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Strindberg árnyékában?

Svédországi színházi napló

Svédországi tanulmányutam minden
programja, megbeszélése munkaterv sze-
rint, menetrendszerű pontossággal zajlott.
Csak a stockholmi Királyi Drámai
Színházba, a Dramatenba tervezett láto-
gatásom ütközött váratlan akadályba. Be-
szélgetőpartnereim ugyanis a jelzett idő-
ben - 1981. március 25-én délelőtt - a
színház vezetőivel, sztárjaival és sta-
tisztáival együtt, a svéd kultúra mun-
kásainak első szervezett tüntetésén vettek
részt. Kart-karba öltve vonultak a
Dramaten hatalmas transzparense alatt a
belvárosi Sergels-torgra, hogy a kulturális
költségvetés megszorítása ellen, a
szellemi élet anyagi feltételeinek biztosítá-
sáért szót emeljenek. Sok mindenre szá-
mítottam tanulmányutam során, de a jel-
szavakat skandáló színházi, kiadói és
könyvtári dolgozók, hangszereikkel fel-
vonuló muzsikusok, kosztümös, clownná
sminkelt tüntetők majálisi menete meg-
lep. A Sergels-torgon tartott nagygyűlés
szónokát nem értem, de a zeneoktatás
képletes koporsója és néhány hasonlóan
beszédes dekoráció - félreérthetetlen.

Az esemény, amelynek akaratlan ta-
núja, részese lettem, némileg új megvi-
lágításba helyezte a nyomtatott forrá-
sokból és személyes beszélgetésekből
származó korábbi információkat.

Magamfajta közép-európai kritikus,
valljuk be, elég keveset tud a svéd szín-
házi életről. Itthon többen is nekem
szegezték a kérdést: vajon mit kívánok
egyáltalában tanulmányozni a svéd szín-
házban? Mentségükre szolgáljon: a lundi
egyetem egyik docense és egy stockholmi
keramikus is felvetette, miért nem inkább
szociális intézményeiket vagy a svéd
lakáskultúrát tanulmányozom, mi-kor
mindkét terület annyival érdekesebb,
vonzóbb Svédországban, mint a színház ?
Folyóiratainkban időről időre (hat-nyolc
évenként) megjelenik egy-egy svéd színhá-
zi levél - Angyal Máriáé a SZÍNHÁZ-ban,
Kada Júliáé a Nagyvilágban -, a
nemzetközi fesztiváli tudósításokban egy-
egy bekezdés, de közönségünk Ing-mar
Bergman nevén kívül legfeljebb a
Shakespeare-rendező Sjöbergét ismeri, és a
drámaíró Enquistét. (Az utóbbit is

csak A tribádok éjszakájának sikere óta.) A
mi informáltsági szintünk ezúttal nemigen
haladja meg a svéd kollegákét; ők a mi
drámairodalmunkból Molnár Ferenc óta
legfeljebb Örkény Istvány nevét ismerik
... Amíg Peter Brook legfontosabb
rendezéseit illik ismerni Magyarországon,
Ingmar Bergman még a szakmabeliek
számára is szinte kizárólag filmrendező.
Színháztörténeti jelentőségű, pályakezdő
náciellenes Macbeth-előadásáról alig
tudunk, és még a hazai színházi
nemzedékváltással kapcsolatos vitákban
sem került elő, hogy Bergman például
mindössze huszonhat éves volt, amikor
rábízták Svédország egyik legrégibb
színházának vezetését, és évi kilenc-tíz
rendezés erőt próbáló tapasztalataival a
tarsolyában érkezett vissza
Helsingborgból Stockholmba. Hogy 1963
és 66 között Bergman igazgatóként
átalakította a Dramaten struktúráját;
elsőként vállalkozott arra, hogy egy
öttagú, választott testülettel együtt
vezesse a nagy múltú intézményt, ezen-
kívül tervszerű tevékenységgel meg-
teremtette Stockholm első repertoárszín-
házát, vezetése alatt megizmosodott és
megfiatalodott a nemzeti színház társu-
lata.

Az egyetlen, ami köztudomású nálunk a
svéd színházról, hogy optimális anyagi és
szellemi feltételek között dolgozik. Hogy
a jóléti állam, amely hosszú ideig főként a
lottójátékok bevételéből finanszírozta a
színházat, irigylésre méltó nagy-
vonalúsággal támogat minden művészi
tevékenységet, ösztönzi a kultúraközve-
títőket a műveltségi monopóliumok utol-
só maradványainak felszámolására, a mű-
velődéshez való jog érvényre juttatására
és a kultúra további decentralizációjára.

Amikor a tüntetőktől feketéllő teret
fényképezem, még az is eszembe jut:
lehet, hogy mindez jóhiszemű tévedés:
egy szerencsésebb korszak közállapotai-
nak képzeletbeli prolongációja? A fel-
vonulók körében a kívülálló hajlik az el-
hamarkodottan szélsőséges ítéletekre.
Azután a beszélgetésekből kitűnik, hogy
azért nem az égető gondok, inkább a jövőt
illető aggályok fűtötték a szónokot is. És
a józan felismerés, hogy a gyorsuló
infláció következtében még a korábbival
összegszerűen egyező (nem csekély)
kulturális ráfordítások sem fedezik 1981
ben legalább a szintentartás költségeit.
Ám ha a konzervatív kormányzat - az
előterjesztett terveknek megfelelően -
még csökkentené is az állami

támogatás összegét, a megtakarításnak
mindenképpen a kultúra munkásai (és
fogyasztói) adnák meg az árát.

- A veszély még a kultúra privilegizált
intézményeit is fenyegeti. A költség-vetés
leglényegesebb tételei ugyanis vál-
toztathatatlanok. Takarékoskodni csak a
mobil költségeken, például a színházi
előadások művészi kivitelén, a díszleten,
jelmezen lehet. Ez azonban már nyil-
vánvalóan a színvonal rovására megy .. . -
magyarázza saját álláspontját és a tünte-
tésen való részvételének okát Gunilla
Palmstierna-Weiss (Peter Weiss felesége),
nemzetközi rangú díszlettervező, Ing-mar
Bergman állandó munkatársa. De a
megszorítások mégsem elsősorban ben-
nünket fenyegetnek, inkább az állami in-
tézményeken kívülrekedt, máris nehéz
feltételek közt dolgozó alternatív szín-
házak tagjait és a fiatalokat. Éppen ezért
kötelességünk helyettük is, velük együtt is
szót emelni az egyetemes művészet és a
közönség érdekében. A folyamatot kell
megállítani, hogy megvédhessük, amit
elértünk.

Hogy szavait, aggályait nem valamiféle
elvont filantrópia vagy karitatív szándék
diktálja, bizonyítják a számok. Például,
hogy i976-77-ben a Svédországban
rendezett színházi előadások harminc
százalékát a nyolcvanhárom hivatásos
szabad csoport valamelyike rendezte
(közönségük az ország színházlátogatói-
nak huszonöt százaléka), ugyanakkor az
állami szubvencióban való részesedésük -
a Stage and Society in Sweden című
kiadvány szerint - a színházak támoga-
tására fordított összeg 1,3 százaléka volt.
1978-79-re a szabad színházak mintegy
harmincmillió koronát igényeltek az or-
szágos nagy-kalapból, s a tényleges jut-
tatás - hatmillió. A helyzet azóta, ha kis
mértékben is, de változott. Susanne Lind,
az alternatív színházakat összefogó
Theatercentrum titkára, már a jelenlegi -
három százalékos - részesedéssel
elégedetlenkedik, érvei szerint teljes jog-
gal.

Több oldalról is értesültem róla, hogy
egyre nő a munka- illetve szerződés
nélkül maradt színészek száma. A szabad
színházak együtteseiben éppen ezért -
kényszerűségből - sokan dolgoznak a
színész-szakszervezet által meghatározott
bérminimumnál alacsonyabb fizetésért. A
kultúra anyagi feltételeihez tartozik - más
oldalról - a közönség érdeklődé-se, a
fizetőképes kereslet is. Svédországban a
hetvenes években még javában tartott a
színházi konjunktúra.



A közönség tehetős rétege ma is habozás
nélkül felvásárolja a magánszínházakban
játszott pehelysúlyú amerikai komédiákhoz
akár a százkoronás jegyeket is. Mégis
bebizonyosodik, hogy az emberek a
legkisebb recesszió hatására kétszer
meggondolják a kulturális kiadásokat.
Erről a könyvesboltok és a színházi
pénztárak számadása is tanúskodik.

Az 1910 óta működő Skadebanan nevű
kultúraközvetítő és közönségszervező,
toborzó társadalmi mozgalom országos
központjában Rune Rosengren elnök,
beszélgetésünk során, két gúlát rajzolt fel a
táblára. A homogénnek tartott svéd
társadalom szociális tagozódását jelző
talpon álló gúla széles alapját a hét-kilenc
éves (vagy annál rövidebb ideig tartó)
oktatásban részesülő, masszív ötven
százalékos réteg alkotja. Az erre épülő
negyven százalék - tizenhárom évig
koptatta az iskolapadot, míg tizen-hét éves
iskolázottsággal (egyetemi, vagy főiskolai
végzettséggel) a lakosság tíz százaléka
rendelkezik. A színházlátogatás sémáját a
mellé rajzolt, fordított gúla érzékelteti:
ezek szerint a lakosság-nak az évi tíz
színházi előadást vagy kulturális
rendezvényt megtekintő hét százaléka a
társadalmi gúla csúcsáról kerül ki. Még a
lakosságnak évente három kulturális
élményben részesülő tizen-három
százalékát is túlnyomórészt az értelmiség
és a tizenhárom esztendős tanulás után
munkába álló, városi munkás- és
alkalmazotti réteg alkotja. A társa-dalom
nyolcvan százalékának kulturális
fogyasztása, színházlátogatása olyan ala-
csony, hogy statisztikailag nem is mérhető.
Operába az adófizetőknek mindössze fél
százaléka jár.

Á Skadebanan szervezete saját két-ezer
aktivistáján keresztül évente mint-egy
kettőszázötvenezer kedvezményes helyet
biztosít tagjainak, javarészt olyan üzemi
dolgozóknak, akik a Skadebanan
közönségszervező, jegyelosztó szolgálata
nélkül nemigen jutnának el szín-házba. Á
mozgalom tevékenységi körét nemcsak az
érdeklődők száma, de a szín-házak által
rendelkezésre bocsátott kedvezményes
jegyeké is korlátozza. A szer-vezet vezetői
különösen azt fájlalják, hogy a nagy
sikerekre a színházak nem vagy csak óriási
késéssel biztosítanak kedvezményt a
tagságnak.

Á színházlátogatók száma az elmúlt
évtizedben, az ellentmondások és nehéz-
ségek ellenére is, emelkedett. Nem is
keveset: egy évtized alatt ötven szá-
zalékkal, s ez annyit jelent, hogy már

meghaladja az évi hárommilliót. Bízvást
mondhatjuk tehát, hogy a minden szinten
és minden szervezetben fellépő sürgető
elégedetlenség is csak a színházi kultúra
egyre mélyebb társadalmi meggyöke-
reztetését szolgálja. Nem mintha hagyo-
mány nélkül való lenne Svédországban a
nemzeti színjátszás: a Dramaten fél
évszázaddal idősebb a mi Nemzeti Szín-
házunknál. Ám a színházi kultúra Ma-
gyarországon is sokáig joggal kárhoz-
tatott centralizációját Svédországban még
éghajlati körülmények is motiválták. A
kulturális politika két évtized óta leg-
fontosabb célkitűzése - és eredménye is -
az ország színházi térképének átraj-

zolása: évről évre nő az állami, illetőleg
városi szubvencióban részesülő, Stock-
holmtól távoleső színházak száma. A kul-
turális politika megingathatatlan alap-
elve, hogy a színházak állami és városi
mecénásai a támogatás fejében nem kí-
vánnak beavatkozni a színházvezetés
szakmai kérdéseibe, és semmiben sem
korlátozzák az alkotók szabadságát.

A kispénzű közönség számára a ked-
vezmények széles rendszere teszi hozzá-
férhetővé a színházjegyeket. A hu-
szonegy évesnél fiatalabb nézők Stock-
holm állami színházaiban (közvetlenül az
előadás előtt) öt koronáért válthat-nak
jegyet. Göteborgban minden fiatal

Gyűlölködök szerelme Strindberg Az apa című drámájában (Stockholm, Stadsteater)



féláron látogathatja az előadásokat. De
országszerte jelentős kedvezmény jár
nemcsak a diákoknak, hanem az öregek-
nek, a rokkantaknak is. Rajtuk kívül
mindazoknak, akik lemondanak az elő-
vétel jogáról. Az „utolsó perc" belépő
tulajdonosai egy mozijegy áránál is keve-
sebbért, 15 koronáért a legjobb szabad
helyeket is elfoglalhatják a nézőtéren. Az
ötven százalékos csoportos kedvezmény
nemcsak a Skadebananon keresztül je-
lentkező csoportokat és a szervezett
(munkahelyi) kollektívákat illeti meg,
hanem mindazokat, akik - akár
családtagjaik, vagy barátaik részére -
legalább tíz jegyet vásárolnak egyszerre.

Általában azt tapasztaltam, hogy a
színházak igen nagy figyelmet fordítanak
a maguk stabil közönségére. Az ifjú-sági
és gyerekszínházak hagyományosan
szoros és tervszerű kapcsolatban állnak
az iskolákkal. Az alternatív szín-házak
tagjai sokszor hónapokon keresztül együtt
élnek nézőikkel, becsábítják és
beszoktatják a helybelieket a próbákra,

bevonják őket - gyakran statisztaként
vagy némaszerepben - a produkcióba. Á
hivatalos bemutató előtt rendezett elő-
premiereken tanulmányozzák a nézők
reakcióit, és sokszor még változtatnak is
a készülő, születő előadáson. A göteborgi
Folkteaterben az együttműködés már
közös amatőr-hivatásos produkciókat is
eredményezett. Södertáljeben, ahol a
színháznak is a város bevándorolt,
soknemzetiségű közönségéhez kell szól-
nia, egy, a vendégmunkások problé-
máival foglalkozó darab svéd-török kop-
rodukcióban került bemutatásra.

A színházi kultúra demokratizálásának,
a Skadebanan mellett, a másik nagy
hagyományú szervezete, a mi Déryné
színházunkkal némiképp rokon, 1933 óta
működő, szubvencionált utazó színház, a
Riksteater, amelynek évi százharminc
produkciójának négyezer előadása több
mint egymillió nézőt vonz. A szín-ház
ötszázhuszonöt játszási helyét úgy
választja meg, hogy a hátrányos kul-
turális helyzetben levő nézők minél

szélesebb rétegeihez közvetítse a művésze-
tet. Mostanában azonban a Riksteater
sajtóreferense, Mireille Bergenström is
anyagi gondokról panaszkodik : a költ-
ségvetésnek a következő esztendőre ter-
vezett két százalékos csökkenése - az
emelkedő benzinárak következtében - kö-
rülbelül tizenöt százalékkal kevesebb elő-
adás megtartását teszi lehetővé. A kö-
zönség igénye viszont - hála az eddigi
erőfeszítéseknek is - inkább növekedő-ben
van.

A Riksteater voltaképpen a színház
nélküli közönség színháza. A távoli északi
települések lakossága rajtuk keresztül
ismeri meg a klasszikusokat és a modern
darabokat is. Érdekessége a színház
felépítésének, hogy esztendők óta külön
tagozat működik a süketek és
nagyothallók számára. Az idei évad nagy
sikerét Strindberg Júlia kisasszonyával
aratták - három, magát jelek-kel kifejező,
süket színész előadásában. Ez a
különleges produkció, kritikus kollégáim
szerint, az ép hallású közönség körében is
óriási érdeklődést váltott ki: a gesztikus
színház eszközeit, alig sejtett távlatait
dokumentálta. A Riksteater Pionir
Színháza a börtönök és
elmegyógyintézetek lakóinak játszik. E
tagozat műsorpolitikájának alapelve: az
egyén és a társadalom viszonyát taglaló,
katartikus művekkel ráébreszteni a né-
zőket a maguk helyzetére. Ezért tűzték
műsorra a közelmúltban a Godot-t, a
Koldusoperát és Osborne Nézz vissza
haraggal című darabját. Magától értető-
dően kiveszi részét az utazó színház az
ifjúság színházi neveléséből is: a
gyerekelőadások és az iskolai tananyag-
hoz kapcsolódó ismeretterjesztő diák-
előadások, a tantestületekkel való együtt-
működés alapján, korcsoportonként ke-
rülnek bemutatásra.

Strindberg, 1981

Két hónappal a Dramatenben szervezett
nemzetközi Strindberg-fesztivál előtt
jártam Svédországban. Így sajnos nem
láthattam, hogyan játszanak Strindberget
Japánban, hogyan kel új életre a Júlia
kisasszony egykor forradalmian merész,
mára kissé poros problematikája Bergman
rendezésében, a müncheni Renaissance
Színház színészeinek előadásában.
Strindberg azonban, a svédek egyetlen, a
világirodalomba integrálódott drámaírója
ettől függetlenül folyamatosan és némileg
talán nyomasztóan is jelen van Stockholm
színházi életé-ben. Ha Shakespeare a
teremtés fele

A Kapitány és az öreg dada (Keve Hjelm Gudrun Brosttal) a stockholmi Az apa előadásban



Strindberg még svéd szemmel is csak
ennél jóval kisebb hányada lehet. Ezért
mertem szakmabeli beszélgető
partnereimnek sorra feltenni a kérdést:
beszélhetünk-e napjainkban Strindberg-
reneszánszról, és ha igen, mi a magyará-
zata

A hajánál fogva előrángatott évfor-
dulóról - Strindberg első nyomtatásban
megjelent drámájának centenáriumáról --
senki sem tett említést. A legcinikusabb
válasz így hangzott: „Azért rendezünk
Strindberg-fesztivált, mert a szín-
házvezetőknek jelenleg nincs ennél jobb
ötletük." A legkeményebb - a Svenska
Dagbladet színházi kritikusáé; „Azt
hisszük, hogy a nyolcvanas években be le-
het hozni azt, amit 1908-ban elmulasz-
tottunk!" Többen a svéd származású,
amerikában élő Harry Carlsson profesz-
szornak Strindberg, és a mítosz című
könyvére hivatkoztak: ez a sokak által
vitatott tanulmány visszaadta a modern
színháznak Strindberget. A svédországi,
főként filológiai természetű, részletekbe
merülő Strindberg-kutatással szemben
Carlsson esszéje az embert és az életmű-
vet állítja reflektorfénybe, Strindberg
darabjainak máig érvényes mitológiáját.
Ezért főként azok hivatkoznak rá, akik
vallják, hogy a kor és a közvélemény
valójában most érkezett el csak oda, hogy
az író pokoljáró korszakának keserű és
bizarr drámáit megértse, felvállalja.

Az a tény, hogy a svéd színházban senki
sem független Strindbergtől - ihlető és
bénító egyszerre. Március hónapban
legalább hat műve szerepelt a fővárosi
színházak repertoárján. (Igaz, ezek közül
kettőt a Strindberg-múzeum kama-
raszínháza játszott.) Annyi kétségtelen,
hogy a svéd drámairodalom jelenlegi
apálya idején - elsősorban a nemzeti
drámairodalom iránti érdeklődés éb-
rentartására hivatott Dramaten számára -
célszerű mentség a Strindberg-év. A
televízió is kapva-kapott az ötleten: amikor
kinn jártam, éppen bemutatásra várt az
Enquist forgatókönyve alapján készült
sokrészes „Strindberg élete" sorozat.

Az új Strindberg-szemlélet, a kritika
szerint, Ingmar Bergman 1970-es
Idomjáték-rendezésével kezdődött. A
rendező, amikor a dráma metafizikus és
szimbolista motívumait sem tisztelve,
megrövidítette a szöveget, elődeinél
tisztábban mutatta fel a költő álmát, a
dráma poézisét, és - a mű előadásának
történetében először - a nézők ér

zelmi azonosulásának maximumára tö-
rekedett.

A hetvenes években Bergman és Sjöberg
jóvoltából majdnem minden évadban
megszületett egy-egy, azóta is számon
tartott, jelentős Strindberg-felújítás. Az
idei évad egymást követő Strindberg-
bemutatói közül a kritika a Stadtsteater Az
apa-előadását emelte ki. Az író első
házasságának tapasztalatait is szublimáló
pszichológiai dráma a svéd színpadok
állandó repertoárdarabja, amelyet minden
kézikönyv a naturalizmus egyik első
remekműveként tart számon. Napjainkban
főként az indulatok felfokozott,
valószínűtlen szélsőségével hat. Maga a
melodramatikus történet, a gyűlölködő
feleségnek férje ellen tervezett és
szervezett hajszája, a kettőjük párharcát
motiváló féltékenység és a fondor-latos
asszonyi manipuláció ábrázolása révén
kozmikussá tágított nőgyűlölet - nem hoz
igazán lázba. Á darab szövege szerint „két
külön majomtól származó" házastársak
összezártságának pokla azonban jelen
időben is érvényes, létező
konfliktusforrás. Mintha Albee is
Strindberg köpönyegéből bújt volna elő . .
. A apa színpadán elementáris erővel és
lenyűgöző intenzitással jelenik meg a
gyűlölködésben eltorzuló, elfajuló
érzelmek elembertelenítő hatása, a
lemeztelenített hősök tragédiája, a
Kapitányra kimondott ítélet, a téboly
vádjának kivédhetetlen kegyetlensége.

Gunilla Palmstierna-Weiss, a vendég
díszlettervező meghökkentően tágasra
tervezte a Kapitány színpadi otthonát: az
ajtókkal, szekrényekkel tagolt félkör
komor faburkolata szinte minden fényt
kirekeszt a külvilágból. A szereplők sor-
suk börtönében, egyfedélalatt, de egymás-
tól riasztóan távol élnek. Laura és a Kapi-
tány között az első felvonásban szinte

Hivatásos művészek-és amatőrök közös próbája a göteborgi Folkteatern színpalán

semmilyen fizikai közelség nincs. Mintha
a rendező még a hajdani szexuális kap-
csolatot, e két ember találkozásának
múltbeli lehetőségét is tagadná. Ebbe a
dermesztően hideg atmoszférába még a
gyűlölet is melegséget hoz: a szenve-
délyek felszított tüze emberibbnek tűnik,
mint az élőhalottak dermedtsége. Ami a
legmeglepőbb az előadásban, az Laura
jellemrajza. Strindbergnek ez a női ruhába
öltöztetett démona, Lena Granhagen
szerepfelfogásában dekoratív meg-
jelenésű, hideg nagyasszony, és ugyan-
akkor, a magára erőltetett jelmez alatt,
szenvedő asszony is, aki elkeseredésében,
tehetetlenségében választotta a lázadás-
nak ezt a bizarr, következményeiben
gyilkos útját. Susanne Marko, a szín-ház
dramaturgja szerint, a színésznő szokatlan
szerepfelfogásával - Laura fel-mentésével
- 'közvetetten a maga feminista
meggyőződését juttatja érvényre. Lena
Granhagen, aki Ibsen Nórájának
szerepében kezdettől tagadta a babafele-
ség státusát, és a figura megnyomorított-
ságát, neurotikus vonásait hangsúlyozta,
most Laura emberi drámájának elfogad-
tatásával tudatosan vitába száll Strindberg
nőképével.

A Stadtstealter előadásának másik újí-
tása a házastársak gyűlölködésében őr-
lődő lányuk, Berthe alakjának előtérbe
állítása. Strindberg számára Berthe szinte
csak a gyűlölködő házaspár közös tu-
lajdona, eleven tárgy, akinek sorsa a szü-
lők harcában válik fontossá. A Jan
Makanson rendezte előadás Berthe sze-
repének felerősítésével, és különösen az-
zal, hogy anyja helyett az ő hangsúlyos,
jelképes színrelépése zárja a drámát,
felfokozza a szülők küzdelmének tétjét,
jelzi konzekvenciáit, és végkicsengésében
még a válási árvák égetően aktuális
problémáira is rezonál.



Elszántan kerestem a drámát és az
előadást a jelenhez kötő szálakat a másik
Strindberg-felújításon is. A Dramatenben
látott Húsvétban azonban semmiféle újító
szándékot, de még a drámaértelmezés
hangsúlyait sem sikerült felfedeznem. A
századunkkal egyidős, világ-szerte sokat
játszott dráma, amelynek hálás és a női
nemet némileg rehabilitáló főszerepét az
író második felesé-gének szánta, a
kötelező olvasmányok bágyadt
ünnepélyességével terjeng a szín-padon.
Még csak nem is zajlik: hiszen az igazi
konfliktus a cselekmény kezdete előtt (az
apa bebörtönzésekor) robban. Sem a régi
családi ügyek fel-hánytorgatása, sem a
tébolydából szabadságra érkező tizenhat
éves Eleonóra megbocsátható bűne - a
viráglopás - nem teremt igazi
feszültséget. A költői megbocsátás és
megbékélés e klasszikus drámáját, talán
valamiféle lebegő líraiság, a deviancia
humanizálása tehetné napjainkban
elfogadhatóvá. A Dramaten földön járó
naturalista előadása ezzel szemben tág
teret ad a bennünk munkál-

kodó kisördögnek: a szereplők színpadi
és valóságos életkorának szemet szúró
differenciája már a színlap szerinti családi
felállást is valószínűtlenné, hihetetlenné
teszi. A Dramaten Elise ugyanis jó
ötvenes, ily módon Eleonóra apjának is
öreg, a báty szerepében már-már komi-
kus. Idősecske menyasszonyával együtt
nem egy, az új élet kereteit éppen
megteremtő jegyespár, hanem évtizedek
óta együtt unatkozó házasok képzetét
keltik. Megjelenésüknél csak játékuk il-
lusztratív, deklamáló stílusa ósdibb.

Az esztétikailag tetszetős, háromszintes
díszlet, amelynek legalsó harmada csak a
megvilágítás ritka pillanataiban sejlik fel,
hogy az otthonok és lelkek rejtekében
meghúzódó káoszra figyelmez-tessen -
valójában alig játszik. Az elő-adás
néhány valóban frappáns szcenikai ötlete,
amilyen például a hajdani hitelező óriásira
vetített árnyéka, elszigeteltsége
következtében nem hat igazán.

Mentségemre szolgáljon, hogy nem
csak én unatkoztam a nézőtéren. A Svéd
Intézet irodalomszakos könyvtárosa, aki

természetesen sokadszor látta a dara-bot,
bosszankodva kárhoztatta a rendezés
ötlettelenségét és a színészek hol üresen
kongó, hol jellegtelenül fakó
előadásmódját. A színházból kifele jövet
azzal vigasztalt, hogy legalább láttam -
hogyan nem szabad 1981-ben Strindberget
játszani.

Hullámvölgyben a modern dráma?

Nem hiszem, hogy azoknak van igazuk,
akik Strindberg nyakába kívánják varrni a
svéd drámairodalom jelenlegi apályát. Már
csak azért sem, mert a felfelé ívelő
hatvanas évek szerzőinek ugyanúgy meg
kellett mérkőzniök a strindbergi példával,
örökséggel. De hogy valójában miért
hiányoznak az igazán jelentős új darabok a
svéd színházak repertoárjából, arra
vonatkozóan megoszlanak a vélemények.

Karin Mannheimer, a göteborgi tévé
szerkesztő-rendezője, aki színpadon A
tribádok éjszakájának rendezőjeként debü-
tált, íróként pedig egy Svédország-szer-te
óriási figyelmet és vitát ébresztő kritikai
szellemű pedagógiai sorozattal hívta fel
magára a figyelmet, a nemzeti karakter
oldaláról közelíti meg a témát.

- Mi, svédek, általában rejtegetjük
konfliktusainkat. Ennek következtében a
színpadon sem ütközések, inkább álla-
potok jelennek meg. Az átlagos svéd
családban szinte soha nem fogalmazzák
meg a problémákat, keveset is beszélnek.
A legfontosabbat majdnem mindig a csend
fejezi ki. Ennek ábrázolása, érzékeltetése
azonban sajátos dramaturgiát követel. A
megszülető drámák többsége is struk-
turálatlan, túlságosan tapad a jelenségvi-
lághoz. A szereplők ugyanúgy kerülik a
lényeges konfliktusok kimondását, mint
modelljeik. Pedig a társadalomban felfo-
kozott érdeklődés él a mai valóság iránt.
Valószínűleg ez magyarázza színpadjain-
kon a dokumentumdrámák előretörését.

Mats Johanson rendező, a göteborgi
városi színház igazgatója szerint a kor-társ
svéd szerzők egyelőre nem találták meg az
egalitárius társadalom igazi konfliktusait.

- Az osztálytársadalomban részint fel-
színen vannak, részint könnyebben fel-
színre hozhatók az ellentmondások, mint
egy viszonylag homogén társadalomban.
Figyelje csak meg, hogy Bergman a maga
filmjeiben jobbára egyéni problémáit, az
intellektuális konfliktusok ezoterikus
változatát vetíti ki. Többnyi-re szigorúan a
morális szférában. A mai svéd
átlagembert, a közönséget és a kö-
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zösséget is ezzel szemben az foglalkoz-
tatja, hogy hogyan lehet folytatni és
fenntartani a jóléti társadalmat a jelenlegi
világhelyzetben. Pontosabban: mit és
hogyan kell megváltoztatni ahhoz, hogy
vívmányainkat - és nemcsak az anyagiakat
- megtartsuk. Ezt a problémát a kortársi
irodalom egyelőre nem hogy befolyásolni,
de követni sem képes.

Csatlós János, a svéd irodalom legjobb
magyar tolmácsa, még élesebben fogalmaz
:

- Sehol nem olyan nehéz drámát ír-ni,
mint egy célt tévesztett társadalomban,
ahol sem fellázadni, sem elbukni nem lehet
igazán. Ebben a mindent meg-értő,
permissive társadalomban hiányoz-nak a
nagy célok, és az embert próbáló
akadályok is. A konfliktusokat manapság a
kollektív szerződés szabályozza. A
jelenlegi atomizált erkölcsi atmoszférában
bagatellizálódnak és atomizálva jelennek
meg a morális konfliktusok is. Az egyetlen
izgalmas problémának, és témának is, az
általánosan elfogadott életforma elleni
lázadást érzem. A legjobb svéd drámaírók,
például Delblanc, általában áttételesen,
történelmi miliő-ben vetik fel, hogy mi
lesz a világgal, az emberiség morális
szintjével, ha minden az eddigi mederben
folytatódik.

Ingmar Björnstein, a Svenska Dagbladet
kulturális rovatvezetője, az ötvenes-
hatvanas évek dinamikus, energikus,
kritikus-szellemi életét, a kor társada-
lomtükröző irodalmi törekvéseit sírja
vissza.

- Ezekben az években a társadalom
ellentmondásai felszínre dobtak egy egész
sor fiatal baloldali tehetséget. Ilyen volt
Stockholmban Lars Björkman, Gö-
teborgban Kent Andersson. Lehet, sőt
egészen biztos, hogy darabjaik nem voltak
remekművek. De még a feldúsított
szinopszisjellegű drámákban is elegendő
gondolati töltés és szenvedély volt ahhoz,
hogy a mondanivalót magáé-nak valló
ensemble, egy-egy értő rendező
vezetésével kiteljesítse. Ily módon
születtek Margareta Garpe és Susanne
Osten ma már színháztörténetként em-
legetett sikerei is, azok a bizonyos - női
drámák. A hetvenes évekre az avantgarde
kifáradt, eltűnt, vagy beépült a
establishmentbe. És mivel nem fúj a szél -
nem halad a hajó . . . Ilyenkor jön a
biztonsági műsorterv: az igényesebb
rendezők Goldoniba vagy Strindbergbe
kapaszkodnak, a megalkuvók a kommersz
drámák mentőövébe.

Susanne. Marko, a stockholmi Stats-
teater dramaturgja a jelenlegi színházi
gyakorlatban látja a drámaírás (egyik)
akadályát.

- Tíz évig tartott, amíg általánossá vált a
demokratikus színházstruktúra és
színházvezetési módszer. Mire kivívtuk,
kiderült, hogy a gyakorlati döntések a
színházak választott vezetőségének las-
súbb és nehézkesebb tevékenysége folytán
még jobban elhúzódnak. A felelősség
megoszlik, és a döntések - éppen például a
benyújtott darabok ügyében is

személytelenné válnak. A színészeknek
a vezetésben való részvétele elvben persze
eredmény, komoly lépés a színházi
intézmények demokratizálása felé. A gya-
korlatban azonban a színészek ízlése
többnyire konzervatív, és őszintén szólva
jobban vonzzák őket a nagy szerepeket
ígérő „bejáratott" remekművek, mint a
kockázatos kísérletek. A kortárs szerzők
kéziratával természetesen több a gond és a
munka, és ezt sem mindenki vállal-ja.
Tudomásul kell vennünk azt is, hogy
éppen a legtehetségesebb írókat sokszor
riasztja a sorozatos átírással járó, mindig
fárasztó, nemegyszer megalázó procedúra
is. Kedvüket vesztett szerzőktől viszont
nem várhatók remekművek, de még
épkézláb kéziratok sem .. .

Ha tudnék, sem mernék vitatkozni a té-
mában nálam járatosabb szakmabeliek vé-
leményével. De azért az igazság az, hogy a
tenger apály idején is hullámzik, és a meg
nem született kortársi remekműveket a
színpadon nemcsak klasszikusok és kom-

mersz komédiák, hanem az aktuális témá-
kat megjelenítő társalgási és riportdrámák,
a katarzist a felismerés felszínesebb
örömével pótló Zeitstückök, utat kereső
vagy utat tévesztő kísérletek, drámai for-
mát öltő epikus vagy lírai művek, adap-
tációk helyettesítik. Ezeknek az esztétikai
megítélését számomra a nyelvi akadályok
nehezítik. Beszámolóm mégsem töltené
be vállalt (szerény) hivatását sem, ha nem
térnék ki a svéd valóság néhány szín-
padra idézett aktuális problémájára, és
nem jelezném, merre keresik a kor-társ
írók a szélcsendben is vihart kavaró
társadalmi és morális problémákat.

Jelképes is, jellemző is Kent Andersson
darabjának a címe - a Happyland
(Boldogország) -, amely az általános
boldogságból kimaradt, a perifériára szo-
ruló, a belváros vásárlóutcáiban céltalanul
csellengő gyerekekre irányítja a reflek-
torfényt. A darab göteborgi sikere azt
bizonyítja, hogy nagyon sokan kíváncsiak
a Boldógorság határain túli svéd életre is.
Statton Göthe Á síró rendőr című
darabjának hasonlóan jellemző alcíme - A
svéd magány. A darab témája az életforma
zártságában feszengő, a házasságukban is
magányos, közép-korú emberek
dilemmája: azoké, akiktől környezetük
elvárja, hogy rendezett körülményeik
között boldogan éljenek. Már csak azért
is, mert a jóléti társa-dalomban nem illik
boldogtalannak len-ni. Legkevésbé a rend
őrének ... Csak-hogy a címszereplő rendőr
és a hozzá hasonlók mégsem boldogok. A
szegénység helyett új ellenfél támadt rájuk
- az unalom. Hiába keres, sőt talál is a
dráma hőse egy feleségénél fiatalabb
szerelmi partnert s egy, a felszínen lát-
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hatóval párhuzamos, titkos életet, a ka-
land és a szabadság veszélyes világában
végül csak egy másféle zsákutca várja.

Visszatérő témája a kortársi svéd
drámairodalomnak az alkoholizmus. Már
Kárpáti Aurél megmondta annak idején,
akasztott ember házában kötelet emleget-
ni - majdnem biztos siker. Én az alkohol
pusztításával foglalkozó sikerdarabok kö-
zül a legszínvonalasabbat, Márta Tikka-
nen költői játékát, A X X . század Love
storyját láttam a göteborgi Folkteater
kamaraszínpadán. A közérdekű és
aktuális téma - mint mondják - a szerző
személyes élménye: Márta Tikkanen író-
újságíró egy tehetséges és el-ismert finn
író feleségeként maga élte át az
alkoholisták családtagjainak poklát.
Drámája valójában a szerelmes asszony
versben megfogalmazott, és három sze-
replő között megosztott dramaturgiailag
strukturált, részben megzenésített mono-
lógja. Vád és önvád, keserves litánia és
forró vallomás. A színpadon Tikkanen
felidézi a különböző társadalmi háttérrel
rendelkező élettársak szerelmi regényét, a
boldogságot ígérő találkozást, a
szerelmes-viharos együttélést, az
értelmiségi nőnek a saját munkája elis-
mertetéséért vívott harcát, majd a férj
végzetes szenvedélyének elhatalmasodá-
sát. „Ha megüt - elhagyom, ha a gye-
rekekhez nyúl, szakítok" - fogadkozik a
vallomástévő szerelmes asszony, de nincs
ereje hozzá. Fogva tartja a szenvedély, az
összetartozás, a részvét és a társért, a
gyerekei apjáért érzett felelősség.

A színpadon három női szereplő egy-
más szavába, songjába vágva idézi a
hétköznapok apokalipszisét, a szerelmes
asszony vergődését, az apától rettegő
gyerekek lidérces álmait, a mocsárból
kiemelkedni próbáló férfi könyörgését. A
poéma hangvétele a lírai intimitástól a
rapszodikus kitörések felé halad, és a
zenekísérettel előadott songokból
fokozatosan magasba csap a szenvedély.
Egyetlen pillanatig sem hiányzik a drá-

mának a színpadtól tudatosan távoltartott
(igazi) hőse - a férfi.

De ez csak a színpadra áll. Mert meg-
vallom, a kis színházterem zsúfolt néző-
teréről számomra nagyon is, fájdalmasan
hiányoztak a férfiak .. .

Elutazásom előtti estén láttam a
Dramaten műsorán szereplő egyetlen mai
svéd darabot, a Bergman-filmekből jól
ismert, remek jellemszínész, Erland
Josephson alkotását. Erland Josephson
színész és rendező, kilenc évig állt a
Dramaten élén, és csak megbízatásának
lejárta után tért vissza sikeres-nek induló
írói pályájára. Új darabjának címét vagy
sehogy, vagy csak nagyon szabadon lehet
lefordítani. Oroszlánok - változó életkorban,
esetleg Oroszlánok - a változás korában,
avagy még sokkal szabadabban, ám talán
találóbban: Káderek kapuzárás előtt. A
háromfelvonásos darab első és utolsó
felvonása egy vállalati értekezleten zajlik.
Cselekménye nem több és nem kevesebb
annál, mint ami az ilyenfajta
munkamegbeszéléseken történni szokott.
A dialógusok a napi-rend
kényszerpályáján zajlanak; az idő előtt
érkezők irataikat rendezik, a kis-ember
szolgálatkészen nevet a főnök viccein, a
titkárnő kávét hoz, egyesek szorgalmasan
jegyzetelnek, mások szemmel láthatóan
unatkoznak. A bürokratikus nyelven
zuhogó szóáradatnak csak a hordalékából
villan ki az igazi konfliktus, egy, az
értekezletről távolmaradó kolléga
problémája. Aminek okáról, gyökeréről a
közönség részletesen csak a második
felvonás ágyjelenetéből szerez tudomást.
Egy hitvesi ágyban folytatott vég nélküli
vitából lassanként bontakozik csak ki a
főtéma. Kiderül, hogy a nagy-vállalat
egyik korábban abszolút megbíz-hatónak,
lelkiismeretesnek és pedáns-nak ismert,
némileg enervált tisztviselője, hazai
fordulattal élve - „bedobta a törülközőt".
Rájött, hogy milyen jelentéktelen
csavarja lett az életét őrlő, nagy
gépezetnek, hogy most már soha-sem fog
karriert csinálni, és ami még

ennél is elkedvetlenítőbb - már nem is
igen akar. Egyetlen valódi vágya - ki-lépni
a taposómalomból. Ha jelenlétére senki
nem tart igényt, kár is bemennie a
hivatalba. Tehát: otthon marad. Felesége
hiába próbálja talpra állítani: érvei is,
szemrehányásai is lepattannak a férj
csigaházáról.

A bükkfanyelven lefolytatott értekezlet
után a gyerektelen, egymásra utalt,
szerelmes és gyűlölködő házaspár vitája -
mint elmondták - újabb nyelvi bravúr. A
megemelt, stilizált párbeszédnek nemcsak
a tartalma, a formája, hangvétele is éles
kontrasztot alkot az előzményekkel. Mivel
a darab esztétikai értéke a mikrorealista
lélek- és környezet-rajzban és a szöveg
nyelvi humorában van - számomra egyik
sem volt igazán hozzáférhető.

A harmadik felvonás díszlete is, hang-
vétele is azonos az elsőével, de ezúttal már
a kollégák is állást foglalnak a
távollevővel szemben. Mit érdemel az a
bűnös, aki fellázadt a teljesítménytársa-
dalom írott és íratlan törvénye ellen? A
szerző, aki színházigazgató korában egy
életre szóló értekezleti tapasztalatot
szerzett, és kénytelen-kelletlen kijárta a
bürokrácia iskoláját, földhözragadt rea-
listaként nem tudja vagy nem meri a
végletekig feszíteni a húrt: hőse mulasz-
tását végül is a vállalatnál rendkívüli
szabadságnak könyvelik el, és lehetővé
teszik számára, hogy a cégen belül új
beosztásban folytassa azt az életet, amiből
egyetlenegyszer megpróbált kitörni.

A néző, akit a ráismerés boldogsága tölt
el, fellélegzik. Mert a társadalomban, ahol
nem illik boldogtalannak len-ni, nem illik
és nem is lehet kilépni a körből. És ezt a
nézők többsége rendkívül megnyugtatónak
érzi.

Legfeljebb nem születnek igazi drá-
m á k . . .

Az alternatív színház alternatívái

A fiatal színház Svédországban - idestova
harminc esztendős. Az ötvenes évek
legelején, a korábban is létező diák- és
amatőrcsoportok egyszer csak nem elé-
gedtek meg a szűk körű, baráti nyil-
vánossággal. Ahol csak lehetett - pin-
cékben, klubokban -, kis, néhány főnyi
társulatból kísérleti színházakat szervez-
tek. Ezeket az intézményeken kívül álló,
önkéntes társulásokat nevezik azóta is
szabad csoportoknak. A spontán mo -
galom életképességére vall, hogy egész sor
fiatal rendező és színész ezekben a
kísérletező kedvű kollektívákban nevel-

Jelenet Jevgenyij Svarc a Sárkány című darabjának stockholmi előadásából



kedett, itt készült fel eljövendő szak-mai
karrierjére.

Az egyik legrégibb pinceszínház Stock-
holm óvárosában, Bengt Lagerkvist és
Arne Forsberg vezetésével alakult meg. A
társulat már a kezdet kezdetén túl-lépte az
amatőr színházak megszokott programját
és profilját. Színjátszásra képesített és
autodidakta tagjai klasszikus drámák
merőben újszerű, minden dekórumtól
megfosztott, korszerűsített elő-adásával
polemizáltak a nagy színházak
pszichológiai játékmódjával. Ez a pince-
színház túlélte a válságokat és változá-
sokat, s bár a nemzedékváltás az effajta
együttesekben általában eléggé gyors,

végeredményben az eredeti társulat foly-
tatásának számít a ma működő szabad-
színházak doyenje, a szakmai körök-ben is
sokra tartott Pistolteater.

A hatvanas évektől fogva a szabad
színházak mozgalmát már két forrás táp-
lálta: az egyik oldalon a sikeresebb
amatőrtársulatok és diákszínházak vál-
lalkozó szellemű tagjai keresték a boldo-
gulási lehetőségeket, hogy hivatásos mű-
vészként minden erejüket és energiájukat a
színháznak szentelhessék. A mozgalom
másik szárnyát azok az állami és városi
színházak társulatából kiváló fiatal
művészek jelentették, akik a nagy-
színházak tradicionális és kommerciális
kötöttségei alól kívántak szabadulni. Ezek
között akadtak persze magukat
mellőzöttnek érző, sértett színészek is, de
a többség a nagyszínházak tehetséges, jól
foglalkoztatott fiataljai közül került ki.
Oket a hivatástudat és a politikai
elkötelezettség fordította szembe a járt
utakról ritkán letérő, konzervatívabb
anyaszínházakkal. Rendszerint hozzájuk
csatlakoztak később a főiskoláról kikerülő,
állástalan pályakezdők is.

A szabad csoportok legnagyobb előnye
kezdettől a flexibilitás. Hogy otthontala-
nok lévén, általában színházon kívül, a
legkülönbözőbb helyeken - művelődési
házakban, vendéglőkben, tornacsarno-
kokban - léptek fel, felkutatták a meg-ürült
pincéket és kihasználatlan klubokat, hogy
- főként a színházhoz nem szokott fiatalok
számára - „házhoz szállíthassák" a
művészetet. Mivel a közönség minden
rétegéhez, munkásokhoz, fiatal
értelmiségiekhez, a külvárosok népéhez és
a bevándoroltakhoz is közvetlenül
kívántak szólni, ehhez (a meglevő
drámákon kívül) nagyon sok új, az adott
csoport számára írott darabra volt szük-
ségük. Nem az irodalom öntörvényű
fejlődése, hanem a konkrét társadalmi

igény és a mindennapi színházi gyakorlat
hozta létre azokat a hétköznapok
problémáiból merített, kollektív színpadi
alkotásokat, amelyek a szabad színházak
műsorán szerepeltek. A csoportok egy
része saját darabírót foglalkoztatott, de
még gyakoribb, hogy a forgatókönyv a
társulat közös alkotása. Ilyenkor még a
színlapon sem szerepel szerző, mert az
összegyűjtött dokumentumok és riportok
alapján a próbákon alakult ki az elő-adott,
gyakran énekkel tarkított szöveg.

Á szabad színházak száma, ereje és rang-
ja is meglehetősen gyorsan nőtt. A cso-
portok közös elhatározással és állami
támogatással létrehozták a maguk érdek-
képviseleti szervezetét, a Teatercentru-
mot, amely a kollektív ügynökség szere-
pét is betölti. Fokozatosan megszilárdult
az egyes csoportok közönségbázisa, és ma
már elmondható, hogy működésük több
vonatkozásban is egyre erőteljesebben
befolyásolja a nagyszínházakat. Ez a
hatás elsősorban a szervezeti keretek
fellazulásában mutatkozik. Mert az évek
során az állami szubvencióban részesülő
színházak is sorra rákényszerültek arra,
hogy kilépjenek a maguk életéből, meg-
és felkeressék közönségüket, művelődési
intézményekben és iskolákban is játssza-
nak. A szabad csoportok példája, illetve
konkurrenciája, nyilvánvalóan hozzájá-
rult ahhoz, hogy országszerte felszökött a
gyermek- és ifjúsági előadások száma. (A
fejlődés tempóját és arányát jelzi, hogy a
hatvanas években a színházi
előadásoknak még csak kilenc-tíz szá-
zaléka szólt a gyermek és ifjúsági kö-
zönséghez. 1975-76-ban viszont már a
helyi, hivatásos színházak előadásának
negyven százaléka. És még ez sem jelen-
ti a fiatal közönség telítettségét. A négy-
tizenöt éves népesség szervezett színházi
ellátásához - tehát ahhoz, hogy minden
svéd gyerek évente két színházi élmény
részese lehessen -, a jelenlegi-nél is
sokkal több, évi tizennyolcezer előadásra
lenne szükség.)

A svéd színház minden szakértője el-

ismeri a szabad csoportok stílusbeli, mű-
vészi hatását is. Tény, hogy a fiatal
színházak merészebb, dinamikusabb ki-
fejezési eszközei a hatvanas-hetvenes
években fokozatosan polgárjogot nyertek
az intézményes színházakban. A göte-
borgi Stadtsteater menedzsere, Mr. Eric-
son el is mondta, hogy a nagytársulatból
önként kivált művészaktíva - a későbbi
Angereds színház fiatal gárdája -,
mennyire meghatározta a nagyszínház
társulatának fejlődését és profilját is. A
színházból kiváló fiataloknak erjesztő
szerepük volt; és távollétükkel is hozzá-
járultak ahhoz, hogy megváltozott a ren-
dező szerepe, kollektívebbé vált a pró-
bafolyamat. A nagytársulaton belül is
csökkent az odáig hagyományos sztár-
szellem, teret nyert az új eszmény, a
homogén együttes játék, amelyre viszont
az egyenjogúak szövetségéből alakult
szabad csoportokban még mindig jóval
nagyobb lehetőség nyílik, mint a nagy
egyéniségekre épülő, hierarchikus felépí-
tésű népes színházi szervezetekben. Á
szabad csoportok hatásának tudható be,
hogy fokozatosan fellazultak a konven-
cionális színházi formák, merészebb értel-
mezésben kerültek színpadra a klassziku-
sok, és jobban odafigyelnek a közönség
véleményére is. Ma is igaz, hogy a
független társulások tagjait a közös célok
fűzik össze, míg az állami színházakét - a
közös státus. Ám ennek ellenére --vagy
tán éppen ezér t - , egyre határozottabban
fogalmazódik meg a göteborgi
nagytársulatban is az igény: dolgozzunk
úgy, mintha egy szabad csoport tagjai
lennénk .. .

Göteborg másik színházában, a Volks-
teaterban ez a cél folyamatosan meg-
valósul. Az a hajóépítő munkások több
nemzedékének életéről születő kollektív
színpadi alkotás, amelynek próbáján részt
vettem, tucatnyi hivatásos művész és
vagy hatvan, a színházhoz különböző
szálon kötődő, lelkes amatőr közös pro-
dukciója. Korábban az ilyenfajta szoros és
folyamatos együttműködés elképzelhetet-
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len lett volna. Most viszont a színház
szakemberei (dramaturg, rendező, író)
maguk keresték a kapcsolatot a hajó-gyár
ABC művelődési köreivel, és a téma
forrásvidékénél, a gyári helyszínen gyűj-
tötték össze a készülő darab valóság-
motívumait, a cselekményelemeket, figu-
rákat, hasonlóképpen a diákszínház al-
kotókollektíváihoz. A produkció létreho-
zásában fegyelmezetten közreműködő
amatőrök, bár jobbára este és a hétvége-
ken dolgoznak, mégsem vasárnapi ven-
dégek a színházban. Szorosan szervezett
keretek között vesznek részt a közös
produkcióban. A rendező a helyi csoport
színjátszói közül választotta ki azokat,
akikben valamiféle típus ideális
megjelenítőjét sejti, s akiknek kisebb-
nagyobb színpadi szerepet szán. A hajó-
gyáriak másik csoportja a történelmi és
szociográfiai anyag gyűjtésében, illetve az
előadás technikai feltételeinek biztosításá-
ban vesz részt. Az önkéntes díszletezők
természetesen ugyanúgy díjazás nél-kül,
társadalmi munkában próbálnak, mint a
kórustagok, vagy mint a bemutató
időpontjára tervezett dokumentációs
kiállítás dekorátorai.

Az intézményes és alternatív színház
közötti közeledés és kölcsönhatás bizo-
nyítására a svéd kritikusok évadról évadra
azt hangoztatták, hogy a szabad társulások
előadásai szakmai igényesség, színvonal
dolgában is megközelítik a nagyszínházak
szakmai szintjét. Mára ez a dicséret
érvényét, hitelét vesztette; bizonyos
vonatkozásban (esetenként) átbillent a
mérleg. Akadnak ugyan ma is,
természetesen jó szándékú, amatőrszintű
szabad színházi vállalkozások is, ám meg
kell mondanom, hogy svédországi
színházi tanulmányutam két
legizgalmasabb előadását - alternatív
színházban láttam.

Meglehet, ebben a rangsorban az is
közrejátszott, hogy Benno Besson nagy
hírű vendégrendezését, A vágóhidak Szent
Johannáját nem sikerült meg-néznem -
Johanna betegsége miatt ugyanis elmaradt
a Dramaten előadása. Kollégám, Claes
Hooglan, a svéd rádió színházi kritikusa és
Susanne Marko dramaturg megnyugtattak,
h o g y a nagy port felvert, érdekes
látványszínház valójában nem tartozik
Besson legjelentősebb rendezései közé. A
rendező - Marko és mások szerint - ezúttal
túl sokat bíz a külsőségekre: a díszlet, a
maszk, a testek kavalkádja és a gesztusok
dialógusa inkább csak az első félórában
nyűgöz le. Később a selyemharisnya-
álarcba

öltöztetett színészek marionett-stílusú já-
téka már hiányt ébreszt, nem pótolja
tartósan az emberi arc közvetlen varázsát,
a színészi mimézist. Az elő-adás végére
pedig már némi ellenérzést is provokál
Besson drámaértelmezésének vitatható
volta. Az a törekvés, hogy a fiatal
Johannát is igyekszik - merevségével,
deklamációinak ünnepélyességével
olyannyira elidegeníteni a nézőtől, hogy
eleve meggátoljon bármiféle érzel-mi
azonosulást. A svéd kritika kötelező
udvarias elragadtatással fogadta az elő-
adást, de többen szóvá tették, hogy a for-
malista koncepciónak alárendelt színész-
vezetés, talán a nyelvi akadályok követ-
keztében, ezúttal nem éri el a Besson-
rendezéseknek a Deutsches Theaterban
vagy a Volksbühnében megszokott szint-
jét.

Az évad kritikai sikereként emlegették
többen is a modern színházi világban
reneszánszát élő politikus Shakespeare-
drámát, a göteborgiak Troilus és Cres-
sidáját is. Ez az előadás azonban szá-
momra nem bizonyított mást, mint hogy
napjainkban konvencióvá lett a konven-
ciók tagadása is. A XIX. századi sémákat
kiszorító legújabb sémák - amilyen
például a hangsúlyos színpadi anakro-
nizmus, a farmeres, szemüveges Shake-
speare-hősök szerepeltetése -, ma már
sehol sem okoznak igazi meglepetést. A
göteborgi előadás látványos forgataga és
harsány humora, valamint egy-két színész
kiváló játéka most is biztosította a sikert,
de Ralf Langbacka rendezése végül is
nagyon kevés általánosítható, Budapesten
is említésre méltó következtetéssel
kecsegtet. Egyedül a nyitókép ragadott
meg annyira, hogy az eljövendő Troilus és
Cressida-előadásokhoz is elrak-tározza az
emlékezetem. Egy hatalmasra nagyított,
korabeli metszet vetített képével kezdődik
az előadás, amit hirtelen vörösre fest egy
mindent elöntő véráradat. Amikor a
függönyt helyettesítő véres vetítővászon
felmegy, a színpadi csata-téren éppen a
hullak, emberi maradványok összegyűjtése
folyik. Ez a stilizáltan naturalista
expozíció hangulatában a drámaiság és
groteszk határán bonyolított cselekmény
későbbi szakaszaira is rá-nyomja
bélyegét. Még az operettvilágot idéző
harci sátor, a harcosok tarka strand-
labdája, a Shakespeare korába visszavetí-
tett diáklázadások stílusos híradófelvétele
sem ébreszt bennem olyan felszabadult
nevetést, mint a békében született és
békében felnőtt diákközönségben.

Térjünk tehát vissza a színházi palet

ta színesebbik oldalára - az alternatív
színházakhoz.

Köztudomású, hogy a független cso-
portok tagsága többségében elkötelezetten
baloldali. Az egyes kollektívák tagjai
általában egyenlő jogokat és köte-
lességeket élveznek, fizetésük, a színház
jövedelmétől függően, fillérre azonos. A
színészek (még a főszereplők is), ha el-
foglaltságuk lehetővé teszi, magától érte-
tődő természetességgel veszik ki a részü-
ket a technikai teendőkből is: jelmezeket
varrnak, világítanak, jegyeket árulnak. Az
egyes csoportok világnézete, világlátása
általában homogén. Anélkül nem is
lehetne elképzelni az együttélésnek és
együtt alkotásnak a szabad színházakban
megkövetelt, kialakult szoros formáját.

Az Október nevet viselő zenés szín-ház,
amely eredetileg a lundi egyetemen
szerveződött, de az utóbbi években a
kommunista vezetés alatt álló iparváros-
ban, Södertáljeben talált otthont - jórészt
tudatosan politizáló fiatalokból áll. Prog-
ramjuk a jóléti társadalom következetes,
harcos kritikája és egy másfajta alternatíva
felmutatása. Vállalt politikai céljaik
szolgálatában mutattak be Ibsen A nép
ellensége című drámáját, Brecht Gorkij-
regényéből készült Anya-adaptációját, de
a tagság által szerkesztett kabaréműsort is.
Legsikeresebb bemutatóikban
szerencsésen találkozott az agitatív és a
szórakoztató szándék. Az ötvenes években
játszódó zenés darabjuk hőse egy ifjúsági
zenekar, amelynek a kisváros életében
betöltött szerepe és mozgalmas belső élete
többrétű lehetőséget kínál a szatirikus
állásfoglalásra, a nemzedéki és politikai
szolidaritás ki-fejezésére, a társadalmi
előítéletek leleplezésére is, s közben
tudatosan rájátszik a közönségben élő
nosztalgikus érzelmek-re, hangulatokra.
Ennek a többszintűprodukciónak
rendkívüli sikerét bizonyítja, hogy az
előadásnak nem sokkal a bemutató után
elkészült a filmváltozata is.

Hasonló eszmei gyökerekből táplálkozik
a Brecht-darabok előadása során
együttessé érett Fria Proteatern, más ne-
vén Scala-teater programja is. Ők az évad
sikerét Jevgenyij Svarc Sárkányával
aratták. Mondanom sem kell, hogy a
Deutsches Theater klasszikus produk-
ciójával, Besson rendezésével a nagy
fantáziával és a szegény színház eszköz-
tárával rendelkező társulat nem vette, nem
is vehette fel a versenyt. De a nézőteret
estéről estére megtöltő fiatal



közönség soraiban csak elvétve ül egy-egy
olyan néző, akinek megvan ez a
kivédhetetlen összehasonlítási alapja. A
társulat tagjai szerint - bár mindent el-
követtek, hogy színházuk technikai lehe-
tőségeit tágítsák, és minél ötletesebb,
frappánsabb fény- és hangeffektusokkal
szolgálják a hatást - alapjában a közönség
fantáziájára építenek. Korábbi tapasztala-
tokból megtanulták, hogy a naturális
díszletek terén, a látvány dolgában nem
versenyképesek a nagyszínházakkal. Az ő
céljuk, mint mondják, a művészi
színvonalú agitació; fegyverük az igazság,
aminek kimondására minden eszköz jó,
ami visszhangot ébreszt a közönség-ben.
A rakétaropogás, a váratlan hangok és a
fények sokkhatása is a közönség
idegeinek megfeszítését, befogadóké-
pességének fokozásat szolgálja.

A Scala-teater együttese számára a
Sárkány motívuma is mást jelent, mint
Svarc vagy Besson színházában: a fiatal
stockholmi művészeknek, akárcsak a né-
zőtéren ülőknek is, Hitler is, Sztálin is -
történelem. Őket a társadalmi igazságta-
lanság, az ember gerincét megroppantó és
az igazsagot elnémító elnyomás, a
szervezett manipuláció és az ellene való
tiltakozás lehetősége izgatja. A zsarnok-
ságnál közvetlenebb politikai élményük a
kérdéseket nyitva hagyó, a válaszokat
meghamisító tájékoztatás, vagy az érdek-
embereket hatalmába kerítő szervilizmus.
Színpadi Sárkányuk sem misztikus, fé-
lelmetesen villogó csodaszörny, hanem
egy nagyon is ócska, hétköznapi kóc-
szörnyeteg, akinek levágott fejei eltaka-
rításra váró hulladékként hevernek a
porondon. A színészek szenvedélye a
zsarnoksággal szembeni ellenállás megje-
lenítése során csap a legmagasabbra.
Amikor a Lancelot lovag nevét hirdető
„L" nyalókákkal ragasztják tele a színpa-
dot és a fiatal hős mellett tüntetnek, úgy
tűnik, hogy a színészek egyetlen intésére a
közönség is közéjük állna. Igaz, talán ez is
hozzátartozik az alternatív színház
illúziójához: a szenvedély, az azonosulás
és a tiltakozás lelkiismeret-megnyugtató
élménye a jegy árában ben-ne foglaltatik.

Nemcsak a föld forog

Mivel Brechtet és Lewis Caroll mate-
matikaprofesszort, Galileit és a tízéves,
Csodaországot járt Alice-t semmiképpen
nem sikerült közös nevező alá vonnom,
két legizgalmasabb svédországi színházi
élményemet a lehető legönkényesebben
kapcsolom össze. Azzal, hogy

életemben nem forogtam még annyit
nézőtéren, mint ezen a két estén.
Stockholmban, a Pistolteaterban az egész
nézőtér pörgött velem, és a forgószín-
padra telepített zsöllyében, akaratomtól
függetlenül, a legváratlanabb pillanatok-
ban kényszerültem a forgásra. Csak ami-
kor a széksorokból álló ringlispil megállt
és újra szilárd körvonalakat öltött kö-
rülöttem a világ, akkor sikerült fölismerni,
hogy vajon hol, a színpadnak melyik
csücskében és melyik szintjén folytatódik
ez a Csodaországba szervezett kirándulás.
Göteborgban az Angereds színházban
viszont a saját jószantamból változtattam -
elegáns forgószékemen - a magam nézői
testhelyzetét és látószögét, ha követni
kívántam az egyszerre és egymás után
féltucat színen és szinten játszódó
cselekményt. Természetesen mindkét
helyváltoztatási forma külsőséges, a
színházi élménynek csak a keretét kínálja.
És mégis, a nézőnek a több színpadon
játszódó előadáshoz való viszonya ezáltal
megváltozik: a néző, aki akarva-
akaratlanul közelebb került a
cselekményhez, sokszor szinte bele-
cseppen a dolgok kellős közepébe. Saját
magamon tapasztaltam, hogy a cselekvés
és a figyelem többrétű koncentráltsága, az
állandó fókuszváltás és a látvány térbeli
változatossága intenzívebbé teszi a
gondolati élményt.

Olvastam, hogy Magyarországon a
Gyermekszínház egy lengyel adaptáció
felhasználásával színpadra állítja Lewis
Caroll klasszikus gyerekregényét, az Alice
Csodaországbant . Anélkül, hogy láttam
volna az előadást, megkockáztatom, hogy a
Pistolteater Alice-a egészen más. Más
közönségnek is szól - kizárólag felnőt-
teknek. Mivel előadás közben kínosan
nem emlékeztem a magam gyerekélmé-
nyére, Budapesten újraolvastam a regényt,
és most már teljes meggyőződéssel
tanúsíthatom, hogy a színház kollektív
alkotása a legkevésbé sem tekinthető
adaptációnak. Hazai szóhasználattal élve,
talán azt mondhatnánk, hogy az Alice -
csak a meseregény ihletése nyomán szüle-
tett. A Viktória-kori Angliát perszifláló
múlt századi gyerekkönyvnek nem a tar-
talma, legfeljebb a mitológiája került át
mai színpadra, s talán az is inkább csak
azért, hogy a felnőtteket saját gyerekko-
rukra emlékeztesse.

A felnőttek gyűjtőfogalmába ezúttal a
svédül nem beszélő kritikust is beleértem:
a játék annyira expresszív és érzékletes,
hogy szavak nélkül is szinte tökéletesen
követhető. A darab üzenete

egyértelmű: Alice az érzékeny, családban
is magányos, mai svéd gyerekek nevében
tiltakozik az agyonhajszolt, a tárgyakért
az idő rabságába kényszerült szülők
életformája ellen. Csodaországba tett
álombeli kirándulása menekülés, szerény
kárpótlás a soha végig nem mondott apai
mesékért, a szülők hibájából el-vesztett
igazi gyerekkorért. Á darab tár-
sadalombírálata, pedagógiai mondani-
valója egy szimplán jelen idejű tantör-
ténetbe is beleférne: a hétköznapok világa
éppen elég alkalmat, sztorit kínálna a
gyerekek és szülők közötti aktuális
ellentétek kifejtésére. Csakhogy az Alice
nem afféle „szülők iskolája", hanem a
művészi eszközök legszélesebb skálájával
élő színház. Amelynek komponistái - az
eszközök és hatások komplexítása jogosít
fel rá, hogy író-rendező, muzsikus és
koreográfus helyett ezzel a
gyűjtőfogalommal éljek - egyfelől abból
indulnak ki, hogy a valóság fantasz-
tikusabb minden fantasztikus regénynél,
másfelől bíznak a színpadról záporozó
ötletek lélektani fellazító hatásában, a
testközelben tapasztalt, érzékletes színészi
játékban, a dinamikus zenében, a látvány
tarkaságban, de legfőképpen abban, hogy
mindez együtt áttöri a fel-nőttek magukra
erőltetett méltóságát és közönyét. (És bár
ez, az első macska-zene koncert, az első
csodák után látszólag megtörténik, az
oldódásnak mégis megvannak a korlátai: a
cselekmény sodrában a színpadra hívott
felnőtt néző olyan zavartan téblábolt a
kulisszák között, mintha nem játszani,
hanem vizsgázni hívták volna.)

Lewis Caroll bizonyára meglepődne,
hogy Alice, miután a csodaitalt elfo-
gyasztotta, megőrzi saját testi valóját, és
egy egészen másfajta álomvilágba, más
szereplők és más problémák közé kerül,
mint a regényben. Csodálkozna, hogy a
valóság és a képzelet furcsa cirkuszában
rohanó és robotoló felnőttek között akad
clown és rendőr, részeges és drogos is,
Alice pedig nem változó test-méreteivel,
hanem a színpadi óra örökös
ketyegésével, a kérlelhetetlen idővel kerül
szembe. De valószínűleg jóváhagyná a
színpadi változatot, hiszen szatíra ez is,
mint a múlt században született eredeti.
Csak éppen a mai gyerekek tárgyi kör-
nyezetét, a pénzhajszát, a fogyasztói tár-
sadalom kinövéseit és az emberi értékek
áruvá válását persziflálja. Talán csak a cse-
lekmény zavaróan melodramatikus mel-
lékszálát kifogásolná a szerző: a történetre
aggatott „szívhez szóló" mese-



elemek nélkül bizonyára még töretlenebb
lenne a hatás.

A stockholmi Sárkány - nem mérkőz-
hetett a berlinivel. A Göteborg centru-
mától tizenöt kilométerre levő „külvárosi
színház", az angerediek Galilei-előadása
másképpen, de ugyanolyan erőteljesen
hat, mint a Berliner Ensemble legendás
produkciója.

Az angeredi szabad színház a rokon-
társulások többségénél kedvezőbb felté-
telek között dolgozik. A göteborgi
Stadtsteater együtteséből látványosan
kivonuló fiatal színészek eredetileg e g y
cirkuszsátorban kezdték meg a munkát. A
tagok rangja, színészi múltja és az első
bemutató (egy Dario Fo-komédia) sikere
azonban meggyőzte a göteborgi városi
vezetést a vállalkozás létjogosultságáról,
és arról, hogy voltaképpen a város
lakossága is jól jár, ha majdnem
ugyanannyi támogatásból, két önálló szín-
háza lesz. A szubvenció birtokában már
csak otthont kellett találnia a színház-nak.
Szerencséjük volt, mert baráti össze-
köttetések révén tudomásukra jutott, hogy
a kulturális költségvetés megszorítása
következtében félbehagyott angeredi
gimnáziumi építkezés során már elkészült
(és üresen áll) a leendő iskola aulája. A
beruházók és az illetékesek még örültek
is, amikor a göteborgi művészek
vállalkoztak a bejáratlan épü-
letkomplexum működtetésére. Aligha ál-
modhat szegény színház ennél optimáli-
sabb játékteret: az ipari külváros szívé-
ben, viszonylag könnyen megközelíthető,
tágas épület, tökéletesen flexibilis, a
színházi szükségletek szerint, premier-ről
premierre átalakítható, jókora, am-
fiteátrum jellegű nagyterem ... S mindez a
legmodernebb kivitelben, megfelelő
kiegészítő- és kiszolgálóhelyiségekkel,
tágas folyosóval, próbatermekkel, mozi-
val, büfével.

A Ga l i l e i előadásakor sajátos, görög
kereszt formájú deszkakifutópálya osz-
totta négy részre, pontosabban négy

nézőtérmezőre a termet. A közönség
széksorai amfiteátrumszerűen, ferde so-
rokban fogták körbe a pallók metszés-
pontját. A játék a nagyterem északi
oldalán levő tágasabb főszínpadon indult,
ám színhelye jelenetről jelenetre, sőt,
sokszor egy-egy jeleneten belül is
változott. A látótér nyugati szélén két-
szintes színpad húzódott, a magasban a
kórus helyezkedett el. Hasonló emelt
szintű terek, pontosabban balkonok osz-
tották meg a főszínpad játékterét is. De
színpadként funkcionált a nézőteret
tagoló görög kereszt, a diagonál kifutó-
pálya is. Az ezen zajló jelenetek hang-
súlyos fizikai közelsége szinte szereplővé
avatta a közönséget is. Mi voltunk a vá-
sári tömeg, és mi játszottuk Galilei peré-
nek néma tanúit is. A cselekmény íve
szerint folyamatosan változó játékteret a
közönség azért követheti, kísérheti mind-
végig figyelemmel, mert a praktikus
szerkezetű nézőtéri ülőbútorok lehetővé
teszik számára, hogy minden erőfeszítés
nélkül fordulhasson, megváltoztathassa a
maga látószögét. A térélménynek ilyen
módon megkülönböztetett szerep juta
játékban.

Am az előadás igazi élménye nem ez,
hanem Sven Wollter nagyszerű Galileije.
Ez a Vajda László darabos-mackós bá-
jával, Bessenyei Ferenc temperamentu-
mával és orgánumával rendelkező fiatal
színész, szinte hihetetlen átalakuláson
ment keresztül a darab folyamán. Csilla-
píthatatlan, mohó életvágyában a rene-
szánsz ember mindent akaró energiája
feszül, de első pillanattól érzékelteti a
szellemi erőfeszítés örömét, a tudás fele-
lősségét is. Boltíves homloka mögött ér-
zékelhetően súlyos gondolatok kergetik
egymást. Wollter színészi formátumából
látszólag könnyűszerrel telik a zsenire.
Csak az udvari környezetben, díszruhá-
ban veszti el ez a svéd Galilei a maga
belső biztonságát, amikor öntörvényű sa-
ját világából a másikba, a cicomás hétköz-
napokéba lép. Azután, ahogy a dráma
cselekménye halad, a színész maszk nél-

kül öregszik. A szeme fokozatosan el-
veszti a fényét, ahogy az őt fenyegető
hatalmak legyőzhetetlenségének tudatára
ébred. Arcán egyre mélyebbek a redők.
Később a lényéből fakadó bizalom és a
tapasztalatok által rákényszerített bi-
zalmatlanság között vergődve, elérkezik a
nagy próbatételhez. Tanainak vissza-
vonásáról csak a távoli géphang és a
mindent betöltő harangzúgás tudósít.
Amikor újra látjuk, egy majdnem eszelős,
reszkető fejű aggastyán, Galilei élő
kísértete jelenik meg előttünk. Ám
Wollter skálája ezzel sem merül ki. Élete
végén, mikor elárulja a megőrzött
tanítások rejtekhelyét, bölcs nevetésében
már a hívságokon felülemelkedő fölény
nyilatkozik meg, alakja egy pillanatra
Michelangelo Mózes-szobrát idézi, de
talán csak azért, hogy még keservesebb
legyen a néző számára a búcsúképben
megjelenített leépülés. Hogy mindenki
pontosan értse: Peter Oskarson rendező és
Sven Wollter értelmezése minden
mentségétől megfosztja a tudomány elveit
eláruló tudóst. A Brecht-dráma szö-
vegváltozatai közül is a legkeményebbet
választották. Az előadás azt sugallja, hogy
nincs a világon olyan tudományos mű,
amit csak egyetlen ember írhatott volna
meg. Az előadás gazdag műsor-füzete is
harcos politikai állásfoglalás az
atombomba, a fegyverkezés ellen. De az
előadás hatása erőteljesebb és mara-
dandóbb a fényképes agitációnál.

A színház csapata - szándéka szerint -
Angered munkásközönségét kívánja
bevonni a művészet eszközével is a tár-
sadalmi döntésekbe. Az érdeklődés a Ga -
l i l e i iránt valóban rendkívüli. Göteborgi
színész kollégától és a városi könyvtár
igazgatójától is hallottam, hogy hetek óta
nem sikerül jegyet szerezniük Angeredbe.
De a színház előtt jobbára göteborgi
luxuskocsik parkoltak. A társulat tagjai a
szünetben kérdőíveken tudakolták a nézők
hovatartozását, iskolázottságát,
véleményét. A szándék és az eredmény,
amely a Brecht-dráma elő-adásában olyan
tökéletesen fedte egy-mást, a közönség
szociális összetételé-nek megváltoztatását
illetően még várat magára. Ez azonban
egy jottányit sem von le a művészi és
eszmei igények dolgában is következetes
társulat érdeméből.

Kéthetes színházi tanulmányutam során
leginkább ez az előadás győzött meg arról,
hogy a svéd színháznak nemcsak a múltja
és a jövője - a jelene is izgalmas. Hogy
Strindberg árnyékából a fényre érkeznek a
legjobbak.

Jelenet a göteborgi Gali lei-előadásból


