
ÓVÁRI KATALIN

Színházi útkeresések
Olaszországban

Fellendülőben van az olasz színház.
Hosszú évek válságából, úgy tűnik, sikerül
végre kilábolnia. A 60-as évek végén
elkezdődött folyamat tétova tapoga-
tódzása, útkeresése érett, cselekvőképes,
határozott és tudatos szakaszba érkezett.
„A színház csak radikális reformok se-
gítségével léphet előre, olyan kultúrpoli-
tikára van szüksége, amelyet nem gazda-
sági kritérium, a maximális bevétel min-
denáron való elérése diktál, hanem a
színházi munka minőségi szintjének eme-
lését célozza, új tartalmi, nyelvi, drama-
turgiai formák kísérleti kutatását, a kö-
zönséggel való új kapcsolat kiépítését
segíti." (Bruno Grieco)1

A szükséges reformok, az olasz színház
jelenlegi helyzetének és lehetőségeinek
megvitatása alkotta az 1976-os év, de talán
az utóbbi évtized legfontosabb szín-házi
eseményének, a szeptember 24-26-ig
Pratóban megrendezett színházpolitikai és
színházszervezési konferenciának témáját.
A mintegy ötszáz résztvevőt számláló
konferencia házigazdája az Olasz
Kommunista Párt volt. Jelen voltak az
egyéb haladó pártok és demokratikus
szervezetek képviselői, szinte minden
jelentősebb baloldali napilap és folyóirat
kritikusa, tizenegy egyetem professzorai és
docensei, valamint a nyolc állandó szín-ház
közül ötnek az igazgatója, köztük Luigi
Squarzina2 és Mario Missiroli, híres
rendezők, színészek, mint Dario Fob, Luca
Ronconi, az avantgarde színház
legnevesebb alakjai, így Merne Perlini,
Valentino Orfeo és az olasz kísérleti
színház megalapítója, Mario Ricci4. A
résztvevők széles skálája és sokuk
nemzetközileg is ismert neve szavatolta a
konferencia magas színvonalát, és hite-
lesen bizonyítja, milyen nagy érdeklődést
keltett a konferencia az olasz színházi élet
minden szférájában.

Az állandó színházak

A konferencia három vitaindító előadása
és a számtalan hozzászólás a mai olasz
színház legfontosabb kérdéseit tárgyalta.
A rendkívül szerteágazó, sokrétű vita
lényege a legtöbb vihart kavart ütköző-
pont, a teatro stabile, az állandó színház

problematikája szempontjából közelíthető
meg. Az utóbbi években egyre inkább
kiéleződtek az állandó színházak és a
színházi élet egyéb területei között már
korábban fennálló ellentétek. A teatro
stabilék létrehozása a II. világháború utáni
időszakban igen haladó tett volt (Strehler
és Paolo Grassi alapították meg az első
állandó színházat 1947-ben), az idő
múlásával azonban a teatro stabile
intézménye egyre kevésbé volt képes
kielégíteni az újabb és újabb igényeket.
Az ún. tradicionális, „repertoár" színház
megrekedt a fejlődés egy bizonyos fokán,
s mint ilyen, inkább hátráltatja, mint elő-
mozdítja a színházi élet fejlődését. Meg-
kövesedett szervezeti szabályzatok, be-
szűkült kultúrpolitika jellemzik többnyire
az állandó színházakat, kevés számú, szűk
körű közönségnek játszanak,
kasszasikerdarabokat. Akaratlan bűnük az
is, hogy szinte „elszívják a levegőt" az
egyéb próbálkozások elől, mivel az álla-
mi támogatás (évi nyolcmilliárd líra)
ötven százalékát a nyolc teatro stabile
kapja, míg a tehetséges, de nem állami, kis
létszámú színtársulatok épp hogy
megkeresik a kenyérre valót, a kísérlete-
zésre meg végképp bajosan futja.

Az állami szubvenció elosztásának ez az
aránytalansága érthetően csak fokozza az
állandó színházak iránti ellenérzést. Az
1971-ben hárommilliárd lírás költséggel
átépített Teatro Argentina ünnepélyes
átadásakor például Gian Maria Volonte
vezetésével nagyszabású tüntetést
szerveztek, tiltakozva a színházi
költségvetés igazságtalanságai s a nem
állami társulatok mellőzése miatt, és kö-
vetelve a teatro stabilék vezetésének de-
mokratizálását és tevékenységük decent-
ralizálását. A teatro stabilék 1971-es kon-
ferenciáján az illetékesek maguk is elis-
merték, hogy a teatro stabile intézménye
válságban van, és hogy ebből nem talál-
nak kiutat, de az okát nem önmagukban
keresték, hanem a kultúra általános vál-
ságára hivatkoztak. A Kommunista Párt
mai álláspontja helyteleníti az állandó
színházak privilegizált és monopolizált
helyzetét, javasolja, hogy a színházak
megyei és ne minisztériumi hatáskörbe
tartozzanak. Vezetésük oly módon tör-
ténjék, hogy egy politikai-adminisztratív
tanács határozza meg az általános irány-
vonalakat, figyelembe véve a helyi adott-
ságokat és igényeket, és állapítsa meg a
lehetséges anyagi keretet, amelynek fel-
használásáról a művészeti tanács, a szín-
ház vezetősége dönt. A művészeti tanács
feladata minden, a színházat érintő, mű

vészeti jellegű probléma megoldása, a
távlati tervezés és a terv realizálása. A
színházaknak nem lenne állandó tár-
sulatuk, hanem évenként szerződtetnének
egy, esetleg két-három társulatot aszerint,
hogy milyen jellegű előadásokat kívánnak
bemutattatni. Időnként pedig biztosítanák
az egy-egy előadás színre viteléhez
szükséges anyagi, technikai és egyéb
feltételeket. Ilyen jellegű próbálkozást
láthatunk, először az idén, a genovai
Teatro Stabilében, ahol is az igazgató-
váltáskor felbomlott régi gárda helyett
Luca Ronconit és társulatát bízták meg
Ibsen Vadkacsa című darabjának színre vi-
telével, egyéves szerződés keretében.

Az állandó színházak a jelenlegi szi-
tuációban bizonyos objektív körülmé-
nyek, másrészt nehézkességük miatt sem
képesek eleget tenni az OKP által meg-
hirdetett és az emberekben belső igény-
ként is jelentkező új kultúrpolitikai
irányvonalnak sem, a decentralizálás kö-
vetelményeinek. A decentralizálás a kul-
túra demokratizálását jelenti, vagyis azt,
hogy a kultúra minél szélesebb körökben
minél könnyebben hozzáférhető legyen.

„A kulturális decentralizálás mozgalma
az általános figyelmet a színház felé
fordította. A színház felé, amely ma sok-
kal mélyebb problémákat érint, mint a
film, s ezáltal az igényesebb, politikailag,
társadalmilag, kulturálisan érettebb kö-
zönséget vonzza magához.... A színház,
bár nem tömegkommunikációs eszköz,
mégis nagy hatással bír a kulturális élet-
ben. Legfontosabb tulajdonsága, hogy
közvetlen, demokratikus és dialektikus
kapcsolatban áll a közönséggel." (Bruno
Grieco)

A decentralizálás megvalósítását több új
fogalom, létesítmény, szervezet, illetve
csoportosulás szolgálja.

Mi a „tér"?

A fogalmak közül megemlíteném a
„spazio"

-
t , amit térnek fordíthatnánk, a

szó átvitt értelmében. Tér minden olyan
hely, ahol valamilyen színi produkciót
lehet előadni, legyen az iskolaudvar, utca,
klubterem, elhagyott templom vagy
piactér. A lényeg az, hogy a tér mint ki-
fejezés semmiben se determinálja az elő-
adás formai elhelyezését, s ne legyen túl-
haladott néhány év elteltével sem. A spa-
zio térhódításával nélkülözni tudják a
tradicionális színházi épületet, így nagy-
részt megoldódnak a különböző újonnan
alakult együttesek teremgondjai is. A

spazio formabontó jellege tág teret biztosít
tartalmi és technikai újító pró-



bálkozások számára is. Az idén immár
hatodszor megrendezett santarcangelói
fesztiválon, amelyen az utcaszínház-elő-
adások legérdekesebbjeit mutatták be,
számos tanulságos kezdeményezésnek le-
hettek tanui az érdeklődők.

A különböző színházi csoportosulások
közül kezdetben a szövetkezeti együttesek
(compagnie cooperative) voltak a legtöbbet
ígérők. Ezekben körülbelül kilenc-tizenkét
színész társult, és szervezeti
szabályzatukban, munkamódszerük-ben az
az új, hogy nem egy capocomico,
színigazgató vagy rendező irányítása alatt
készülnek az előadásokra, hanem
szótöbbség alapján szavazzák meg, hogy
melyik darabot válasszák, milyen felfo-
gásban adják elő, milyen rendezői kon-
cepció érvényesüljön. Ehhez a megszabott
irány vonalhoz választanak maguk közül
rendezőt, akinek ragaszkodnia kell az
előzetes megállapodások hoz. Szavazással
osztják ki a szerepeket is. A társulat tagjai
az induláshoz szükséges alaptőkét egyenlő
arányban adják be a közös kasszába és
egyaránt részesülnek a bevételből is. A
közös munka, a demokratikus irányítás
feltétlenül rengeteg hasznos tanulsággal
szolgál, de ennek a szövetkezeti
mozgalomnak is megvan a maga
buktatója. Az egyik például az, hogy a
minisztérium, a teatro stabilékhez viszo-
nyítva ugyan lényegtelen, de más, például
a magán- vagy a kísérleti színházzal
szemben mégis számottevő engedmé-
nyeket tett a szövetkezeti társulatok ja-
vára, amelyek többek között anyagi
előnnyel is járnak. Ennek hatására a nem
szövetkezeti társulatok is megtalálták az
előnyökhöz vezető kiskaput, „szövetke-
zetivé" váltak, névleg és papíron, a való-
ságban azonban nem vették át lényegi
vonásaikat, gyengítve így az előbbi hite-
lét. Másrészt nem feltétlenül, de lehetsé-
gesen egy alapvető ellentmondás is je-
lentkezhet a szövetkezeteken belül, még-
pedig az, hogy egy-egy erőteljesebb te-
hetség óhatatlanul kiemelkedik a többiek
közül, s így számos esetben akarva-aka-
ratlanul formálissá teheti a demokratikus
döntéseket, legalábbis a művészeti jelle-
gűeket.

Kísérleti színház

A. különböző csoportok közül megkü-
lönböztetünk egy típust, amely nem szer-
vezeti felépítésében, inkább művészi
célkitűzésében jelent új utat. Ez a kísérleti
színház (teatro sperimentale). A kísérleti
színház művelői a verbálistól eltérő kife-
jezési módszereket, lehetőségeket kere-

sik, új közlésrendszerek kidolgozására
törekszenek, a mozdulatok, színek,
hangeffektusok, ritmusvariációk optimális
fel-használhatóságát kutatják a mondani-
való közlése-felfogása szempontjából.
Példának felhozhatnánk Carmelo Bene
Pinocchio-alakítását. A teljesen szöveg-hű
előadást a mondanivalóval ellentétes
rendezői-színészi fogások kísérték, s ez az
eredeti mű paródiáját, kritikáját ered-
ményezte, sőt az író szándékával teljesen
szemben álló tanulságot sikerült a kö-
zönséggel elfogadtatnia. Másik példa
Eugenio Barba kísérlete egy falu lakóival.
Egy teljesen szövegmentes „impro-
vizációt" adtak elő, a köztudatban már
elfogadott vallási, politikai, szociális
szimbólumok, mozdulatok jelentéskom-
binácíóival, egy rendhagyó, „pogány"

körmenet keretében, igen nagy sikerrel.
A két említett példa kiemelkedő telje-

sítmény a teatro sperimentale történeté-
ben. Általános eredményeit tekintve je-
lenleg még igen kezdeti stádiumban van.
„Az, ami Olaszországban végbement, a
jelenség dimenzióit tekintve, minden-
képpen egyedülálló. Ismeretes, milyen
hihetetlenül nagy számban vannak azok a
csoportok, amelyek joggal vagy anélkül,
kísérletinek nevezik magukat. Ismeretes
az is, hogy a különböző társadalmi
erőkkel összefogva miként, többé vagy
kevésbé sikeresen tevékenykednek or-
szágunk reális keretek közötti megvál-
toztatásáért. E jelenség hatalmas volta
összetettségében és időnkénti érthetet-
lenségében nem kis aggodalmat keltett
azokban, akik felismerték elkerülhetetlen
fogyatékosságait. Pontatlanság, felüle-
tesség, demagógia és mindenekelőtt di-
lettantizmus jellemzik kísérleti vagy an-
nak tartott színházaink egyes periférikus
részeit. Ha sajnálattal el is kell ismernünk,
hogy - bár korlátozott mértékben -
léteznek ilyen vadhajtások, és küzdeni is
kell ellenük, mégis meg kell állapítanunk,
hogy a magja ép, és módszere hatékony."

(Mario Ricci)
A kísérleti színház és általában a színi

technika (színjátszói, rendezői, díszletezői
stb.) fejlesztését, tudatos, művészi,
minőségileg az eddiginél magasabb rendű
munka elérését szeretnék segíteni a labo-
ratóriumok munkájával, amit talán mű-
helynek fordíthatnánk, valamint az egyre
szaporodó gruppo di bas ék (elemi csopor-
tok) közreműködésével.

Kétféle laboratóriumtípust szeretné-nek
kialakítani. Az egyik szorosan kap-
csolódna a gyakorlati színi tanulmányok-
hoz, a szakmai képzést segítve, színhá

zak, kultúrházak műhelyeként, a másikat
viszont az egyetemeken szerveznék el-
vontabb, tudományosabb, elméleti kuta-
tások céljából. Az egyetemi laboratóriu-
mok létrehozása azonban még a legtöbb
helyen igen komoly akadályba ütközik, az
egyetemek merev, antidemokratikus
szervezeti formájába. A laboratóriumok-
ban „ami a színészeket illeti, nemcsak
szorosan vett szakmai képzésben része-
sülnének, mint pl. mimika, vagy játék-
technika, hanem az általános műveltség-
hez szükséges stúdiumokat is folytatná-
nak, pl. a modern történelem, pszicholó-
gia, népi tradíciók, zenetörténet, művé-
szettörténet stb. területeiről." (Edo Bel-
lingieri, a római egyetem színháztörténeti
intézetének docense.)

Az elemi csoportok többnyire a szín-
házhoz és a színészi játékhoz vonzódó
fiatalok autonóm csoportosulásai. A te-
hetségesek számára az első lépcsőfok a
színésszé válás útján: a többiekkel együtt
munkájuk során megismerik tulajdon-
képpeni környezetüket, a választott terület
lakóit, mivel a gruppo di base elsőd-leges
feladata a kapcsolatteremtés a környező
világgal (con il territorio); helyen-ként
szociológiai felméréseket végeznek,
kultúrmissziót töltenek be a kulturális
centrumoktól távolabb eső, elhanyagolt
vidékeken. A kísérleti műhelyeknek és az
elemi csoportoknak kívánnak otthont
nyújtani, és a kulturális élet aktivizálódá-
sát szeretnék elősegíteni az egyelőre még
kis számú kultúrházak létrehozásával
(centro polivalente, régebben, némiképp más
felépítéssel és funkcióval, casa de l popo lo ) .

Még egy színházi jellegű jelenségről kell
említést tenni, ez az animazione, azaz
megjelenítés. Az animátorok bizonyos
történeteket játszatnak cl színházi gya-
korlatban járatlan alanyokkal, és a játék
folyamatában megpróbálnak a szerep-
lőkkel magukkal következtetéseket levo-
natni. A résztvevők gyakran gyerekek, s
az iskola utáni napköziben foglalkoznak
velük. Nemegyszer, mivel az animátorok
többségének baloldali politikai nézetei
nem egyeznek a hivatalos állásponttal, a
tanulókat az iskola szellemével, tanítá-
saival ellentétes eredményre juttatják, és
többé-kevésbé hatékonyan helyes világ-
nézeti szemléletre, a környezet tudatos,
kritikus megfigyelésére, segítőkész, pozi-
tív magatartásformákra tanítják őket,
amennyiben sikerül legyőzniük az iskola
érthető ellenállását. Folytatnak animác i ó s
kísérleteket felnőttek között is, bár ez
egyelőre még jóval ritkább. A legsike-



sültebb és legjelentősebb animációs kí-
sérletet Benno Besson, a berlini Volks-
bühne rendezője végezte el a terni acél-
öntöde nyolcvan munkásával, akikkel
feldolgoztatta Bertolt Brecht Kivétel és
szabály című darabját, végigjátszatva az
egyes jeleneteket, melyek kapcsán aktuális
politikai, szociális problémák is fel-
vetődtek, éles vitákat provokálva.

A konferencia demokratizmusa

Ismernünk kell az olasz színházi élet eme
útkereséseit, próbálkozásait, hogy meg-
értsük, milyen széles körben, milyen kü-
lönböző körülmények között, milyen
változatos formákban bontogatja szárnyát
az új olasz színház. A pratói konfe-
renciának rendkívül nehéz helyzete volt,
amikor célul tűzte maga elé, hogy rend-
szert vigyen az összetett problémák soka-
ságába, hogy hathatós, egyelőre nem
annyira konkrét, mint inkább elvi segít-
séget, útmutatást adhasson az elkövetkező
évekre. Az OKP eddigi gyakorlatához
következetesen a demokrácia elve a
konferencián is érvényesült. Különböző
haladó erők összefogását és együttmű-
ködését figyelhettük meg a lehető leg-
demokratikusabb keretek között, minél
szélesebb rétegek bevonásával. A színházi
élet minden szférája és minden haladó
politikai párt képviseltette magát, és vett
részt aktívan a vitákban. Mivel a konfe-
rencia kultúrpolitikai jellegű volt, a szín-
házról mint irodalomról nem esett szó.
„Óvakodtunk attól, hogy a színházról mint
művészetről beszéljünk. Mivel a kultúra
autonómiáját valljuk, nem akarunk
beleszólni a tartalmi és formai vá-
lasztásokba, csupán a színházszervezés-
ben szeretnénk segíteni politikai szinten.
Máskülönben megsértenénk a művész
abszolút szabadságát." (Bruno Grieco)
Nem mentek bele részleges, csak egy-egy
várost érintő kérdésekbe sem.

Három munkabizottság

A bevezető előadások összegezték az ed-
dig végzett munkát, és felvázolták a
szükségesnek tartott teendőket. A hozzá-
szólások ez utóbbi témakört bővítették,
majd a három munkabizottság kidolgozta
konkrét javaslatait. Az elsőt Rubes Triva
parlamenti képviselő vezetésével,
„Megyék, helyi igazgatású szervek"

címmel tartották meg, és a tanácsok
kultúrpolitikai feladatait ill. ezeknek a
színházakra vonatkozó részét vitatták meg.
A decentralizálás folyamataként
megállapították a színházpolitikai terve-
zésben betöltött egyre fontosabb szere-

püket, amelyet két alapvető tevékeny-
ségben határoztak meg: a társulatoknak
kijáró anyagi támogatás összegét a megyei
tanács ossza szét, mivel megyei szinten
még közvetlen információk birtokában
vannak, és így igazságosabban és a
valóságnak megfelelőbben tudnak fogal-
mat alkotni a társulatok tényleges munká-
járól és minőségi szintjéről. Az évenkénti
munka megítélésénél a tanács kulturális
osztályának felelősén kívül legyen még
jelen lehetőség szerint színházi szak-
ember, kritikus és egyetemi oktató iro-
dalmár. A másik koordinációs feladat,
vagyis a különböző társulatok különböző
előadásainak optimális elosztása és variá-
lása megyén belül. Követendő példaként
felhozták a toszkán színházszervezési fel-
adatokat ellátó Teatro Regionale Tosca-
nót, amelynek rendszeresen megtartott
értekezletein százötvennégy küldött, a
helyi tanácsok közművelődési felelősei
vesznek részt.

A második bizottság Alberto Abbruz-
zesének, a Rinascita kritikusának vezeté-
sével, „Színházi mozgalom, kritika, sajtó,
információ" címmel elsősorban a kritika
illetve a kritikusok munkáját vitatta meg.
Megállapították, hogy a kritika eddig
szinte kizárólagosan csak a legfontosabb
színházi eseményekről tudósított, a kisebb
társulatok időnként mégoly érdekes
előadásai viszont recenzió nélkül
maradtak. A színházakról szóló
információk igen gyérek és felületesek
voltak, érdemben csak a teatro stabiléket
érintették. A kritikusok a kívülálló
szemével idegenként ítélkeztek, de nem
próbáltak meg közelebb kerülni a
színházak mindennapos gondjaihoz, nem
kerültek közvetlen kapcsolatba a
társulatokkal. A kritikus elsőrendű fel-
adata - szögezték le a bizottság résztvevői
-, hogy hatékonyan segítse, irányítsa a
színházak, társulatok tevékenységét, mint
a leghozzáértőbb, legfelkészültebb
szakemberek egyike, s ne csak a szigorú
bíró mezében tetszelegjen. Hasonló aktív
támogatást várnak az egyetemi oktatóktól,
docensektől, színháztörténészektől.

A legnépesebb, több mint száz tagot
számláló harmadik bizottságot Edo Bel-
lingieri, a római egyetem színháztudo-
mányi intézetének docense vezette, s té-
mája a színházi műhelyek (laboratorio) és
kultúrházak (centro polivalente) voltak.
Közös határozatban kérték a tanácsokat,
hogy minden erejükkel segítsék a centro po-
livalente hálózatának minél nagyobb mérvű
elterjedését, valamint, hogy lássák el
ezeket a kulturális központokat megfe

lelő technikai felszereléssel. Meghatároz-
ták az „elemi csoportok" tevékenységé-
nek hármas jellegét, ami kulturális-szo-
ciális-politikai feladatok összhangjából
adódik, a sorrendiség metodikai funkcióját
külön kiemelve.

A konferencia a munkabizottságok ha-
tározatainak és javaslatainak összegezé-
sével és Aldo Tortorella, az OKP kultu-
rális osztálya vezetőjének záróbeszédével
ért véget.

A sajtóban a konferenciának igen ked-
vező visszhangja volt, egyes kérdések-ben
a vita a mai napig is állandó napirenden
van. Különösen érdekesek a Rinascita
hasábjain megjelent vitacikkek, amelyek
pro és kontra állást foglaltak Mario
Missiroli, a torinói Teatro Stabile igaz-
gatója és Dario Fo színész-író-rendező
pratói felszólalása kapcsán. Dario Fo
hozzászólásában szélsőséges nézeteket
hangoztatott, így pl. ellenezte az állami
szubvenció elfogadását, mondván, hogy a
hatalom mindig lepénzelte az ellenséget,
ha legyőzni nem tudta, s az anyagi
támogatás megkötné kezüket a politikai
harcban. Követendő példaként azt is el-
mesélte, hogy az 1975-76-os évadban 125

előadást tartott sztrájkoló munkások között
elfoglalt gyárakban, ahol a munkások
kedve és útmutatása szerint játszott
társulatával. Ez az egyetlen valóságos
értékű munka, amit szerinte színház
végrehajthat. Fo az osztályharc fontossá-
gát hangsúlyozta a színházi munka terü-
letén, elfeledkezve azonban a színház
egyéb kulturális és művészeti feladatairól.
Dario Fo az egész színházi problematikát
csupán egy, a saját szemszögéből
vizsgálta, s így csak egyedi, s rendkívül
leszűkített képet adhatott. Alberto Ab-
bruzzese válaszában (Rinascita 1976.
november 5.) többek között kifejti, hogy a
jelenlegi helyzetben egy egységes és
általános kultúrpolitikai irányvonalra van
szükség, melyben nem választható el a
művészet és a politika, hanem a haladó
művészeti újítások és a haladó politikai
elkötelezettség minőségi szintézisét kell
megteremteni.

E két szaktekintély véleménye igen jó
ürügyet szolgáltatott a továbbiakban a
különböző nézetek összecsapásához. Ez a
tény is mindenképpen azt mutatja, hogy az
olasz színházi élet aktivizálódása új
távlatokat nyit.



1Bruno Grieco (sz. 1922) a prátói konferencia
fő .szervezője. Újságíró, de több kisfilmje is díjat
nyert. Cesare Zavattinival ő alapította meg 1959-
ben a „Szabad film" :fesztiválját. Részt vett az első
„utcaszínház" munkájában 1967-68-ban, 1972-ig
pedig az Unitŕ fesztiválok népszerűsítésében és a
decentralizáció kiszélesítésében. jelenleg az OKP
kulturális osztályán a színházi ügyek felelőse.

2Luig i Squarzina (sz. 1922) Strehler mellett az
ún. tradicionális színház legkiválóbb rendezője.
Több mint tíz évig a genovai Teatro Stabile, 1976-
tól a római Teatro Argentina igazgatója. Nagy
sikerű rendezései: La Romagnola, 8 settembre,
Cinque giorni al porta és a legutóbbi Rosa
Luxemburg c. dokumentumdarab. Írói munkássága
is ismert. Darabjai (Tre quarti di luna -
Háromnegyed hold 1953, La Romagnola 1959)
történelmi, politikai problémákat tárgyalnak.

3Dario F0 (sz . 1926) színész, rendező,
drámaíró. Hírnevet szatirikus darabokkal ( I l dito
nell'occhio - Ujj a szemben 1953, I sani da legare

Megkötözni való egészségesek 1954) , valamint
múlt századi és régebbi komédiák előadásával
alapozta meg. Olaszország legtehetségesebb mimus
színésze 1968-ban otthagyja a tradicionális
színházat és oroszlánrészt vállal az új színi tér
népszerűsítésében és a színház decentralizációjá-
ban. Társulatával (La Comune di Dario Fo) be-
járja az egész országot, művésze/éhen egyre politi-
kusabb, darabjai a propagandaszínház felé ten-
dálnak. A z utóbbi évek legnagyobb sikere a „Mis-
tero buffo" 1969, az 1200-as évek guillare szö-
vegeinek feldolgozása, valamint ulrabalos színezetű
komédiái, mint pl. a Non pago, non pago (Nem
fizetek) 1974, Il Fanfani rapito ( A z el-rabolt
Fanfani) 1975, La marijuana della mamma é la piu
bella ( A mama marihuánája a legszebb) 1976

'Mario Ricci (sz. 1928) az olasz kísérleti szín-
ház legnevesebb alakja. 1961-62-ben a stockholmi
Marionet teatrennál dolgozik, majd vissza-tér
Olaszországba, ahol megnyitja az első pince-
színházakat. Munkásságára a színház és képző-
művészet kölcsönhatásának kutatása jellemző,
kísérletei nagy hatással voltak az avantgarde
színház fejlődésőre is. Leghíresebb előadásai:
Gulliver utazásai, Lear király, Moby Dick, Ulisszesz
hosszú utazása stb. A cím gyakran csak űrügyül
szolgál és az eredeti szövegre utalást is alig találunk.
Színháza szinte kizárólagosan a mozdulatokra épít
(gesztuális) , a szavaknak csak hangzás-szerepük
van.

KERÉNYI GRÁCIA

Műfajok között

Médeia és Ilka
Először csak annyit tudunk, hogy Szendy
Ilka megölte a szeretőjét, Gönczi Dénest.
Éjfél előtt ölte meg, most már közeleg a
dértől csapzott márciusi reggel : a férfi ott
fekszik az ágyban, szótlan, mozdulatlanul.
Ilka kábultan rendezkedik, s amikor
lesikálja az ollóról a rábarnult friss
rozsdacsíkot, akkor kezd felderengeni,
hogy ezzel az ollóval ölte meg. Az első
pillanattól fogva természetszerűen arra
vagyunk kíváncsiak, főleg mi,
asszonyolvasók: miért ölte meg? Nem
megütődve vagy elítélőn, eleve elhatá-
rolva magunkat egy őrült vagy szörnyeteg
gaztettétől, hanem a végletes asszonyi-
ságban rejlő tébollyal közösséget vállalva
lessük: indokolt-e, érthető-e? Mit tett
Dénes, vagy inkább mit nem tett: a tipi-
kusan férfiúi józanság, illetve hamisság
melyik megbocsáthatatlan bűnébe esett,
amivel előidézte azt a lelkiállapotot, amit
egy asszony leglényegében halálosan
sértőnek, megalázónak, elviselhetetlen-
nek érez, amire nem reagálhat másképp

ösztöneiben egyetlen asszony sem rea-
gálhat másképp, csupán az
átlagasszonyoknál az etika beidegzett
konvenciói csírájában elfojtják már a
kivitelezés felé irányuló első
akaratvillanást is -: meg kell ölnie, meg
kell semmisítenie azt az embert, akiről
kiderült - mi derült ki? Leggyakrabban,
Ilka esetében is: hogy nem társa többé,
nem vállalja tovább a vele való
közösséget, nincs bátorsága magáénak
tudni azt az énjét, amelyik őhozzá
ragaszkodik, egy különös és le-nyűgöző,
izgalmas és felháborító, idegen, fölötte
álló és senkihez sem hasonló asszonyhoz.
Meg kell ölnie azt, aki nélkül nem tud
élni, meg kell ölnie, mert menekül tőle, s
az asszony nem élhet azzal a tudattal,
hogy a férfi továbbra is a világon van,
járja a maga útjait, noha már nem hozzá
tartozik. A férfi, aki ekkora adományban
részesült: egy ilyen asszony lett az övé,
emelte őt magához, most képes rá, hogy
megvesse, szabadulni akarjon; inkább
vállal akármilyen szürkeséget,
hétköznapiságot, sematikus karriert vagy
akár az Óperenciás tengert .. .

Gönczi Dénes az Óperenciás tengert
választotta: úgy döntött, hogy Ameriká

ba megy, elmegy a többi falujabeli férfi-
akkal. Nem bírja tovább ezt a kettősséget:
itt a „kisasszony", a gazdag városi ipa-
roslány a maga zárt, túlfűtött világával,
amott a felesége, Mari, meg a gyerekek,
falusi portájukon, a család és az otthon
szeretett kötelességeivel. Gönczi Dénes
tudata nem viseli el a hasadtságot, egy-
szerűen menekülni akar, s tudattalanja
talán még azt is érzi, hogy a halálba me-
nekül. Gönczi Dénes szereti Ilkát, tudja,
mekkora „adomány" a szerelme, de fél is
tőle, mert megérzi benne a rendkívüli,
öntörvényű némbert; akkor érzi meg
igazán, amikor Ilka anyja haldoklik a
másik szobában, s a „kisasszony" ahelyett,
hogy mellette maradna, ágyába vonja
szeretőjét: hogy ez a lány mindenre képes.
Hogy is értené meg Dénes, hogy Ilka
belső törvényei szerint ez a természetes:
épp akkor kívánja őt a legjobban,
magánya ellen, amikor ez a magány mind
közvetlen alakjában, mind baljós fantom-
ként: a halállal való találkozás
négyszemköztiségének emberi erővel el
nem viselhető pillanatában maximális
iszonyatával tör reá, zuhan bele az
életébe?

Iaszón, Médeia férje, a sematikus kar-
riert választotta: karrierje érdekében
döntött úgy, hogy elhagyja az egzaltált,
rendkívüli asszonyt, a „boszorkányt", s
beházasodik a királyi családba. Ez azon-
ban csupán az indokok felületesebb, lát-
ható síkja. laszón nem bírja elviselni Mé-
deiát, aki több nála, akitől mindig csak
kapott és elfogadott, s akinek lényegileg
soha nem nyújthatott egyebet, csupán
férfiúi szépségét, a testét. Iszonyodott
Médeia rémtetteitől? Az antikvitás
héroszaitól távol állt az efféle morális ér-
zék; például Héraklész rémtetteit alig
emlegeti a hagyomány, csupán igazság-
talan sorsát variálja-alakítgatja, egyre na-
gyobb nimbusszal övezve feltétlenül ro-
konszenves alakját. Médeia megölte
öccsét, hogy megkönnyítse laszónnak a
szökést az aranygyapjúval, majd saját
lányai által ölette meg Peliasz királyt; de
Iaszón lelkifurdalás nélkül fordította
hasznára c szokatlan cselekvéseket. Va-
lószínű, hogy Médeia a „Napleány"

mivoltával, rendkívüliségével, idegensé-
gével már megismerkedésük pillanatától
kezdve egyszerre vonzotta és taszította a
sikerszomjas, célratörő, de magától bol-
dogulni nem tudó királyfit. Ez a másmi-
lyenség akkor vált egyértelműen taszítóvá,
amikor a „civilizált" hellén világba kívánt
ismét beleilleszkedni, egy olyan világba,
ahol az asszonyok eleve aláren-


