
faalkotmány: ez a hajó, az erkély, a kastély
és még sok minden más. Körülötte
nézők, innen követik Candide odüsszeuszi
kalandjait, melyek szétszórva a tér
négy sarkán játszódnak le. A színészek
a szókimondó népi bohózat stílusában
komédiáznak; a darab eposzi mese és
burleszk, s így talán Pantagruel elfajzott
rokonának látszik. Claude-Pierre
Chavanon hasonló elveket követ, mint
a másik két társulat: a Le Théátre de la
Carriere és a Le Théátre des Carmes.
Mindhárman tanulmányozzák a
történelmet, aktualitását, és a rendezés be-
vonja a tömegeket a játékba. Ilyen fel-
tételekkel a siker nem is maradhat el..."
Olivier Gros (L a Dauphiné libéré)

*

„Merész vállalkozás: színházzá formálni
cselekmények bonyolult sokaságát, ame-
lyek hosszú évtizedek alatt játszódnak le,
sok-sok utazással tucatnyi országban. A
Compagnie de Huit Saveurs együttesének
sikerült ez a színházi bravúr (!), sőt mi
több, humánus dimenziókat adott az
előadásnak: úgy interpretálta a darabot,
mintha a ferney-i parasztok most játszanák
el. Mindegyik jelenet szigorúan
következetes és egységes; a dramaturgia, a
mozdulatok, a történetiség, a játék, a stílus,
a beszéd: az ironikus, szurkáló Voltaire, a
szerző félelmetes tollának tűhegye. Benne
van Ferney urának minden gunyorossága.
Valamennyi szereplő szócsöve ennek az
értelmes és bölcs, leleplező magatartás-
nak. És meglepően szép, ahogy ebben az
anyagban, a kipellengérező légkörben
gyöngédség, megindultság, szeretet, poézis
virágzik. Mesteri koncepció! A rendezés a
közönséget belehelyezi a játékba
pszichológiailag és fizikailag egyaránt: a
színpad a csarnok négy sarkában
helyezkedik el, s a nézőt körülveszi, szinte
készteti a candide-i utazásra. Ez az
elgondolás ötletes, és megkívánja a néző
jó testi erőnlétét. (Ez a fenntartás ne vegye
el senkinek sem a kedvét attól, hogy
megnézze a darabot: megéri a fáradságot!)
Nincs minden-nap színházi ünnep, de ez az
előadás ünnepe a szemnek, a szellemnek
és a szívnek ..."

(Le Provençal)

DÉS MIHÁLY

A mai latin-amerikai
dráma

A Casa de las Américas folyóirat
drámapályázata

A kubai Casa de las Américas című folyó-
irat és a hozzá tartozó könyvkiadó köz-
vetlenül a forradalom győzelme után
alakult. A szépirodalmi és elméleti íráso-
kat egyaránt közlő, kéthavonként meg-
jelenő folyóirat nemzetközi stábbal dol-
gozott, és közvetlen munkatársai között
már a kezdet kezdetén olyan neveket talá-
lunk, mint Mario Benedetti, Julio Cortázar
vagy Mario Vargas Llosa, de általában
nemigen akad valamirevaló író vagy
kritikus a földrészen, aki ne publikált
volna a Casa de las Américasban. A ha-
ladó latin-amerikai művészek részvétele a
Casa munkájában a kubai forradalom
óriási hatásának, vonzerejének tulajdo-
nítható. Például az úgynevezett „latin-
amerikai boom" tagjainak (García Már-
quez, Vargas Llosa, Cortázar és Fuentes)
nyilatkozatai szerint abban, hogy ők nem
csupán kor-, de harcostársak és barátok is
voltak (körülbelül 1970-ig volt együtt a
négy író), a kubai forradalom ügye
jelentette az egyik sarkpontot. A nagynevű
művészek csatlakozása, a haladó
értelmiségiek rokonszenve természetesen
visszahatott Kubára is: a kubai szellemi
életre, művészetpolitikára. Tekintélyt
adott a Casa de las Áméricasnak, mely
ezáltal valóban az egész föld-részre
kisugárzó, és az egész földrészt képviselő
fórum lett. Az évek során részben
kicserélődtek a munkatársak, némileg
csökkent az első évek újdonságélménye is,
de a folyóirat jelentősége ma is
történelminek mondható.

A Casa de las Américas-díj 1960-tól, a
folyóirat megalapításától fogva létezik. A
több műfajban, évenként meghirdetett
pályázaton addig még meg nem jelent
írásokkal vehetnek részt a földrész
spanyol és portugál nyelvű alkotói, sőt
legújabban külön díj van az Antillák angol
és francia nyelvű országaiból származó
művek számára is. A díj összege ezer
dollár, és a nyertes írásokat megjelenteti a
Casa de las Américas Kiadó.

A latin-amerikai irodalom legelmara-
dottabb műfaja a dráma, és talán éppen
ezért, a Casa-díj legjelentősebb sikerei a
színműpályázathoz fűződnek. A földrész
hagyományosnak tekintett műfaja a líra.

Több világhírű költő, köztük két Nobel-
díjas (Pablo Neruda és Gabriela Mistral) a
bizonyíték rá. A próza jóval később,
szinte megkésve lett nagykorú, de né-
hány nagyszerű előzmény után a latin-
amerikai regény hatvanas évekbeli káp-
rázatos fölfutása ezt a műfajt is világiro-
dalmi rangra és hírre emelte. Ami azt
jelenti, hogy a próza és líra kialakult
csatornákon - sokszor spanyolországi
kiadókon kersztül - jutott el a nyilvá-
nossághoz. Vagyis nem volt annyira
szükségük fölfedezésre, támogatásra, nem
szorultak olyan mértékben a Casa
pályázatára, mint a dráma. A színművek
esetében a kiadás csak másodrendű
kérdés, a lényeg az előadás, a mostoha
körülményeket tekintve azonban a Casa
de las Américas már a publikálás és hír-
verés tényével is nagy szolgálatot tett a
színház ügyének.

Ahhoz, hogy e drámapályázat jelentő-
sége érzékeltethető legyen, szükséges kissé
visszatekinteni a földrész színházi életére,
huszadik századi drámairodalmára.

Latin-amerikai színház

A latin-amerikai színház huszadik századi
története összefügg a földrész gazdasági és
kulturális elmaradottságával, pontosabban:
az önálló polgári kultúra hiányával. A
nehézkes, maradi, történelmi szerepét
betölteni képtelen latin-amerikai polgárság
színháza mindig is elkésett, elmaradott
színház volt, mely egy-két kivételtől
eltekintve kedélyes avagy borongós
népszínműféleségek-ben merült ki. Nincs
most jelentősége annak, hogy az egyes
országok közti roppant különbségekre
kitérjek, annyi mindenképpen nyilvánvaló,
hogy az erősebb polgársággal rendelkező,
gazdagabb országokban (Uruguay,
Argentína, Mexikó, Chile) élénkebb
színházi élet volt és van, mint mondjuk
Bolíviában. De ez csak a színházi életre
vonatkozik, nem a szerzőkre vagy a
darabokra, mert például a kis Guatemala
kiemelkedő dráma-írókkal dicsekedhet
vagy a gazdaságilag és kulturálisan
elmaradott Kuba mindig élenjáró szerepet
töltött be a földrész művészetében, így
színházművészeté-ben is. Egyébként is
csínján kell bánni Latin-Amerikában a
„színházi élet" fogalommal. Nemegyszer
előfordult, hogy egy szeszélyes diktátor
káprázatos magánszínházat építtetett
kedvenc városkájában, aminek persze
semmi hatása nem volt az ország színházi
életére. Vagy gondoljunk a brazíliai
Manaosra, ahol



a kaucsukláz idején akkora színházat épí-
tettek, mint a párizsi opera.

(Bár általánosságban beszélve a „latin-
amerikai színház" kifejezést használom,
közvetlen ismeretek alapján csak a
spanyol-amerikai darabokra utalhatok,
holott tudomásom szerint a brazil dráma
éppen olyan döntő fontosságú a konti-
nensen, mint a brazil film. Hiányossá-
gomnak oka egyszerűen az, hogy nálunk
spanyol nyelvű anyaghoz is nehéz hozzá-
jutni, portugálhoz viszont gyakorlatilag
lehetetlen. A főbb törvényszerűségek
azonban a brazil színházra is érvényesek,
és a Casa pályázaton portugál nyelvű
művek is részt vehetnek, vagyis a brazil
színház is képviselve van.)

A latin-amerikai színdarabok többségét
tehát népszínmű jellegű darabok alkotják,
de igen erős a másodrendű kül-földi
bulvárszerzők hatása is. Mindezekre
persze nem érdemes szót vesztegetni. A
századfordulótól kezdve létezik azonban
egy olyan irányzat, mely tudatosan és
kritikai szándékkal fordul a nemzeti
valóság felé. Ennek a naturalista-kosz-
tumbrista iskolából kinőtt irányzatnak
első, és sokáig egyetlen nagy egyénisége
az uruguayi Florencio Sánchez (1875-
1910), akinek műveiben valóságos társa-
dalmi gondok fogalmazódnak meg, hősei
a kor jellegzetes figurái, akik hazájuk
dialektusában beszélnek és nem valami
akadémikus szigetországi spanyol nyel-
ven. Sánchez darabjainak fő konfliktusa a
hagyományos és új életforma össze-
ütközése, a tiszta, de bukásra ítélt, anak-
ronisztikus régi eszmények küzdelme a
kapitalizációs folyamat új, kegyetlen
értékeivel.

Ennek az ígéretes kezdésnek jó darabig
nem volt méltó folytatása, de
mindenképpen megsokasodtak a
társadalmi témájú, a nemzeti történelmet
elemző művek, a színpadot meghódította a
hét-köznapi beszéd, és a darabokban egyre
gyakrabban tűnnek föl realista rajzú népi
figurák: parasztok, indiánok. Ezeknek a
műveknek többsége gyenge, szemléletük
gyakran nacionalista, és csak a harmincas-
negyvenes években jelenik meg néhány
jelentősebb szerző, akik már a
naturalizmust levetkőzve viszik tovább ezt
az irányzatot. Világirodalmi rangú
egyéniség a kubai Virgilio Pińerát ki-véve
(született 191z-ben, róla még lesz szó)
köztük sincs, de legjobb darabjaikban
időállóan, magas szinten fejezik ki koruk
valóságát. Így van ez a mexikói Rodolfo
Usigli (sz. 1905) esetében, aki-

nek A szélhámos című művéből nálunk
tévéjáték készült. Ilyen a prózaíróként is
ismert perui Sebastian Salazar Bondy (sz.
1924) vagy a Mexikóban élő, de
guatemalai Carlos Solórzano, aki szín-
házesztétának, kritikusnak és szerkesztő-
nek is nagy tekintélyű. A jelenleg Kubá-
ban élő honfitársa, Manuel Galich (sz.
1913) jó ideig hazája egyik vezető politi-
kusa volt. Ehhez a csoporthoz tartozik az
argentin Andrés Lizárraga is (sz. 1919).
Ez a történelmi-társadalmi érdeklődésű,
kritikai szemléletű irányzat az ötvenes
években formailag változatosabbá válik.
Az új szerzők sokat tanultak Brechttől és
esetenként az abszurd színháztól is. A
mexikói Emilio Carballido (sz. 1925)
változatos életműve említhető itt meg,
vagy az ekkortájt kezdő argentin Osvaldo
Dragun (sz. 1929), aki a hatvanas évekre
az új latin-amerikai színház talán
legnagyobb egyéniségévé nőtte ki magát.
Egyébként Usigli, Solórzano és Salazar
Bondy ki-vételével az összes felsorolt
szerző majd a Casa nyertesei közt is
szerepel.

E nagyjából hagyományosnak nevez-
hető fővonulat mellett az ötvenes évektől
kezdve megjelenik az abszurd szín-ház is,
de jelentősége elhanyagolható.
Ugyanebben az időben bontakozik ki egy
Brechten és az avantgarde színházon
nevelkedett népszínházi irányzat, mely az
amatőr mozgalomból nőtte ki magát. Ezek
a kísérleti csoportok a vidéket meg a
külvárosokat járták, műveik gyakran
kollektív alkotások voltak vagy klasszikus
darabok adaptációi. A hatvanas években
már európai fesztiválokon is lehetett
találkozni ilyen latin-amerikai
csoportokkal. Különösen Argentínában
volt erős ez a mozgalom, legnagyobb
egyénisége pedig a kolumbiai drámaíró,
Enrique Buenaventura (sz. 1925), aki az
egyik neves társulat, a TEC vezetője.
Ezek a csoportok azonban amatőr kö-
rülmények között dolgoztak, és bár
tömegeknek szóló népszínházat kívántak
csinálni, többnyire megmaradtak
műhelykísérleteknek. Mindenesetre el-
indítottak valami mozgást, és jelezték a
latin-amerikai színház megújulásának
szükségességét.

Az új, haladó latin-amerikai színháznak
tehát nemigen volt fóruma, a Casa-díj
pedig éppen ezt tudta biztosítani:
kontinentális visszhangot ismert és is-
meretlen szerzőknek egyaránt. Történt
már hasonló jellegű kezdeményezés a
földrészen, de azok kiskaliberű vállalko-
zások voltak. Másrészt persze nem min-

denütt nézték kimondottan jó szemmel, ha
valaki Kubában publikál.

A Casa színházi pályázata új korszakot
nyitott a latin-amerikai színház történe-
tében, és ami talán lényegesebb: jó né-
hány jelentős darabot találunk e tizenhét
év nyertes művei között. E rövid idő alatt
is három különböző korszakot fi-
gyelhetünk meg a pályázat történetében,
melyeknek mindegyike a latin-amerikai
színház egy-egy sajátos kérdését veti föl.

A Casa-díj első korszaka

1960 és 1964 között többnyire a klasszi-
kus fővonulathoz tartozó, ismert szerzők
nyertek első díjat, mint például Lizárraga,
Galich, Carballido... Hagyományos
eszközökkel dolgozó művészek ezek, és
a pályázaton szereplő műveik sem
jelentettek stílusbeli fejlődést. Eszmeileg
azonban mindegyik alkotás forradalmi
szellemű, ami azért érdekes, mert íróik
polgári indíttatású művészek, akiknek
világnézeti változását ezek a művek
jelzik. Egyetlen nagy darab sincs köztük,
de az a tény, hogy jó nevű polgári írók
vesznek részt a pályázaton,
tulajdonképpen nagy sikerként köny-
velhető el.

A latin-amerikai színháznak megkésve,
és éppen ezért túlontúl rövid idő alatt,
lényegében ugyanazokkal a gondokkal
kellett megküzdenie, mint a többi műfaj-
nak. Az önálló irodalom felé tett első
nagy lépés a saját valóság, az írót körül-
vevő világ megörökítésének a szándéka.
Ebben a fázisban a „hogyan" kérdése
másodlagos a döntő „mit"-tel szemben. A
lényeg az, hogy amit írnak, önmagukról
szóljon, önmagukhoz hasonlítson. A
Casa színházi pályázatának első évei-ben
szereplő szerzők ebben a fázisban
vannak. Drámatörténeti szempontból
persze ez is jelentős időszak, de a nagy
művekhez saját hang, saját forma is kell.
Ezek a szerzők pedig vagy nem eléggé
tehetségesek, vagy nem eléggé
igényesek, türelmesek ahhoz, hogy eljus-
sanak a fejlődés egy másik fokához: a
„mit" és „hogyan" egyensúlyához.

Ennek az időszaknak talán legjelleg-
zetesebb műve Andrés Lizárraga Ame-
rikai Szent Johanna című darabja. Az ar-
gentin szerző már elég jó nevet szerzett
néhány nem kimondottan unalmas, de
eléggé jelentéktelen polgári légkörű
darabbal, melyek azonban argentin embe-
rekről, argentin társadalmi gondokról
szóltak. Az Amerikai Szent Johanna már
forradalmi szellemben fogant. A múlt
század elején, Peruban játszódó darab



témája a spanyolok elleni függetlenségi
háború. Főszereplője történelmi személy,
egy Juana de Azurduy nevű tele-
pesasszony, akiből a függetlenségi harc
egyik legendás vezére lesz. Lizárraga
műve ennek az asszonynak az életét
mutatja be: ahogy belesodródik a harcok-
ba, ahol elveszíti férjét és gyerekeit, ahogy
parancsnok lesz belőle, tudatos
forradalmár, majd az utolsó jelenetben a
megöregedett, kisemmizett Juanát látjuk
viszont, aki bár mindenét elveszítette, hite
a régi maradt.

A téma ragyogó, és az 1960-as Kubá-
ban fölöttébb aktuális is lehetett. De
Lizárraga nagyszabású, bizonyos mértékig
hatásos, bizonyos mértékig patetikus
darabja nem tudott semmi újat hozzátenni
a Johanna-témához. Műve csak egy
dramatizált hősi életrajz, mely tizenhét év
távlatából megkopottnak látszik.

A díj virágkora

A második korszak (1964-1971) fő jel-
lemzője éppen a saját formának, a saját
hangnak a keresése. Új, eddig ismeretlen
nevek tűnnek föl, jól ismert szerzők szó-
lalnak meg új hangon, és ez a keresés
termékenynek bizonyult. Ez a pályázat
legizgalmasabb korszaka. Szinte minden
díjat nyert darab kitűnő alkotás, mindegyik
megújult színházi szellemről tanúskodik.
És csak ebben hasonlítanak egymásra;
különben tematikailag, formailag és
világnézetileg is meglehetősen széles
skálát mutatnak. Ha a legelső évek
darabjainak hátránya az egyéni, újszerű
hang, az önálló forma, a magas művészi
színvonal hiánya volt, a javukra pedig a
saját valóság megragadása, a társadalmi
érdeklődés, a hatni akarás írható, akkor az
1964 és 1971 közötti műveknél kicsit
fordítva áll a helyzet. Az ekkor díjat nyert
darabok többsége általános emberi
kérdéseket dolgoz föl oly módon, hogy az
kissé latin-amerikaiságuk rovására megy.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a
konkrét művekkel szembeni kifogás,
hanem általában vonatkozik arra a
tendenciára, mely ezekben az években
uralkodóvá vált.

A kubai Josá Triana (sz. 1931) 1965-
ben díjat nyert műve, a Gyilkosok éjszakája
is majdhogynem bárhol, bármikor
játszódhatna. Három felnőtt gyerekről szól
a darab, akik újra és újra szüleik
meggyilkolását játsszák el. Elnyomorodott
életük, fojtogató függéseik, egy halottá
vált életforma előli menekülés meddő,
kétségbeesett próbálkozásai ezek a rituális
gyilkosságok. Triana kitűnő

dramaturgnak bizonyul ebben a művében:
jobbnak mint írónak. Ezen azt értem, hogy
nagyon jól szerkesztett, hatásos darabot
írt, amit azonban ha megvakargatunk
kissé, látjuk, hogy van benne valami
mesterkélt, steril, valami, ami
kielégületlenséget hagy bennünk.

Csak látszólag hasonló a perui Alonso
Alegría 1969-ben díjat nyert darabja, a
Kötélen a Niagara fölött: ebben sincs semmi,
ami csak Latin-Amerikához kötődne. A
kétszereplős dráma egyik hőse minden
idők talán legnagyobb egyen-súlyozó
művésze, a múlt században élt francia
Jean François Gravelet, aki többek között
egy kifeszített drótkötélen átkelt a Niagara
fölött. Az egyedülálló mutatványt
többször megismétli, sőt lát-
ványosságokkal fokozza (például tizenkét
tojásból rántottát készít a mélység fölött),
de már nem tud minőségileg újat kitalálni,
lényegében nincs előtte perspektíva, csak
a rutin mozgatja. A darab másik szereplője
egy fanatikus kamasz, Gravelet csodálója.
Tudósnak készül, és az a mániája, hogy
Gravelet ha nagyon akarná és
tudományosan felkészülne, egy nap kötél
nélkül is átkelhetne a Niagara fölött,
vagyis képes lenne repülni. A
szenvedélyes, hóbortos fiú fölkelti az
egyensúlyozóművész érdeklődését: el-
határozzák, hogy Gravelet a fiúval a
nyakában csinálja meg nagy attrakcióját.
A darab ennek a közös teljesítménynek a
megszületését örökíti meg. A ragyogóan
megírt, izgalmas történet önmagában is
megállja a helyét, de egyben nyilvánvaló
példázat: a másik emberért érzett
felelősségnek, a közös dolgokat tevők
egymásrautaltságának, az örök emberi
előrelépésnek a példázata. Ilyen remekül
sikerült darab olvastán csak azt lehet
sajnálni, hogy írója, aki egyébként elég
neves rendező, nem próbálkozott sem
előtte, sem azóta színműírással. Egyébként
az összes Casa-darab közül Triana és
Alegría művei azok, melyeket nálunk is
előadtak. A Gyilkosok éjszakáját az
Universitas-együttes mutatta be, Alegría
művét pedig a Rádió, a Nép-színház;
illetve Dunaújvárosban Latinovits Zoltán
rendezésében is előadták.

„Általános emberi" kérdésekkel fog-
lalkozik a kubai Virgilio Pińera Két vén
ijedős című kétszereplős műve is (1968-as
díj). Egy világ- és embergyűlölő öreg
házaspárról szól a darab, akik már ön-
maguktól is undorodnak, de annyira félnek
a magánytól, öregségtől, haláltól, hogy
szükségük van egymásra. Játékokat
eszelnek ki: halált játszanak, hogy

elűzzék, aztán a félelmüket próbálják
legyűrni egy másik játékkal, de a félelem
csak egyre inkább elhatalmasodik rajtuk.
Cél nélküli életükben nem marad más,
mint a várakozás, a kivárás kilátástalan
reménye. Kiábrándult, felkavaróan ke-
gyetlen darab ez, mely Pińera abszurd
humora és iróniája jóvoltából végig
mulatságos, már amennyire egy ilyen
darab mulatságos lehet. De ebben az
esetben nemcsak a darabról van szó, hisz
ez korántsem Pińera legjelentősebb
műve. Írója némi bemutatást igényel,
megítélésem szerint ugyanis ő a spanyol-
amerikai színház legnagyobb egyénisége.
Költőként is ismert, novellistaként pedig
a műfaj spanyol nyelvű nagy megújítói
között tartják számon. A latin-amerikai
színház főbb irányzatainak fölvázolásánál
szinte minden csoportnál meg lehetett
volna említeni, sőt ott is, ahol nem volt
semmilyen csoport vagy irányzat. Nem
véletlenül nem beszéltem például a latin-
amerikai lélektani drámáról: egy-szerűen
nincs, vagyis említésre méltó színvonalon
nincs. Pińera a lélektani dráma egyetlen,
de nem akármilyen művelője e
földrészen. Társadalmi szín-műveket is
írt, de valójában túlnő minden skatulyán:
legjobb műveiben lélek-és társadalomrajz
együtt jelenik meg. Írt hagyományos
drámát és abszurd darabokat. Az ő
abszurd színháza teljesen független az
ötvenes években megjelenő, európai
utánérzésű latin-amerikai abszurd
színháztól. 1941-ben írta első abszurd
művét, az Electra Garrigót, melyben
ironikus tónusban a korabeli kubai
polgári valóságra transzponálja az antik
történetet. 1958-ban írt Friss levegő című
családdrámája a forradalom előtti Kuba
egyedülállóan teljes, hatalmas, realista
képe, és egyben örök érvényű,
megrendítő mű egy család széthullásáról,
az emberi vereségről. Mint minden
darabja, a Friss levegő is át van szőve hu-
morral, iróniával.

Csaknem Pińerához fogható jelentő-
ségű, de teljesen más alkatú író az argen-
tin Osvaldo Dragun. Drámaírói pályája az
ötvenes évek elején indult, és már első
darabjával, a történelmi témájú Tupac
Amaruval nagy feltűnést keltett. Később
Mesének való történetek című rövid darabjai
a párizsi Nemzetek Színháza Fesztiválján
szerepeltek. Nagy íróvá a Casa
pályázaton futotta ki magát. Három
alkalommal is szerepel a győztesek
között. Az 1963-ban díjat nyert Csoda a
Régi piacon című egyfelvonásosa már sok
mindent megmutat képességeiből: na-



gyon jó érzéke van a meséhez, jók a dia-
lógusai, erős humora van és különleges
módon ért a „vágásokhoz". Itt még
némileg didaktikus. Politikus alkat és
érezhető, hogy Brecht hatott rá. Brecht
hatásáról tanúskodik az 1966-ban nyertes
Argentin szimfónia című darabja is. Sőt,
témája mintha a Kurázsi mama latin-
amerikai változata volna: egy utcai árus-
asszonyról szól, aki mindenáron úriembert
akar faragni gyerekeiből. Magányos harca
során lassan mindent elveszít: pénzét, a
gyerekeit és kis híján szerelmét is - és
persze semmit nem ért a világból. De a
Kurázsi mamával való hasonlósága csak
látszólagos, tematikai. Ez a nagy-szabású
mű minden idők talán leglatinamerikaibb
darabja. Csodálatos, megrázó alkotás egy
asszony sorsáról, az asszonyi sorsról.
Elejétől végig sodró, humorral teli drámai
mű, egy óriási női szereppel.

Az abszurd kezdettől jelen van Dragun
műveiben, később ez még inkább fölerő-
södik. 1968-ban írt, a Casa-pályázaton
nem szerepelt Zagyvalék című darabjában,
mely egy középkorú férfi és nő gátlásos
Kapcsolatáról szól, az abszurd már döntő
elem. Akárcsak Pińeránál, az abszurd nála
is a komédia fő eszköze, bár Dragun
kevésbé intellektuális és humora több
színű.

Megemlíthető még ebből az időszakból
az argentin Dálmiro Sáenz H i p h i p , hurrá

című szellemes társadalmi vígjátéka egy
prostituált és egy úrifiú gazda-sági
bonyodalmakat okozó szerelméről.

lránydrámák?

A harmadik korszak (1971-) látszólag az
elsőhöz tér vissza, valójában a második
időszakban rejlő „általános emberi" felé
tolódásra próbál választ adni. Túlsúlyba
kerülnek az elkötelezett, az aktívan és
közvetlenül politizáló darabok, a
kimondottan latin-amerikai témájú, nevelő
szándékú művek. Előfordul tematikus
pályázat (például 1973-ban A latin-amerikai
agitációs színház címmel), és újra
megjelennek a közösségi alkotások.
Vagyis megint a téma, a „mit" kapott
hangsúlyt, de ezek a szerzők már új,
sajátosan latin-amerikai hangon próbálják
ezeket a témákat megfogalmazni. Olyan
hangon, mely messzire hallatszik, és
melyre odafigyelnek a tömegek is. A
korszak leggyakrabban alkalmazott
dramaturgiai módszere a montázs. A
darabok többsége összetéveszti az ábrázo-
lást a politikai ismeretterjesztéssel; egyet-
len igazán kiemelkedő mű sem található
köztük. Jellemző alkotása ennek az idő-

szaknak a kolumbiai La candelaria-csoport
közösségi alkotása, az Ismeretlen évek. A
falvakat, külvárosokat járó együttes egy
baloldali vezető halálának kapcsán az
ötvenes évek kolumbiai polgár-
háborújáról ad leleplező képet. A darab
történelmileg hiteles, mindent megtudunk,
amit egy politikai elemzés elmondhat
erről a kérdésről. De ez csak történelmi
illusztráció, vagyis szinte egy ország
magánügye marad. Ennek az idő-szaknak
egyik sikerültebb alkotása, az uruguayi
Antonio Larreta Juan Palmieri című műve,
egy jómódú asszony világnézeti
metamorfózisát mutatja be. Az asszony fia
a tupamaro mozgalom tagja és a
rendőrség megöli.

Nagyon egyszerű volna úgy elintézni
ezeket a darabokat, hogy irány drámák,
egy gyermekbetegség tünetei, melyeket
egy adott politikai-társadalmi helyzet vált
ki ... Egy etnikailag, kulturálisan tarka,
gazdaságilag elmaradott, tőlünk nagyon
sok mindenben különböző föld-részen
mindenképpen indokolt, hogy saját
színházi formát keresnek, és tekintettel
arra, hogy ezek a különbségek olyan
drasztikus tényekben is megnyilvánulnak,
mint a rohamosan növekvő
népszaporulattal egyenes arányban nö-
vekvő nyomor, analfabetizmus, vagy az,
hogy a latin-amerikai országok több-
ségében jelenleg is fasiszta vagy félfa-
siszta katonai kormány van uralmon,
kicsit érthetővé válik annak a fiatal szín-
házi embernek a türelmetlensége, aki nem
általános emberi problémákról,
elidegenedésről és magányról akar elmél-
kedni, hanem agitációs eszköznek, fegy-
vernek tekinti a színházat.

Dragun Börtöntörténetek című darabja
például, mely 1973-ban a kiemelt művek
között szerepel (vagyis nem első díjas, bár
szerintem a korszak legjobb alkotása),
egészen közvetlenül politizál. Csak-hogy:
ő képes jellemeket, társadalmi típusokat,
magatartásformákat bemutatni; képes
helyzeteket teremteni, melyekben
világossá válik ezeknek az embereknek
(típusoknak) a társadalomhoz való
viszonya. Fölfedezi és fölfedezteti, hogy
ebben a viszonyban milyen sok az ab-
szurd, a komikus elem, és végső soron
rádöbbent, hogy milyen tragikus ez az
abszurditás. A többi ekkortájt díjat nyert
darab azonban nem képes minderre, vagy
legalábbis nem próbálja meg. És nem is
csak olyan aranyigazságokról van szó,
hogy rossz művel nem lehet jó ügyet
szolgálni. A fő gond az, hogy éppen ezek
a nagy tömegnek szánt alkotá

sok kis tömeghatásúak, legtöbb esetben
csak kísérletként, műhelymunkaként ér-
tékelhetők. Mégis, úgy hiszem, meg-
értéssel kell tekinteni erre az irányzatra,
melyben egy földrész új színháza keresi
hangját. És természetesen az sem szük-
ségszerű, hogy a fejlett országoktól tel-
jesen eltérő társadalmi szerkezetű Latin-
Amerikában a kőszínház lesz a drámai
műfaj kizárólagos otthona. Ezek a kísér-
letek tehát ennyiben is indokoltak.

A Casa de las Américas színházi pályá-
zata változó színvonala ellenére is új
korszakot nyitott a latin-amerikai szín-ház
történetében. Serkentőleg hatott általában
a drámai műfajra, lehetőséget adott új
irányzatoknak, és története
tulajdonképpen az adott időszak latin-
amerikai színházának történetével azonos:
196o és 1976 között nem nagyon született
olyan jelentős darab a földrészen, mely ne
szerepelt volna a Casa nyertesei közt, vagy
legalábbis szerzőjének ne lett volna köze a
pályázathoz. A díj megnyerése azonban
nem jár szükség-szerűen színházi
előadással, vagyis hiába a publikálás, a
hírnév, gyakran színház nélkül maradnak
ezek a darabok. Hat-hét kitűnő alkotást
találunk a tizenhét év győztes munkái
közt, ami végül is nem rossz arány. Annál
furcsább, hogy - a már említett eseteket
kivéve - magyar színház még nem
mutatott be közülük egyet sem.

Azóta Peruban találkoztam Alegríával,
aki elmondta, hogy új darabon dolgozik,
egy verses művön, mely sokkal inkább
kötődik Latin-Amerikához, mint első
műve.

A következő számaink tartalmából:

Földes Anna: Te

és a konyha

Koltai Tamás:

A hamburgi Nemzetek Színházáról

Nánay István:

Vihar

Tarján Tamás:

Vízkereszt a Várszínházban

Eörsi István:

Jolán és a férfiak (dráma)


