
testesítője lenne - maga hívja fejére a
sorsot. Marie pedig egyenesen kihívóan
viselkedik: nem áldozata a férfiaknak,
hanem csábítója. Malvius individuali-
tásukban szemléli hőseit, és ezért a Ka-
pitány, de elsősorban a Doktor mint-egy
„privát" perverzióból, kéjsóvárságból
kegyetlenkedik.

Ebben a legjobb előadásban is, mely
kétségtelenül a fórumszínház szelle-
miségét képviseli, erőteljesebb hang-súlyt
kap az egyén pszichológiája, mint a
társadalmi erőszaké. Malviusék köz-vetítik
a büchneri üzenetet, de az individuum
boncolása folytán, hangsúly-eltolódással
módosítják is.

A konzervativizmus előretörése

Már-már úgy tűnik, hogy a fogyasztói
társadalomban működő amatőr színházak
nem érzik a társadalom problémái-nak
akkora súlyát, mint mi itt Közép-Kelet-
Európában. Még akik szembefordulnak is
a fennálló társadalommal, azok is inkább
pszichologizálnak, mint
„szociologizálnak".

A kongresszus szekcióvitáiban is ki-
tűnt, hogy erősödött egyfajta konzerva-
tívabb szemlélet, mely az esztétikus
szórakoztatás irányában igyekszik be-
folyásolni az amatőrök színházát. Még a
társadalmi funkciót vizsgáló szekcióban is
volt olyan erőteljes álláspont, mely a l' art
pour 1' art művészi értéket előbbre
valónak tekintette a társadalmi értéknél.
Az AITA/IATA jelenlegi elnöksége
egységesen igyekszik a kor-szerű
színházeszményt előnyben részesíteni:
nem amatőr és hivatásos, hanem
fórumszínház és kommersz színház között
húzza meg a határvonalat. Néhányan
viszont - és éppen a házigazda Studio de
Monaco irányítói - mereven az olyan
amatőrség kizárólagosságát hirdetik,
amely színvonalasan szórakoztat és
elzárkózik a társadalmi kérdések elől.
Nem kedvelik a félprofi, harmadik utas,
avantgarde előadásokat. Ennek az
elsősorban a szekcióvitákban kifejeződő
álláspontnak minden bizonnyal hatása volt
a válogatások, meghívások mérlegelésénél
is.

Ennek következtében a korábbiakkal
ellentétben, az idén inkább törekedtek a
művészi és politikai kiegyensúlyozott-
ságra, mint a színvonalra és az érde-
kességre. A „harmadik világ" színját-
szóinak megjelenése (Mali, Zambia) is
inkább az UNESCO-program előtti
tisztelgés volt, mint igazi érdeklődés a
fejlődő országok társadalmi ügyei iránt.

SZŐDY SZILÁRD

Szürkeség
és szakmai tudás

A jó értelemben vett amatőr törekvések -
amelyek lényege, hogy ne a kőszínház
másolása legyen az ideál - kisebb hánya-
dát jellemezték a Monacóban, a VII.
Amatőrszínházi Világtalálkozón látott
produkcióknak. A nagyobb rész mintha
valami színházpótló, nagyszínházat (ebből
is a legkonvencionálisabbat) utánzó
funkciót vállalt volna magára. Ezt a ten-
denciát igazolja a hevenyészett statisztika
is. Tizenhatból nyolc együttes klasszikus,
illetve klasszikusnak számító drámát, hat
kortárs drámát vagy legalábbis meg-
formált színjátékszöveget mutatott be.
Mindössze két együttes készítette maga az
előadás dramaturgiai vázát, illetve szö-
vegkönyvét. Ha ezt a statisztikát kibőví-
tem a műsorfüzet által jelzett, további hét
produkció adataival, az arány alig módo-
sul. Kilenc - nyolc - hat a végső összeg-
zésben. (Néhány szerző, a teljesség igénye
nélkül: Tirso de Molina, Ionesco,
Ghelderode, Büchner, Sartre, Goldoni,
Radicskov, Csehov.) A választott drámai
anyag persze korántsem határozza meg a
színielőadás milyenségét. Csakhogy jelen
esetben többnyire a drámák eljátszására
szorítkozott az együttesek jó része, nem
értelmezésére, újraformálására, gondolat-
közvetítésére.

De még a legunalmasabb, legérdektele-
nebb, legholtabb előadás is magas mester-
ségbeli szintről tanúskodott mind a színé-
szi játék, mind a technikai felkészültség
tekintetében. Ritka kivételtől eltekintve
minden színjátszó pontosan élt a szituá-
cióban, még a realisztikus megközelítésű
„alakítások" sem vesztették hitelüket.

Mesterségbeli tudás jellemezte a leg-
expresszívebb stilizált játékmódot, az
akrobatikus táncot és a kissé avítt natura-
lizmust is. Szcenikai, térszervezési, szí-
nészvezetési, akusztikai problémákkal
nem küszködött egyetlen előadás sem.
Rendezői tisztázatlanságokkal sem, leg-
feljebb igénytelenséggel. Fontosnak tar-
tom ennek hangsúlyozását, hiszen Ma-
gyarországon a leggondolatgazdagabb
rendezői törekvések csorbulnak ki
színpadképtelen, beszédhibás, színész-
technikai minimumot nem ismerő szín-
játszók miatt.

Tendeneiák

Két tendencia rajzolódott ki a fesztiválon.
Az egyik pólus a jó értelemben vett ama-
tőr színház, melynél az amatőr jelző bizo-
nyos mértékig nem szociológiai, hanem
esztétikai kategória. Ezen azokat a saját
színházi törekvéseket értem, amelyek a
létrehozók kollektív elgondolását, létét,
gondolatait sugározzák egy sajátos formai
eszköztár kialakulásával együtt. Ez az
eszköztár nem jobb vagy rosszabb a tra-
dicionálisnál, sőt sokszor tradicionális
elemeket is használ, hanem más. Ezek az
együttesek és előadások mindig hordoztak
és sugároztak társadalmi töltetet,
gondolatot, lett légyen klasszikus dráma
vagy általuk kreált kanavász az alapanyag.
Ide tartozott elsősorban a finnek
Woyzeckje (Teater Gruppen N. N. N. -
rendező: Georg Malvius), A kopasz énekes-
nő, amelyet a svéd Wendelsberg's Teater-
grupp adott elő Ingela Wennergren ren-
dezésében és bizonyos mértékben a szlo-
vákiai Z-Divadlo Zeleneč sajátos értel-
mezésű Tirso de Molina Don Juanja. A
másik pólus számomra szintén pozitív
tartalmú; az abszolút professzionista szín-
ház, amit amatőrök csinálnak. Ilyen elő-
adás csak egy volt a fesztiválon, de az
maradéktalan élményt nyújtott. A skót Old
Grammairians, Amateur Dramatic Society
előadásában Csehov Medvéje (rendező:
George McQueen).

Hol jobb, hol gyengébb szinten, de
érdektelen, üres, manírokkal teli színházat
csináltak a belgák (Ghelderode: Un soir de
pitié - Egy kellemetlen éjszaka), a japánok
(Junji Kinoshita: A Tale of Hikoichi -
Hikoichi meséje), az olaszok (Goldoni: Le
Morbinose). Bizonyos mértékig az ausztriai
Theater im Werkraum Euripidész-Sartre:
Trójai nőkje is ehhez a körhöz tartozott.
Más-más szinten, de az egyként avítt,
megkövült játékmódban osztozott a
holland együttes (Hugo Claus : Vrijdag -
Péntek) és az igen fontos társadalmi
problémákat feszegető kanadai társulat
(Ted Galay: After Baba's funeral - A Baba
temetése után). A nyugat-német előadás
alapanyaga (Peter Thomas : Kopf oder zahl
- Fej vagy írás) szintén gondolatébresztő
dráma. De az erőltetett realista játékstílust
képtelenek voltak hitelesíteni, elsősorban
a színészi kvalitások hiánya, másrészt a
rendezői sztereotipiák miatt.

A szórakoztató törekvések pozitív
példája egy spanyol együttes fergeteges
amerikai musical-film persziflázsa volt
(En Pepitu Enamorat - Pepitu szerelmei) .



színháztörténet
Ezzel szemben a francia együttes és a dán
színház aranyos életképekből összerakott
„népszínművekkel" kívánta szórakoztatni a
nagyérdeműt, kevésbé sikeresen. (Les
vilains - Jobbágyok - La Compagnie de La
Mahoudiere, illetve Karina
Glostrup Amator Scene).

Előadások

Az én nemzedékem számára lonesco két
darabja ( A kopasz énekesnő és A lecke) a
korszerűség, a modern színjátszás lehe-
tőségének csúcsát jelentette. Á svéd és a
svájci társulat - más-más módon - iz-
galmasnak, sokféle mondandót rejtőnek,
de már klasszikusnak, sőt drámatörténe-
tileg múltnak tekintette a darabokat. A
távolságtartást a svédek hiánytalanul és
pontosan végigvitt némafilm-stilizációval
érték el, a svájciak clown-felfogással. Á
svéd előadás nem mozgásrendszerében
utalt a némafilmre (mint ahogy ez a leg-
kézenfekvőbb lett volna), hanem a sze-
replők maszkjaiban, öltöztetésében, a fel-
iratok megjelenésében, a zenei utalás-
rendszerben. Mr. Smith Ben Turpinként, a
tűzoltóparancsnok Chaplinként, Mr.
Martin Ramon Novarróként jelent meg, a
női szereplőket is a korabeli panopti-
kumból választották ki. Feszültséggel teli,
kitűnő ritmusú előadás volt. A távol-tartás
valamivel egyszerűbb módját találták meg
a svájciak a clownszerű figurákkal A
leckében. Ettől kissé felületesebb volt az
előadás, a morbiditás és a „fekete humor"

elsikkadt ebben az interpretációban.
Az After Baba's funeralt - A Baba temetése

után - angol nyelvű kanadai társulat
mutatta be. Az előadás nemcsak
konvencionális volt, stilizált realista dísz-
letek között aprólékosan naturalista, kissé
szétesően egymás mellett, végszóra
megéledő „alakításokkal", hanem zavaróan
avítt játékmódú is. Es mégis egyre többet
gondolkoztam rajta. A problematika,
amelyet felvetett, izgalmas és élő. Egy
szláv emigránsokból álló család jön össze
a „baba", a nagymama temetése után. Az
első és a második generáció sorsa, az
óhaza emléke, a gyökerek utáni nosztalgia,
a beilleszkedés problémái bontakoznak ki
a játék során. A szereplők saját akcentusú
angolt beszéltek, hangsúlyosan,
szándékoltan. Es lassan rájöttem, mi az,
ami első benyomásra ellenszenvet, később
elismerést váltott ki belőlem. Ezek az
emberek azt a szín-házeszményt
konzerválták játékukban, amit otthon,
utoljára láttak, ideálisnak véltek és tudtak.
Nincs más mércéjük,

mint az, ami az óhazá(k)ban beléjük ivó-
dott, ezt őrzik, konzerválják. Mint az első
nem szakember által készített koloniál
bútorok a barokkot, Igen - ez „koloniál
színház" volt.

A maliak Le mur Humainja (Az emberi
fal) kollektív alkotás. A kis afrikai tele-
pülés a gyarmati sorból való kilábalás után
ugyanazt a nyomorult életet éli, mint
előtte. A gyarmatosítók helyett saját új
burzsoáziájuk elnyomása alá kerültek.
Kitűnően karikírozott figurák játsszák a
falu közösségét. A törzsfőnök és barátja
előtt felvonuló falunépe egy-szerre derűt
fakasztó és szívszorongató. Kitömött,
felnagyítottan torz testek kavalkádja:
dongaláb, puffadt has és hátsó-rész,
görögdinnye nagyságú heresérv és a
mindezekhez tartozó karikírozott
mozgásrendszer és tánc. Remek a beszéd-
ritmus, az egymást üdvözlés szertartá-
sainak koreográfiája. A „fentről jött"

vendég „gépkocsija": botra szerelt ke-
rekek, kormánnyal, dudával. Az előadás
egyik csúcsa: a vendég dadogó francia
nyelven mondott beszédét (közhelygyűj-
teményét) a törzsi nyelvre fordítják, de a
törzsi nyelven elmondottakat ugyanezen a
nyelven adja tovább a tolmács a ven-
dégnek. Élő, izgalmas „agitka" színház
volt ez a javából.

Az olasz La nuova compagnia del teatro
Veneto Goldoni: Le Morbinoséját adta elő
két részben, kifogástalan, stílusos
szcenírozással, pompás rokokó jelme-
zekkel, több commedia dell' arte maszka
nyíltszíni - ötletes és poentírozott - dísz-
letváltásával, pontosan működő és de-
koratív világításeffektusokkal. És hidegen
hagyva a nézőt, érdektelenségével,
semmitmondásával.

Szakmailag kitűnő volt a skót Medve is.
Csakhogy ez már az első pillanatban
felizzott. A stilizáltan groteszk színpad-
képbe libben be balerinacipőben a filigrán
Popova. Tipegése, finomkodó kéz-és
fejtartása, artisztikus mozdulatai adták
meg az előadás angyali komikumát. Luka
és Szmirnov reálisabb mozgásrendszere
tartalmazott annyi groteszk bájt, hogy
stiláris egységben maradt a játék. Pontos
poentírozás, ritmus, erőteljes váltások
sorozata volt az előadás. Az ősi komé-
diapatronok is felfénylettek ebben az
értelmezésben - mivel e patronok soha-
sem a várt pillanatban robbantak. Egy
pillanatra sem váltak harsánnyá, túlzása-
ik, karikírozottságuk a fanyarság ízeit
hordozta. Néha a tragikomikum mély-
ségéig is eljutottak.

BÉCSY TAMÁS

Henrik Ibsen harca
a drámaisággal

Részlet egy nagyobb tanulmányból

Az 1879-ben írt Babaszoba (Nóra) című
drámájának eseménymenete a következő:
Nóra férjét, Helmer Torvaldot most
nevezték ki bankigazgatónak, s Lindéné,
az asszony régi barátnője azért jön
hozzájuk, hogy állást kérjen. Nóra
elmondja neki, hogy férje évekkel eze-
lőtt nagyon beteg volt, s csak egy dél-
vidéki út segíthetett rajta. A pénzt ő
teremtette elő, Krogstad is megjelenik,
hogy kényszerítse Nórát: eszközölje ki
férjétől, hogy ne bocsássa cl abból a
bankból, melynek most lett az igazgató-
ja. Kiderül: annak idején ő adott kölcsönt
Nórának. Kezest is kért, s Nóra az éppen
akkor haldokló apja nevét hamisította a
kötelezvényre. Nóra többször megkísérli,
hogy férjét rávegye, ne bocsássa el
Krogstadot, de Helmer a felmondó levelet
elküldi a szobalánnyal. Ezután Krogstad
közli Nórával, hogy mindent megírt
Helmernek egy levélben, amelyet bedob a
levélszekrénybe. Nóra mókázással,
játékkal stb. eléri, hogy férje csak egy nap
múlva nyissa ki a levélszekrényt. Ekkor
azonban Helmer elolvassa Krogstad
levelét, s Nórát kétszínűnek, hazugnak,
elvetemültnek nevezi, mert a hamisítás
feneketlen ocsmányságát elkövette. A
külvilág szemében úgy fognak élni, mint
eddig, de nem engedi Nórát a
gyerekekhez. A szobalány Krogstad
újabb levelét hozza, amelyben - Lindéné
hatására - visszaküldi a hamisított
aláírással ellátott kötelezvényt. Ezzel,
Helmer szerint, elmúlt a veszedelem, s
megbocsát feleségének. Nóra azonban
elszámol férjével, akiről kiderült, hogy
nem volt és nem is lehet igazi társa, s
ezért elhagyja otthonát.

Az 1896-ban, tizenhét évvel később írt
John Gabriel Borkman eseménymenete
igen kevés. Ella meglátogatja ikertest-
vérét, aki Borkmannak, a volt bank-
igazgatónak a felesége. A volt bankár
sikkasztott, nyolc évig ült börtönben, s
kiszabadulása óta, öt év óta a fenti
szobában él, nem mozdul ki onnan.
Börtönbe kerülésekor Ella magához vette
Borkmanék fiát, Erhartot, s évekig ő
nevelte. A II. felvonás elején Frida Foldal
zongorázik Borkmannak, majd el-


