrevitele (Sartre, Ionesco, Gombrowicz stb.);
Brecht műveinek pedig valósággal második atyja
a színházi közvélemény szemében.

A Drámai Színház állandó rendezője évtizedek
óta: a színház és Sjöberg eddigi legnagyobb
sikere a néhány év előtti Kurázsi mama előadása
volt, amelyet teljes egy szezonon keresztül ját-
szottak, „en suit".

Az előadás néhány perces késéssel kezdődött,
ami ott ritkaság. Majd felcsendült a megunha-
tatlan „Mäckie Messer" - Bicska Maxi-dal (ott:
„Mackie Kniven") -, méghozzá egy szegény, de
jólöltözött proletárlány előadásában, akinek
hangi adottságait a bőkezűen szubvencionált
állami színház elsőrangú, vagyont érő mikrofon-
nal segítette meg - ugyanezen bőkezűség remek
erősítő berendezései viszont nem segíthettek a
színésznő és a dal drámai erőtlenségén.

De addigra már lezajlott az egész első kép -
szinte követhetetlen gyorsasággal. A színpadon
pompás-nyomasztó gépezet működött, valóságos
technika csodája. Úgy éreztem magam, mintha
egy ipari kiállítás zenés megnyitóján lennék. Az
anyagiaktól ezúttal sajnos nem korlátozott
alkotói fantázia a stockholmi Tivolit (Vidám
Park) varázsolta a deszkákra. Volt itt minden:
kétemeletes vasszerkezet tetején ülő jelmezes
zenekar, forgó, kivilágított óriáskerék, erőmű-
vész, hullámvasút, vak koldus verklivel, orosz-
lánketrec, póktestű nő, láncos hinta, kikiáltó és
fényreklámok, talán még dodgem is, s mindez
„akcióban", azaz forogva-dörögve, villózva. Rá-
adásul zuhogott az eső, s a kinyitott esernyők
erdejébe egyszercsak berobogott egy csukott
teherautó rückwärtsben! Redőnyös hátsó ajtaja
felvágódott a nyílt szinen, s ott állt előttünk egy
grüberlis, szőke, öreg bonviván, sötétkék, hosszú
zakós, kétsoros öltönyben, gomblyukában szegfű,
fején hullámzó galamb-drapp puhakalap, arcán
bájmosoly és hunyorgás, testtartása rafináltan
rozoga, egész lénye dekadensen kifinomult.
Egyik kezében kinyitott paraplé, másikban
vastag, égő, gyűrűs szivar, a kezén - kesztyű és a
kesztyű: hófehér! Hát ez volt Bicska Maxi!

Az utcalányok, koldusok, stricik és gépek vi-
dám forgatagában nem sikerült megtalálnom a
Peacock családot, sem Kocsma Jennyt - pedig
papírforma szerint ott kellett lenniük. A közön-
ség számára haszontalanul és felfoghatatlanul
röppent el a zsúfolt és zavaros előkép, tehát kár-



ba veszett a figurák, színészek - és nem utolsó-
sorban a rendező oly fontos színpadi bemutat-
kozása.

Félreértett figurák
Ez a szédületes kezdősebesség megszédített és

megijesztett. De aggodalmam korainak bizo-
nyult: az események ugyanis soha többé nem
követték egymást ilyen gyors egymásutánban -
különösen a zenei részek nem. Azok dacoltak
mindenféle weilli tempóelőjegyzéssel s egyéb
konvencióval. A számok gyértapsú sikertelensé-
gét fokozta a zene felismerhetetlenségig svédre
hangszerelt interpretálása.

Polly rózsaszín miniszoknyás züllött kis teen-
ager volt, erőtlen, nyafka, bájtalan, hisztis, csak-
ellenszenves. Ez a piti kis házmesterlány egy
táncdalfesztivál-mikrofont vagy egy leveses-tálat
sem tudna kézben tartani, nemhogy Bicska Maxit
és bandáját, az üzletet, a szüleit meg a
közönséget. Az egész figuráról alkotott tévhit-
halmazt egy különben népszerű fiatal színésznő,
Lena Nyman játssza.

A banda tagjai sajnos megkülönböztethetetlen,
ötlettelen, egyformán-szürkén jólszituált
kistisztviselők voltak - s ez nagyon sajnálatos,
még annak tudatában is, hogy a brechti ábrázolás
és szándék szerint vannak kispolgári vonások is
ezen (álfélelmetes) kisstílű színpadi vagá-
nyokban, akik ebben az előadásban még a humor
hintáján sem tudtak átlendülni egy összetettebb,
mulatságosabb, emberibb és hatásosabb jellem-
ábrázolásba. Az itt-ott felvillanó színészi kezde-
ményezések valami számomra érthetetlen, szel-
lemtelen - de biztosan tudatos rendezői koncep-
cióba látszottak belefulladni.

A húszas évek stílusában és ruháiban tartott
szereplők közül bántóan rikított elő Polly mini-
szoknyája (egyes egyedül ő viselt ilyesmit), vala-
mint az a rendezői ötlet, amely a „Leányszoba az
Old Bailey"-ben című sziporkázóan szellemes
brechti szópárbaj-képet ekképpen stilizálja: bör-
tön vagy szoba helyett szorítót látunk, a körho-
rizontra üvöltő, szurkoló tömeget vetítenek. Sza-
bályos boxoló-jelmezben (magasszárú cipő,
trikó, gatya), előjön Lucy és Polly, s az ordító
hangkulissza közepette „profi-boxmeccset" mí-
melnek, több „menetben". Az egyes menetek
között az edző-bobbyk vízzel locsolják, törül-
közővel paskolják a rákvörös, izzadó, ziháló
amazonokat, mígnem Brecht ellenében ki-ütéssel
győz - Alf Sjöberg. Szerencsére ez a li-
dércnyomás megmaradt stílustörésnek, több
hasonló nem fordult elő.

Előfordul viszont Peacock úr Koldusboltja,

melynek pazar nyomorúsága csoda, hogy kol-
dusbotra nem juttatta ezt a jómódú színházat. Itt is
van többemeletes vasvázas építmény, melynek
tetejéről Mr. P. csigalépcsőn, az áru pedig liften
ereszkedik alá; a koldusfelszerelések káprázatos
gazdagságában mindegyik darab a nyomor
naturalista technikai rekonstruálásának
mesterpéldánya. És micsoda árubőség! Az alkal-
mazottakról nem is beszélve. A vakok vakabbak a
vaknál, a bénák egy kicsit bénábbak, a leprás a
legmagasabb életszínvonalon rothad, a katonai
önkény áldozata pedig úgy, de úgy meg van
rontva, hogy jobban már nem is lehetne!

A valaha vonzó Kocsma Jenny, ez a romjaiban
is pompás „romlás virága" itt sajnos szürke,
csúnya és görbelábú. Kiéhezett gyárilány, aki-nek
csontos arcán konok elhivatottság keményedik,
egy pillanatra sem engedve fel az előadás
folyamán. Nem is csoda, ha elárulja Bicska Maxit,
akihez láthatólag soha semmi köze sem volt.

Tigris Brownra nem emlékszem. Peacockné
magasan kiemelkedett a gárdából (Hjördis Pet-
tersson) - meg is tudtam róla, hogy évtizedekig
volt revüprimadonna, majd operettkomika. (Hát
ebből is tanulhattam.)

Bicska Maxi viszont mindvégig megőrizte na-
gyon buta, tüdőbajos hímringyó jellegét, ami
különösen akkor volt előnytelen, amikor az
akasztófa alatt tolmácsolnia kellett a kapitalizmus
remek brechti elemzését, a balladáról nem is be-
szélve. Se hitele, se humora, se ereje, se szug-
gesztivitása - a színész szánalmas, a szöveg ér-
dektelen. Egy rekedt, bájolgó nyugalmazott par-
kettáncos bitorolta Bicska Maxi helyét a banda
élén csakúgy, mint az utcalányok szívében. Eb-
ben viszont következetes volt. Ami azt bizonyít-
ja, hogy fegyelmezett, tudatos és rutinos színész.
Jan-Olaf Strandbergnek hívják. Érzésem szerint
szereposztási tévedés áldozata lett. Az előadás
nem volt sem brechti, sem ellen-brechti, se angol,
se német, se operettes, se morbid, se semmilyen.
Valószínű, hogy a rendező ismerte és alapjaiban
el is fogadta modellnek a Berliner Ensemble
előadását. Számtalan jel árulkodik erről: a songok
beállítása, a bordély-kép (egyéb-ként az előadás
legjobb részlete!), a díszlet, amely jellegében a
német színpad „dúsgazdag" kiadása, a Peacock-
házaspár színpadi értelmezése, Bicska Maxi
mozgásstílusa. Az előadás egésze mégis teljesen
más; Bicska Maxi bukása ékes bizonyítéka
mindenféle utánzás reménytelenségének: nem
vehette át büntetlenül Wolf Kaiser gesztusait,
járását, grimaszait - annak fizikuma és egyéb
speciális adottságai nélkül.

Amennyire sikerült tettenérnem a „koncep-



ció" munkálását, valahogy úgy érzem, a rendező
ott tévedett, hogy szűkmarkú volt, ahol pazar-
lóbbnak kellett volna lennie és viszont. Túlságo-
san szigorú és puritán volt a színészi invenció és
játék tekintetében, a humor adagolásában. Figuráit
sápadt, színtelen, egysíkú és legtöbbször hibás
képletekké sematizálta. Azt hiszem túllőtt a célon:
száraz, gépesített brosúrát csinált a darabból,
feltehetőleg apostoli szándékkal. Másfelől viszont
pazarló ez a rendezés, mintha csak kárpótolni
akarná a nézőt a jóízű játék, a szereplőkből
komponált színpadkép-látványosság hiányáért. Alf
Sjöberg talán nem tudott ellenállni a korlátlan
pénzbeli lehetőségek vonzásának - noha 30 év
alatt már megszokhatta volna. Kár, hogy
„gépteremtő" fantáziáját, amellyel itt a technikát
rászabadította a színpadra, nem valamely más,
ilyesmit megtűrő vagy igénylő darabban
alkalmazta.

„Ebből is tanulhattok."

Bergman

Ingmar Bergmanról általában nem tudunk
sokat. Nálunk kizárólag filmrendezőként tartják
számon. Saját hazájában viszont éppolyan tehet-
séges és korszakalkotó színházi szakembernek
számít, mint amilyen jelentős - a nemzetközi
börzén is jegyzett - filmrendezőnek.

A művészi pályán amatőr színjátszócsoportok
vezetésével startolt. Csak jóval később - és sosem
véglegesen - próbálkozott a film merőben más
művészi eszközeivel, nagy sikerek - és botrányok
kíséretében.

Hosszú éveket tölt vidéki színházakban. 1946-
ban Göteborgban óriási sikerrel megrendezi
Camus Caliguláját, s ezzel országosan ismertté
válik. Kezdeti korszakára a rendezői invenciók
gátlástalan kiélése jellemző. Eszmék, színek és
formák tobzódása. Ezután sok-sok évig a Malmői
Városi Színház tagja. Művészi érdeklődése ekkor
a klasszikusok felé fordul elsősorban, de modern,
sőt zenés darabokat is rendez. Feltűnő sikereket
ért el Shakespeare-, Moliére,- Ibsen-, Strindberg-,
Kafka- és Pirandello-darabok szín-padra
állításával. (Kuriózumként említem, hogy rendezte
Lehár Víg özvegyét is, valamint a stockholmi
Operában Sztravinszkij The Rake's Progress című
művét; ez utóbbit példátlan közönség-siker és a
szerző kifejezett elismerése tette emlékezetessé.)

Stílusa ezekben az években kitisztul, leegy-
szerűsödik; a színpadi realizmus formáit keresi.

A malmői évek után Bergman a stockholmi
Királyi Drámai Színház (Dramaten) igazgatója
lett. Hároméves igazgatói működése korszak-
alkotó. Fordulópontot jelent a svéd „nemzeti
színház" és nemzeti színjátszás történetében -
egyúttal saját egyéni eszközeinek tökéletesedését,
művészi stílusának végleges kialakulását ered-

ményezi -, ha ugyan egy ilyen nyugtalan, gazdag
egyéniségnél bármilyen forma is véglegesnek
tekinthető.

Rendezéseinek sajátosságai ezekben az évek-
ben: a színpadi külsőségek tökéletes leegyszerű-
sítése, minden „elhagyható" elem, szín, díszlet
elhagyása, abszolút koncentrálás a színészre, a
színészi játék és szövegmondás hajszálpontos
kidolgozása, feltétlen hit a szó erejében.

Minden művészi törekvése arra irányul, hogy
a számára oly fontos kapcsolatot a közönséggel
megteremtse, hogy színházát a néző értse és
szeresse. A darabokat a lehető legtisztább és leg-
logikusabb formában állítja színpadra - a valóság
és az igazság minél hatásosabb közvetítése
céljából. Ugyanezért mindenféle misztikus,
szimbolikus és egyéb - általa akkor körmönfont,
kiagyalt „fogásnak" minősített - elemet száműz
művészi gyakorlatából. Ma is számon tartott ren-
dezései e korszakából: a Hedda Gabler, Albee
Nem félünk a farkastól, néhány általa felfedezett
honi szerző műve; a legnagyobb siker Peter
Weiss Vizsgálata.

Mind műsorpolitikájával, mind realista formai
eredményeivel az „elkötelezett", társadalmi kül-
detést teljesítő, humanista színház modelljét
teremtette meg és népszerűsítette országszerte.

Színházi szakemberek Ingmar Bergman leg-
főbb érdemének tekintik a svéd színházi élet
forradalmasítását, átalakítását, gazdasági és
művészi felszabadítását. Ő harcolta ki az állami
szubvenció összegének jelentékeny felemelését -
párhuzamosan az állami irányítás, ellenőrzés és
„cenzúra" megszüntetésével és a helyárak le-
szállításával. Elsőrangú társulatot szervezett, a
közönség új, széles rétegeit vitte be a színházba,
vidéki városokban „tájolt", és ifjúsági előadáso-
kat szervezett.

1966 óta nem ő az igazgató. De azóta is a
Drámai Színház szerződtetett rendezője.

Woyzeck

A stockholmi „Dramaten" Woyzeck előadása
elsősorban és következetesen emocionális hatá-
sokra törekedett. Leplezetlenül „sokkolni" akarta
a nézőt - de nem a pszichiátria, hanem a
művészet nemesebb eszközeivel.

Az előadás akkor is megdöbbentően hatott
volna rám, ha történetesen nem ismerem a dara-
bot, a svéd szövegből pedig semmit sem értek.

Bergman körszínházat képzelt a Woyzeckhez.



Miután a Dramaten nem az, kisebb átalakításokra
volt szükség.

A színpad közepétől hátrafelé, a körhorizonttal
párhuzamosan cirkuszi tribünt helyeztek el,
meredeken emelkedő, plüsshuzatú padszerkezetet.
A nézőtér hátsó sorai és az első emeleti erkélysor
fölötti ülések viszont nem „játszottak", le is
takarták őket védőhuzattal, mint a próbákon
szokás. A nézőtér leszűkítésének s az előadás alatti
nem teljesen visszahúzott nézőtéri világításnak
nyilván technikai és hangulati okai voltak.

Az így lényegében azonos értékű helyeket a
Woyzeck előadásaihoz egységes, ötkoronás áron
vehette meg a közönség.

A játéktér a színpad első feléből és az emelvé-
nyekkel félig feltöltött zenekari árokból adódott.
Az egyetlen »díszlet" egy hatalmas, téglalap-alakú
16-os dobogó volt, a színpad hosszában, középen
elhelyezve úgy, hogy egyik vége híd-szerűen
átívelt az orchesteren az első két széksor fölé.
Ezáltal bezárult a „kör", illetve megtörtént annak
„négyszögesítése".

Az idő múlását s a helyszínek változását
fényeffektusok és némi bútorcsere jelezte. A
fények játéka - mindvégig színesen és kitűnően
alkalmazott eszköz! - a darab ritmusát, hangulatát
követve és fokozva, az átdíszítés pedig gyors,
ökonomikus koreográfia szerint történt.

A színpad két oldalán a rivaldára merőlegesen,
egymással szemben két-két széksort helyeztek el.
Ezen foglalt helyet a színészekből álló statisztéria,
amely mindvégig a színen tartózkodott,
jelenetenként változó funkcióban. Kitűnő ötlet.
Nem azért, mert a bútorozáshoz, kellékezéshez,
statisztáláshoz, alkalmi szerepvállaláshoz „kéz-
nél" voltak, s így biztosították az előadás eleve
lendületes, mindvégig gyorsuló tempóját. Ha-nem
azért is, mert állandó jelenlétükkel és alap-
pozitúrájukkal valóságosan összekapcsolták a
színpadot és a nézőteret: semleges, szürke-fekete
öltönyükben olykor igazi civil közönségnek
hatottak, akik ugyanúgy, mint mi, kényelmesen
ülve szemlélik a „színészeket", máskor görög
kórusra emlékeztetően, csak szöveg nélkül, arccal,
gesztusokkal reagáltak az eseményekre; ismét
más jelenetben „felléptek" - s ez úgy hatott,
mintha mi magunk, a nézők kapcsolódtunk volna
bele a cselekménybe.

Sikerült a varázslat: ez a bravúros ötlet olyan
módon zárta az áramkört színpad és nézőtér
között, olyan atmoszférát teremtett, amelyben
mindenki részesévé vált a történésnek; min-
denkinek úgy kellett éreznie, hogy személyesen
felelős az eseményekért, hogy passzivitásával
egyre közelebb taszítja Woyzecket tragédiájá-

hoz, s hogy közbeléphetne, megakadályozhatná
az iszonyú sorsot. (Azt hiszem, ezt nevezik Nyu-
gaton „társadalmilag elkötelezett", „politikus"
színháznak. Joggal. Nálunk is elmenne.)

Szereplők és jelenetek

A svéd Marie nagyon tiszta, nagyon ember-
séges kis ember. Nem is „élni" szeretne, csak
létezni, fennmaradni. Élete iszonyúan nyomo-
rúságos. Vágyai, álmai egyszerűek és termé-
szetesek. Az egész lénye az. Nagyon rokon-
szenves és nagyon szerencsétlen. Csöppet sem
kacér, sőt. Woyzecket őszintén szereti, elárulásá-
hoz szinte semmi tudatos köze nincs. Megküzd a
csábítással, harcol hűségéért. A csalást valami
furcsa delíriumban követi el, az öntudatlanság
egyszeri luxusát engedi meg magának örökké
nyomasztó gondok között őrlődő tudata. Az
egész élethez lenne joga - s közben életével fizet
egyetlen pillanatnyi boldogságért, élettöredékért.
Ártatlanul válik Woyzeck tragédiájának
okozójává. Nem bűnös. Ugyanannak az igaz-
ságtalan, könyörtelenül önző és kegyetlen gaz-
ember-világnak az áldozata, mint Woyzeck.

Nagyon tehetséges színésznő játssza: Gunnel
Lindblomnak hívják. A színésznő és a figura
természetes, erős szépsége eggyé olvad alakítá-
sában, és átsüt sorsának és rongyainak nyomo-
rúságán. Vörös posztószoknyában, fehér vászon-
ingvállban játssza végig a szerepet, fekete ma-
gasszárú cipőben, néha vastag, bolyhos nagy-
kendővel a vállán.

A jelmezek, díszletek kifejező egyszerűsége
azt is bizonyította, hogy lehet az anyagi források-
ból gazdaságosan, mértékkel meríteni. A színház
hivalkodó újgazdag jellegének - ami a Koldus-
operában olyan bántóan hatott - itt nyoma sem
volt.

De megvolt a színpadon fényben, kellékek-
ben, technikában minden, ami a darab hatását
fokozhatta. Remek színpadképet láttunk például
a búcsúban. Itt is volt óriásmalom, luftballon, két
emberből ló, pattogó ostor, cilinderes cir-
kuszigazgató és a szegény emberek szórakoz-
tatására, elbűvölésére szánt sok más tarka,
flitteres-rizsporos kellék, csábító, festett ígéret.
Valódi csinnadrattás, forgatagos, békebeli cir-
kuszélményt nyújtott a kép víziója. Talmi, de
vonzó kontraszt volt ez a tátott szájú, bámész
„nagyérdemű" robot-szürke életének; csillogása,
csudás látványossága pedig vágyainak neto-
vábbja. Szegényes, kopott szenzáció, valódi élet
helyett röpke illúzió.

Marie-nak két felejthetetlen jelenete van a
Tamburmajorral.



A Tamburmajor pompásan feszülő egyen-
ruhában, csillogó sisakban, egy parádés katona-
zenekar élén, harsány, dübörgő induló hangjaira
lépkedve jön a színre. Botját úgy forgatja, mint
egy zsonglőr. Fess, bajuszos, jóképű, férfias. Nem
önmagában, hanem, „szerelésében",
ügyességében, sikerességében, zenés entrée-jában
vonzó. Nem is férfi, hanem jelenség. Szimbóluma
valaminek, ami szép, derűs, gondtalan és élő.

Marie számára is e z a Tamburmajor és nem-csak
férfi, szexuális értelemben.

Színészileg, rendezőileg zseniális az a pontosan
megkoreografált, stilizált valóságelemekből
komponált néma jelenet, amelyben ez a két ember
felméri, körüljárja, kóstolgatja egymást. A
csábítás, az ellenállás, a harc, s a végső, győztes-
vesztes egymásba zuhanás bonyolult lélektani
folyamatának bravúros színpadi, képi
megjelenítése ez.

A másik jelenetben Marie és a Tamburmajor
együtt táncolnak a búcsúban. Bergman a cirkuszi
tribünök középső, magas pontján kiképzett kis
vaserkélyre állítja őket több hasonló párral együtt.
Marie arcát nem látni, az a Tambur-major
melléhez simul, két karjával átfogja a férfi nyakát.
Az meg teste jólétét leplezni kívánó, kifejezéstelen
arccal bámul előre, két kézzel erősen magához
szorítva Marie csípőjét.

Halk, monoton tangó szól, inkább ritmus, mint
dallam. Ócska, csöpögő slágerféle, mintha verkli
és dob játszaná. Félhomály. A párok szinte
egyhelyben állva táncolnak, csak éppen hogy
mozogva, nem is a táncért, hanem az összesi-
mulás gyönyörűségéért.

Közben a színpadon Woyzeck és Anders
beszélgetnek. Woyzeck keserű, panaszkodik.
Kemény fehér fény.

Aztán vége a lenti jelenetnek, a színpad elsö-
tétül. Fönt már csak Marie és a Tamburmajor
„táncolnak" egyetlen sápadt reflektor fényében,
ugyanabban az alig moccanó, monoton ritmusban.
Már csak a dob szól; vége a dalnak, a bálnak, de
ők csak állnak-ringatóznak időtlenül és
önfeledten, úgy tűnik, az örökkévalóságig.

Ez már majdnem szerelem.
Akkor valaki berúgja Woyzecket a színpadra,

úgy, hogy végigzuhan a deszkán. Erre kialszik a
fenti fény, Marie-t és a párját nem látjuk tovább.

Döbbenetes hatású a kocsmakép is. A Tam-
burmajor úgy magasodik az üvegesládát cipelő,
görnyedt-beteg Woyzeck fölé, mint egy torony.
Az erőszak, a gyengék kiszolgáltatottságával és
magára hagyottságával visszaélő hatalom csizmás
jelképe.

Az egyformán keménykalapos és félrészeg,
egyformán szivarozó kocsmai tömeg előbb meg-
merevedve, majd perverz röhögéssel, tétlenül nézi
végig Woyzeck teljes megalázását és kinzását.

Az uniformizált tömeg gyáva. Közönye talán
még a Tamburmajor gyilkos butaságánál is
vérlázítóbb. Nagyszerű színpadi pillanat.

A Tamburmajort fölényes technikai tudással
rendelkező, kiváló színész játssza, név szerint
Lars Amble. Talán a legjobb a darabban.

A főszerepet - Woyzecket - Thommy Berggren
játssza. Játékának millió színe és árnyalata van.
Teljesítménye fizikailag is tiszteletre méltó.

Az előadás „célzatossága" tagadhatatlan.
Uszítani akar mindazon jelenségek ellen, ame-
lyeknek gyűlölete ezt a darabot szülte. Bergman
itt tökéletes szinkronban van Büchnerrel.

Bergman a Woyzeck sorsát meghatározó
figurák közül a Tamburmajort, a Doktort, a
Kapitányt és a tömeget érdekes módon stilizálja.
Úgy nagyítja fel destruktív tulajdonságaikat, hogy
a szinte már szimbolikussá nőtt alakok az emberi
nagyságrenden belül maradnak. Megőrzik egyéni
és egyénítő vonásaikat - de ugyanakkor „többet
nyomnak" alkatukban azok az elemek, amelyek
közösek az általuk képviselt csoport, erő vagy
szervezet többi tagjaiéval. Reális figurák -
szimbolikus küldetéssel. Valóság és absztrakció
optimális határán mozognak.

Szinte ízetlenség és ünneprontás egy ilyen
nagyszerű színházi előadásban hibát keresni.
Valójában nincs is.

Mégis, van két dolog, ami egy kicsit megza-
varta bennem az élmény töretlenségét.

Az egyik az, hogy Woyzeck már a darab első
pillanatában idegbeteg; betegebb, „készebb" a
kelleténél. Ez a beállítás csökkenti az őt érő
inzultusok romboló hatását - tehát a társadalmi
felelősség súlyát.

A másik egy „játék" a darab végén. Woyzeck,
miután megöli Marie-t, „szerelmet művel" (ez a
kifejezés franciában sokkal jobb) - szerelmese
holttestével. Ez a jelenet látványnak se tetszett, de
gondolatilag se.

Woyzeck úgy borul rá halott kedvesére, mint
aki legeslegelőször veszi karjaiba a rég sóvárgott-
vágyott nőt, hogy végre-végre „megölelje".
Márpedig így a gyilkosság, a halál a szexuális
gátlások egyetlen lehetséges feloldása lesz, holott
azt hiszem, Woyzeck életében a gyilkosság, a
halál az utolsó menedékét is elvesztett,
tökéletesen megalázott és magára hagyott ember
két-



ségbeesett, őrült lázadása, az egyetlen, utolsó
„önkéntes" aktivitása.

Egy megoldhatatlanná csomósodott élet
kötelékeinek feloldása, késsel.
Mit láttam még?

Az ultramodern, pompásan felszerelt új
stockholmi Városi Színházban (Stadsteater) két
klasszikus darabot láttam: egy Holbergvígjátékot
azonmód, eredetiben (címe: Den rastlöse Herrn)
és egy modernizált „dolce vita"-ra rendezett
Bérénice-t.

Az előbbi esetben a »norvég Moliére" soraiból
felszálló porfelhő jótékonyan takarta el a nézők
szeme elől a gyenge együttes színpadi erőlködését.

A Bérénice számára választott rendezői „Via
Veneto" viszont az első öt percben izgalmasnak
tűnt - később fölöslegesnek, azaz zsákutcának.
Ugyanis kiderült, hogy sem Racine-hoz nem
vezet, sem a mai nézőhöz.

Maradéktalan élményt nyújtott Arrabal Az
építész és az asszíriai császár című darabjában
két nagyszerű színész lélegzetelállító testi-lelki
akrobata-bravúrja - egy vízen ringatózó, kiszolgált
sétahajó belsejében kiképzett nyolc-van személyes
háromszög-színház játékterén („Aréna
teaterboat").

Hasonló képességű fiatal színészek társulása a
híres Pistol-Teatern, ahol az általuk átdolgozott és
„Director Ubu" címen játszott Jarry-darabot
láttam, rendkívül tehetséges és merész elő-
adásban. A kapitalizmusellenesre kifent darab
szereplői közül a hölgyek deréktól felfelé és
mindvégig, az urak deréktól lefelé csaknem
mindvégig meztelenül játszanak.

Tetszett a rangos stockholmi Operában egy
„atomizált" Doctor Faustus előadás (Busoni
operája), repülőgéppel, sztriptízzel és lézer-
sugárral korszerűsítve.

Befejezésül hadd utaljak vissza arra a korábbi
megállapításomra, miszerint a svéd színház
legszembeszökőbb tulajdonsága az, hogy burján-
zik. Ennek a burjánzásnak persze rengeteg
vadhajtása van, amiről nem érdemes beszélni,
elpusztul magától is.

Az életképes ágak viszont sokszínű, gazdag
termést kínálnak.

Az amerikai színházi évad
1968-69-ben

„Az 1968-69-es évadban bemutatott színmű-
vek és musicalek az átlagos színvonal alatt ma-
radtak ugyan, a színház maga mégis merész
kihívást intézett a fennálló társadalmi intézmé-
nyek ellen" - kezdi összefoglaló cikkét a Saturday
Review június 14-i számában Henry Hewes.

A cikk beszámol a New York-i kritikusok éven-
ként megtartott szavazásáról, amely az évad
legjobb darabjait, előadásait, rendezőit és
színészek hivatott rangsorolni. A szavazás első
menete után egyetlen darab sem kapta meg a
szükséges többséget. A következő forduló Ho-
ward Sackler The Great White Hope című darab-
jának biztosította az elsőséget, csekély pont-
előnnyel maga mögé utasítva Peter Luke V I I .
Hadriánusát. A harmadik helyet Lonne Elder
Ceremonies in Dark Old Men című első drámája
nyerte el.

A díjnyertes darab, amelynek címét A nagy
fehér reménységnek fordíthatnánk, arról a lelki-
állapotról szól, amelyet egy néger boxoló a fehér
társadalom nyomása alatt érez a világbajnok-
ságot eldöntő mérkőzés előtt. A darab a továb-
biakban nem számol be arról, vajon e lelkiállapot
következtében a néger kénytelen volt-e elveszíteni
a meccset, és hogy fehér szeretőjével való brutális
szakítása ennek az esetleges vereségnek a
következménye-e? James Earl Jones kiváló
játékának köszönhető, hogy a közönségben ilyen
logikus kérdések fel sem merülnek, és hogy a
nézőtér mély lelkiismeretfurdalást érez a néger-
üldözések miatt.

A második helyezést elért VII. Hadriánus című
darabnak a kritikusok nem jósoltak nagy jövőt a
Broadwayn. Hogy mégis nagy siker lett, az
inkább Peter Dews rendezőnek és a főszerepet
játszó kitűnő Alec McCowennek lett köszönhető.

A darab Frederick William Rolfe regényét
dolgozza fel. A szerző a 19. század ismert bot-
rányhőse volt, aki hiába fáradozott azon, hogy
pappá szenteljék. Volt festő, feltaláló és fotográfus,
többek között vízalatti fényképfelvételekkel




