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Finn színházakban

Holmberg és A vaskor

A helsinki Városi Színház jövője nyitott.
Ralf Lĺngbacka, az új művészeti vezető
Kalle Holmberget akarja maga mellé venni
munkatársnak. Holmberg Lĺngbacka
tanítványának vallja magát. A hetvenes
évek elején együtt dolgoztak, együtt tették
híressé a turkui színházat. A helsinki
Városi Színház Testülete egyelőre ellenáll.
A küzdelem folyik. A harc még nem dőlt
el.

Sajnos nem láthattam Kalle
Holmbe r g nek azt a rendezését, amelyről
mindenki rajongva beszélt, és érkezésem
előtt pár hónappal még műsoron volt.
Aleksis Kivi Kullervo című drámájáról van
szó, Ritva Holmberg átdolgozásában. Kul-
lervo a Kalevala egyik hőse: szolga és a
bosszú finn archetípusa, aki rendíthetetlen
vasakarattal viszi végbe a totális rombolás
programját. Széttöredezett, mitikus alakját
nem nehéz párhuzamba állítani korunk
céltalanul lázadó fiataljaival.

Holmberg a radikális KOM Színház
társulatával vitte színre a darabot, egy
elhagyott villamoserőmű lepusztult ipari
környezetében, használaton kívüli turbinák
között, a csarnok repedezett betonján - a
szemtanúk szerint a színház ősi elemeinek
és legmodernebb technikájának expresszív
összeolvasztásával. Bár az előadást nem
láthattam, utóéletét ismerem. A volt
suvilahti erőmű épületét el-vették a
színháztól, a jövőben raktárként fogják
használni. A KOM társulata ott-hon nélkül
maradt, jelenleg egy pornómoziból
átalakított színházban játszanak, amely
legföljebb monodrámák előadására
alkalmas.

A történet megfelelő előhangnak bizo-
nyult számomra a h h o z az élményhez,
amelyben váratlanul részesültem, amikor
módom nyílt megnézni Holmberg
televíziós filmjét, A vaskort. A Kullervo
Holmberg számára valójában A vaskor négy
évig tartó forgatásának „epilógusa" volt.
Ez a monumentális filmeposz ugyanis a
Kalevala alapján készült. Á négyrészes,
csaknem ötórás mű a szín-házi rendező
első filmje. Bemutatása -de már a
forgatása is - viták, szenvedélyek,
botrányok középpontjába került.

A vaskor: remekmű. Maga Holmberg azt
mondta, amikor megkérdezték tőle,
tisztában van-e a feladat nagyságával,
hogy ilyesmit egy évszázadban csak egy-
szer lehet megcsinálni. Ha nem félnék a
nagy szavaktól, hozzátenném: látni is. . .

Megpróbálok hazai analógiát találni arra
a szellemi kihívásra, amely számunkra
megközelítően jellemezheti Holmberg
vállalkozását. Mintha a Toldi-trilógia cse-
lekményét a Nagy Lajos király korabeli
Magyarország politikai, gazdasági, társa-
dalmi viszonyainak szociologikus re-
konstrukciójával, a paraszti, nemesi, ud-
vari élet részletes realista rajzával s azzal
az illúziómentes történelemszemlélettel
térképezné föl egy filmrendező, amely
minden romantikát, meseszerűséget, pá-
toszt lehánt a történetről, hogy fölvillantsa
mögötte a valóságot... Mintha a Zalán
futása az eredeti cselekménnyel, de
egyetlen sor Vörösmarty nélkül - az
„ossziáni borongás'' helyett színjózan
nyerseséggel vinné a képernyőre a
honfoglalás brutális világát, a harcok
kegyetlenségét, a szenvedélyek vadságát,
beleértve a tündérien lenge szerelmi idillt
fölváltó érzéki „héja-nászt" is...

A puszta föltételezéstől is fülünkben a
fölháborodás moraja, a kiátkozók hami-
sítást kurjantó kórusa, a hagyományaink
megcsúfolásának vádjával interpellálók
véd- és dacszövetségének tiltakozványa.
Pedig az analógia nem is pontos. Nálunk a
Toldi vagy a Zalán futása korántsem égette
bele magát annyira a ködbe burkolt
nemzeti tradícióba, mint a finneknél a
Kalevala.

És Holmberg mégis megcsinálta, szét-
rombolva minden eszményt, amely két
évszázada él a műről. Egyetlen szó sem
hangzik el a Kalevalából. Paavo Haavikko -
az egyik legjobb mai finn költő., az ötve-
nes évektől a modern líra élharcosa, próza-
és drámaíró, több mint húsz rádió-, tévé-
és színpadi játék szerzője, könyvkiadó-
üzletember - olyan forgatókönyvet írt a
finn nemzeti tulajdont képező Kalevalából,
amelynek szemlélete egyszerre történeti és
összetéveszthetetlenül a XX. század
végére jellemzően mai. Ezt a for-
gatókönyvet csak azzal az erős meggyő-
ződéssel lehetett megvalósítani, hogy
előbb el kell felejteni az "ismert" Kalevalát;
mindent, amit a finn néző betéve tud róla:
a hőseit, a szavait, a szállóigéit, a
jeleneteiről látott vagy elképzelt képeket, a
tudós irodalomtörténészek elemzéseit, az
iskolában tanultakat... és nyi

tottá kell válni egy másik, új Kalevala-

szemlélet előtt.

Haavikko és Holmberg kíméletlenül
lehántott a Kalevaláról minden hagyo-
mányt, rátapadt díszítményt, romantikát,
folklórelemet, hogy fölmutasson helyette
egy könyörtelen vaskort: a XII. századi
Finnországot, amelyben észak lakói
csónakon leeveztek, hogy a Bizánc felé
tartó keleti úton, 1187-ben elfoglalják a
svédországi Sigtunát. Ez a szociológiai
valóság adja a filmen a történet hát-terét.
Kaleva földműveléssel foglalkozó békés
lakosságának életét beárnyékolja a harc a
kegyetlen és félelmetes Pohjolával.
Pohjola ebben az értelemben nem-csak a
szó szerinti „északot" jelenti, még kevésbé
a mesebelien gonosz hatalmat. A küzdelem
kétfajta kultúra, kétfajta élet-fölfogás
között folyik, fegyverei pedig az erőszak,
a nő és a pénz. (Az utóbbi új „eszköz";
ugyanakkor az új harci technikát is
kíméletlenül kihasználják.)

A film a természet és a társadalom ke-
gyetlen törvényeinek összefüggéseibe
helyezi a Kalevala cselekményét. Vad finn
tájakat látunk. Észak huzatos sziklacsú-
csait, nomád erődítményeket. Rengeteg
erdőket, farönkökből ácsolt primitív
épületeket, széljárta kalyibákat, a bejárat
fölé feszített, vigyorgó pofájú medve-
bőrökkel. Idegent marcangoló, félvad
farkaskutyák 'őrizte, barbár udvarházakat.
Véres összecsapásokat, duhaj tivornyákat,
rituális nászi ceremóniát bacchanáliával.
A mindennapi életet: a föld-művesmunka
verejtékes robotját, a fa-óriások
kidöntésének inat feszítő műve-letét, a
hajóácsolás technikáját, a vasöntés és
pénzverés kézműipari mechanizmusát (ez
nem más, mint a mesebeli szampó
kézzelfogható valósága). Kérges tenye-
reket, szélcserzett arcokat, kikészített bő-
rökbe burkolt vagy meztelen testeket: inas
férfiakat és gyönyörű asszonyokat. S a
béke képeit: ködben úszó lovasokat,
hajnali pára födte tavakat, egy csónak
hosszú lecsorgását valószínűtlenül csön-
des tájakon.

Á tájban és a társadalomban élő embert,
akiben a hataloméhség acsarog, vagy
éppen a filozófiai gondolkodás születik
meg. Hallatlanul erőteljes színészi
játékkal, lényegretörő modern színját-
szással lehetett csak megjeleníteni ezeket
az embereket. Tűrhetetlen volna itt az
enerváltság, a melodráma, a kontúrtalan,
amorf figurateremtés; a közelképek le-
lepleznék a hazugságot. A legjobb finn
színészek - ezt a színházi előadásokon is



tapasztaltam - irigylésre méltó belső fű-
töttséggel, energiával, hitelességgel képe-
sek ötvözni a nyers tehetséget és a tech-
nikát. Holmberg száműzí a „színészetet",
a brutalitás szépségével sorjázó felvétele-
ken a „civil elementarítás" igazsága nyű-
gözi le a nézőt.

Kivételes film A vaskor. Kivételes kö-
rülmények között készült - a mostoha
természeti viszonyok, a bürokrata ügy-
kezelés és a televízió képviselte hivatalos
„ellengőz" légkörében -, s kivételes
fogadtatásban részesült. Kiátkozták és
mennybe vitték. Fölháborodtak rajta és
példának állították. Ki-ki ízlése, vér-
mérséklete, művészi érzékenysége sze-
rint.

Szimptomatikus jelenség, hogy ott, ahol
a Kalevala nemzeti hagyománya nem
száradt be a tudat pórusaiba - vagyis kül-
földön -, elmaradtak a viharok. Svédor-
szágban például fenntartás nélküli, egy-
értelmű sikert aratott a film. Érthető: a
svédeknek nem kell elmosniuk a régi
képet, hogy befogadhassák az újat. (Gon-
doljunk az észtek több mint egy évti-
zeddel ezelőtti, elfogulatlan, szinte tisz-
teletlen Tragédia-előadására.)

A svéd televízió A vaskort eredeti for-
májában mutatta be. A finnek Skandi-
návián kívüli forgalmazásra - elkészítet-
tek egy rövid, másfél órás, zanzásított
változatot. Meggyőződésem, hogy itt-
honra az eredetit kell átvenni. Nemcsak
azért, mert ennek az epikus remeknek a
szépsége csorbítatlanul tündököl igazán -
a képek freskószerű, festői hömpölygése
által -, hanem azért is, mert nekünk a
Kalevala nem importált, „idegen" alkotás,
mint a franciáknak vagy az angolok-nak;
testvéri mű, egy kicsit a „miénk" is. A
vaskor pedig mindenestül az; olyan film,
amely korunkhoz szól, s amelyet ha
látunk, valamelyest megerősödik a hitünk
a művészet értelmében és erejében.

S hogy látnunk kell, az nem lehet vitás.

A mai finn drámák

A finn színház ugyanazzal a problémával
küszködik, mint - talán az angol kivé-
telével - Európa valamennyi színháza:
kevés a jó kortárs dráma. Á Nemzeti
Színház dramaturgja, Terttu Savala el-
mondta nekem, hogy évadonként két új
finn drámát szeretnének bemutatni, de
általában csak egyet sikerül. Hasonló a
helyzet más színházakban is. Sok min-
dennel megpróbálkoznak, a helsinki Vá-
rosi Színházban például tartottak egy
olyan évadot, amelyben a bemutatók ki-
lencven százaléka finn dráma volt, de az
ilyen kampányok ritkán sikerülnek. A Á
Nemzeti ráadásul kevesebbet kockáz-
tathat, mert - s ezt némi meglepetéssel
vettem tudomásul - szegényebb a többi
színháznál. (Azoknál, amelyek a várostól
kapják a támogatást. Á Nemzeti az ál-
lamtól kapja, és költségvetésének csak
ötven százaléka dotáció, míg a másik fe-
lét a pénztári forgalomból kell előte-
remtenie.) Á helsinki Nemzeti Színház
meglehetősen elaggott, konzervatív, mű-
vészileg érdektelen intézménynek tetszik.
Pedig vannak jó színészei, főleg az idő-
sebb generációból, mert fiatalokat vala-
hogy nem mer szerződtetni, s akiket szer-
ződtet, azokat is parlagon hagyja. (Em-
lítettem, hogy a Városi Színházban fiatal
Peerként föltűnt Jukka-Pekka Palo ko-
rábban szerep nélkül tengődött a Nemze-
tiben.) A Nemzeti Színház legfőbb baja
mégis az, hogy hiányoznak a társulatból a
jelentős rendezőegyéniségek, s ez a
helyzet furcsa, negatív önvédelmi reflexet
alakított ki a színészekben. Azt mondják
ugyanis, hogy nincs szükségük je-
lentékeny rendezőre. Amikor tavaly
tavasszal a moszkvai Taganka Színház
Helsinkiben vendégszerepelt, és fölme-
rült, hogy Ljubimov rendezzen a Nemze-
tiben - a színészek elutasították a
lehetőséget.

Azért természetesen míndenütt bemu-
tatnak mai finn drámát. Kaari Utrio szín-

művét, az Anna Knuutintytür balladáját a
tamperei Munkásszínházban láttam. (A
„munkásszínházak" a harmincas évek
jellegzetes színházi intézményei voltak
Finnországban, félamatőr-félprofi társu-
latok, politikai pártállásukra nézve bal-
oldaliak, amelyek élesen elkülönültek az
ún. Városi Színházaktól. Később a két-
fajta színháztípus fokozatosan összeolvadt,
és a Munkásszínház vagy Városi Színház
elnevezésnek ma már nincs különösebb
jelentősége. Kivétel éppen a tamperei
Munkásszínház - bár a szomszédvárat
történetesen csak Tamperei Színháznak
hívják, a „városi" jelző le-kopott róla -,
amely ma is baloldalinak számít, és a
szociáldemokrata párt orientációját követi.
Olyan ironikus véleményt is hallottam
erről, amely kétségbe vonta mindezt,
mondván, hogy néha ők is csinálnak
silányságot, „pengős regényt", s ha más
színház csinálná, elvernék rajta a port, így
viszont egyesek szerint mégiscsak „kell
lenni benne vala-minek", ha egyszer a
Munkásszínház játssza.)

Az Anna Knuutintyür balladája csak-nem
ugyanabban az időben, a XIII. században
játszódik, mint Holmberg Kalevala-átirata.
Más hasonlóság aztán nincs is köztük.
Ami Holmbergnél valódi, az ebben az
előadásban a kacagányos-buzogányos
színház külsőségeibe öltözik: nem más,
mint staffázs, kiüresedett teatralitás,
esztétícizmus.

Á színház fiatal dramaturgja, Jorma
Kairimo az adaptátor-rendezője annak a
monodrámának, amely korábban nagy
sikert aratott Tamperében, s ennek alapján
a helsinki Városi Színház is meghívta,
hogy kamaratermében állítsa színpad-ra. A
21-es cella egy dokumentumregény
színpadra ültetése. Az eredeti mű, amely-
nek szerzői Jorma Palo neurológus pro-
fesszor és felesége, Leena-Maija Palo,
megtörtént eseményt dolgoz föl: egy há-
romszoros gyilkos történetét, aki
negyedszázadot ült börtönben, 1969-ben
szabadult, és azóta a bűnözők társadalmi
rehabilitációját segítő szervezetben dol-
gozik. Én a helsinki előadást láttam.

A börtönben játszódó, flash back techni-
kával fölépített monodráma a műfaj
klasszikus szabályai szerint próbálja
egybe-gyűjteni a deviáns magatartás
társadalmi és lélektani okait, de mint a
legtöbb hasonló vállalkozásnak, az a
hibája, hogy a tipikus motívumok - nehéz
gyerekkor, alkoholizmus stb. - nem
vezetnek el egy általánosabb érvényű
jelentésig. A rendező nyilván érezte az
általa készített

Jelenet Maiju Lassila Az okos szűz című drámájából (Helsinki Városi Színház)



adaptáció drámai gyengéit, ezért - külö-
nösen az előadás első részében - effek-
tusokkal igyekezett pótolni a hiányzó belső
intenzitást. A masszív vasépítmény-n rel
bedíszletezett színpad alkalmas a szerepet
játszó színész, Markku Huhtamo számára,
hogy csillogtassa fizikai képességeit.
Hatásos a vasfal döngetése ököllel-fejjel,
vagy a hátulról megvilágított börtönkerítés
átmászása, a zajkulísszák harsány, zenei
motívumokkal stilizált működtetése
közben. Az effektusok azonban
túlzajganak, rátelepszenek az előadásra, és
Huhtamo játékából hiányzik a mágikus
erő, amellyel magához tudná láncolni a
közönséget. (Tamperében egy sokkal
kisebb, intim színpadon, a közönségtől
karnyújtásnyira zajlott a já-ték. Valójában
sem a színész által megidézett láthatatlan
partnerekkel, sem a közönséggel nem
alakult ki igazi kapcsolat; a dráma nem
több extrém esetnél, s így tanulsága sincs.

Ha csak az nem, ami visszacsatolja a
színházat a valósághoz. A bemutatón,
amelyet láttam, a zsöllyéből fölállt egy
tagbaszakadt, barázdált arcú férfi, és
megköszönte a művészeknek a tőlük ka-
pott élményt. A „modell" volt: a férfi,
akiről a dráma szólt. A ruhatár felé igyek-
vő közönséget némi feszengésre késztet-te
az esemény; mindenesetre ez tűnt az este
legdrámaibb pillanatának.

A helsinki Városi Színház egyik
legsikeresebb repertoárdarabja Maiju
Lassila színműve, A z okos szűz, Jouko
Turkka rendezésében. Az előadás már
négy éve telt házakat vonz, Moszkvában és
Tallinnban is vendégszerepeltek vele.
Ami-kor Turkkát kérdeztem róla, azt
felelte, hogy ez egy elavult produkció, „a
régi Kekkonen-idők" viszonyait tükrözi,
ma már nem érvényes, különben is elmúlt
az a korszak, amikor nagy színházakban
sok néző előtt lehetett játszani - a kama-
raterembe, ahol A z okos szüzet játsszák,
legföljebb négyszáz néző fér be! a
megváltozott viszonyok között csak kis,
intim helyeken, kevés közönségnek érde-
mes színházat csinálni. Az okok iránt
érdeklődve válaszként csak ennyit kaptam:
„Ma a közönség semmi komolyat nem
akar látni." (Érdekes, hogy a legjobb
rendezők egyformán a közönség
konzervativizmusára panaszkodtak Finn-
országban.)

Turkka mindig politikai színházat csinál
- csakhogy sohasem a felszínen tetten
érhető zsurnalisztaszinten. Minden be-
mutatója éles vitákat vált ki, ami főleg azok
számára érthető, akik mélyen benne élnek

a finn valóságban, jól ismerik a társadalmi
viszonyok belső motívációit. Ennek híján
s a szöveget sem értve - nem formálhatok
hiteles véleményt Az okos szűzről,
amelynek kedves-humoros falusi
miliőjében, féltékenységi praktikákat,
hoppon maradásokat szelíd szeretettel
ábrázoló történetében valamelyest a finn
Tamási Áron világát véltem fölfedezni,
meglehet, teljesen alaptalanul. Csodálattal
töltött el viszont az előadás játékstílusa,
Turkka rendezésének minden külső
effektust kerülő, a színészi játék bensősé-
gességére és intenzitására épülő termé-
szete. Turkka az a fajta rendező, akinek
művészetét rendkívül nehéz leírni. Töké-
letesen föloldódik színészeiben, azt a lát-
szatot keltve, hogy „eltűnik" bennük.
Valójában tudatuk és ösztönük legmélyé-
ről hozza föl azokat a gesztusokat, ame-
lyek nélküle rejtve maradnának. Elkép-
zelhető, hogy ez a természetes, laza szín-
játszás hatását keltő folyamat sok belső
küzdelemmel, a színészi rutin legyőzé-
séhez szükséges "gyötrelemmel és gyöt-
réssel" jár. Egyesek szerint Turkka
„brutális" a színészekkel. Érdekes, hogy
legkevésbé a „brutalizált" színész veszi
ész-re: művészi megújulását a brutális
rendezőnek köszönheti.

Néhány finn jellegzetesség

A Finnországban élő svéd nemzeti ki-
sebbségnek több anyanyelvi színháza van.
Helsinkiben a Svéd Színházon kívül a
Lilla Színház is játszik svéd nyelven. A
társulat jelenlegi művészeti vezetője az
egyik legjobb finn rendező - szándékosan
nem írom, hogy rendezőnő -, Kaisa

Korhonen. Ő állította színpadra a Hő-
labdacsata című drámát, amelynek „törté-
nelmi" sorsa már önmagában is érdekes. A
darab szerzője, a svéd származású finn író,
Hagar Olsson (1893-1978), 1939-ben
finnül írta a Hólabdacsatát, amelyet még
ugyanaz év őszén próbálni kezdett az ak-
kori helsinkii Népszínház. A politikai
események azonban „utolérték" és meg-
ismételték a dráma cselekményét - a darab
azt a kényes helyzetet ábrázolja, amelyben
a külügyminiszternek el kell döntenie,
hogy a két európai háborús hatalom közül
melyiknek az oldalára áll -, s a „valódit"

külügyminiszter betiltotta az előadást.
Azóta a Hólabdacsatát csak egy amatőr
együttes adta elő az ötvenes években,
illetve a rádióváltozatot sugározták a
hatvanas években.

A Lilla Színház produkciójának kü-
lönlegessége, hogy a darabot előbb svéd
fordításban mutatták be, és ugyanazok a
színészek játsszák most a finn eredetit is.
(Ottjártamkor már túl voltak a századik
előadáson.)

A húsvétkor játszódó dráma Korhonen
rendezésében kissé elszakad mind a
modern moralitásra utaló biblikus pár-
huzamoktól, mind a dokumentarista tör-
ténelmi utalásoktól, hogy általánosabb
érvénnyel ragadhassa meg azt a sajátos
finn utat, amelyet Olsson drámája 1939-
ben olyan előrelátóan jelzett, s amelyen a
mai Finnország is jár, nem kis ered-
ménnyel. Ez a konkrét históriai jelentéstől
elvonatkoztatott értelmezés ugyan-akkor
arra is, alkalmas, hogy megfogalmazza a
függetlenül gondolkodó mai fiatal
nemzedéknek az apákétól eltérő

Tapani Perttu (Salieri), Seppo Mäki (Mozart) és Marjut Sariola (Constanze) az Amadeusban
(Tamperei Színház)



erkölcsi-politikai normáit. Az előadás
formailag is magas színvonalú, szuverén
rendezői szemléletet tükröz. A kemény
rajzolatú, fekete-fehér színpadi képek
eltüntetik a szöveg „másodlagosságát", és
előtérbe állítják magát a máig érvényes,
nagyvonalú drámai koncepciót; így az ér-
telemhez szóló, az epikus brechti színhá-
zon és a commedia dell'artén át szűrt,
rendkívül expresszív produkció jött létre.

Kaisa Korhonen korábban együtt
dolgozott a már említett KOM Színház
társulatával - legutóbb Csehov Három
nővérét rendezte -, amely 1969-ben a Svéd
Színházból szakadt ki. A KOM
megalapítója egy zenész volt, a színház
kezdet-ben svédül játszott („kom", svédül
azt jelenti: gyere), 1971 óta kezdett finn
nyelvű előadásokat tartani, 1977-ben önálló
épülethez jutott, de képtelen volt fizetni a
havi tizennyolcezer finn márkás bért. Ez-
után költöztek abba az elhagyott erőmű-
be, amelyben Holmberg megrendezte a
Kullervót, s amelyet tavaly elvettek tőlük.

Alig több mint egy évtizedes fennállása
óta a KOM számos külföldi sikert is
magáénak mondhat. Csupán 1982-ben
több országban jártak: Frankfurtban
Shakespeare drámáját, A vihart és a Há-
rom nővért játszották, a Szovjetunióban -
Leningrádban és Kalinyinban - egy
Väinö Linna-regény dramatizált válto-
zatát adták elő, és részt vettek a Lübeck-
ben rendezett színházi fesztiválon. A kül-
földjárás egyik oka, hogy paradox mó-
don, utazni olcsóbb, mint megfelelő kö

rülmények híján otthon játszani. (S ezen
az egymillió finn márkás szubvenció sem
változtat lényegesen.)

A KOM baloldali társulata az intéz-
ményes színházból kiábrándult közön-
ségnek játszik: fiataloknak, munkások-
nak, értelmiségieknek. Ralf Lĺngbacka
mellett ők Brecht drámáinak finnországi
szószólói és sikerre vivői. Dario Fo Buffo-
misztériuma, ez a commedia dell'arte
kanavászok alapján íródott virtuóz
monodráma (a kiválóan technikás Erkki
Saarela előadásában) elég volt ahhoz,
hogy meg-győzzön a KOM szellemi és
művészi profiljának erényeiről, és
fölkeltse érdeklődésemet a jobb sorsra
érdemes együttes iránt.

A KOM Színház sorsa fölveti az ilyen-
kor szokásos kérdést: milyen a lényeges
társadalmi kérdéseket érintő, mondani-
valójában elkötelezett színház és a
kommersz színház aránya a színházi
kultúra egészén belül. Mint annyi
másban, ezen a téren is sok a hasonlóság
a finn illetve a magyar színházi szerkezet
között. A kommersz náluk sem külön
jelentkezik, hanem többnyire „beépül"

(még a Nemzeti Színház esetében is).
Különösen vidéken kénytelen beépülni,
ahol a „mindenevés" a mi hazai
átlagunkhoz hasonlóan divatos. Láttam
például a Tamperei Színházban Peter
Shaffer Amadeusát - egyszerre három finn
színházban is be-mutatták, állítólag ez a
legjobb -, amely igazi profi előadás, egy
egészen kiváló, mondhatni nemzetközi
szintű Salierivel: Tapani Perttuval. A
helsinki Városi Szín-

házon kívül a turkui Városi Színház á
másik, amely megpróbálja kikerülni a
kommerszet. Őket, persze, kötelezi a tíz
évvel ezelőtti Lĺngbacka-Holmberg-
korszak igaz legendája. A színház dra-
maturgja, a fiatal Elina Halttunen -
egyébként Lĺngbacka tanítványa - el-
mondta, hogy igyekeznek a város erős,
egyáltalában nem konzervatív munkás-
közönségére és a diáknézőkre építeni,
szemben az erősen konzervatív polgári-
bürokrata réteggel. Gondjuknak érzik,
hogy kevés a jó rendező, bár most
megerősödtek néhány fiatallal. (Az új
igazgató is fiatal.)

Szavait alátámasztotta az angol írónő,
Pam Gems Piaf-drámája, amelyet az igen
tehetséges jotaarkka Pennanen rendezett.
(A darabot a dramaturg Elina Halttunen
adaptálta a színház kamara-színpadára; ez
a szokás nem ritka Finn-országban. Az
író-dramaturg sem; Elina Halttunen is ír:
verseket, tévéjátékot, drámát, a tamperei
Munkásszínház dramaturgja pedig rendez,
s nem ő az egyet-len ebben a
minőségben.) A Piaf sikerült vegyülete az
irodalmi kommersznek és a jóféle
teatralitásra épülő látványos, könnyed
előadásmódnak. A nagy francia énekesnő
élettörténetét végigkövető - természetesen
zenés - darab igényes szórakozás, s nem
utolsósorban kiváló játéklehetőség a
színészeknek. Mindenek-előtt persze kell
hozzá egy „Piaf"; Kriistina Elstelä minden
tekintetben igazolja a választást. (A
darabot nálunk sem lenne érdektelen
előadni; Csákányi Eszterért például „kiált"

a szerep.)
A színészoktatásra rendkívül nagy gondot

fordítanak Finnországban. A helsinki
Színművészeti Akadémia évente körül-
belül tizenkét-tizenöt színészt bocsát ki, a
Tamperei Egyetemen működő színész-
képző osztály négyévenként ugyanennyit.
Kevés a színész, ezért a színházak - főként
vidéken - úgy segítenek magukon, mint
nálunk: saját műhelyükben is nevelnek
színészeket. Á helyzet javítására jött létre
a helsinki Akadémián az úgy-nevezett
továbbképző központ, amelyről Heikki
Mäkelä rendező tájékoztatott. Eszerint
tízhetes kurzusokat tartanak, amelyeken
főként színészek vesznek részt, de lesz
tanfolyam rendezőknek, dramaturgoknak,
díszlet- és jelmeztervezőknek, sőt a
színházi testületek tagjai-nak is.
(Utóbbiak a vezetés módszereit, a színházi
törvényt, a pénzgazdálkodás gyakorlatát
tanulják.) A kurzusokra nem-csak
főiskolai képzettség nélküli színészek
jelentkezhetnek, hanem elsősorban

Rabbe Smedlun és Lilga Kovanko a Hólabdacsata című drámában (Lilla Színház)



diplomás, gyakorlattal rendelkező színé-
szek. A jelentkezőket a színházak
választják ki, és annak ellenére, hogy a
tan-folyam részben önköltséges, a
vállalkozók száma nagyobb, mint a
kapacitás. A tananyag „szabályos":
délelőttönként próbálnak, délután
mozgás-, beszéd- és énekórákon vesznek
részt. (Az egyik csoportban egy kritikus
is volt.)

A helsinki egyetemi rangú Színművé-
szed Akadémián tizenöt állandó tanár
működik közülük egynek professzori
fokozata van , és a legjobb finn művészek
vesznek részt az oktatásban. Így például
Ralf Lĺngbacka illetve Kalle Holmberg
egy-egy háromhónapos kutatóprogramot
állított össze, amelynek során
laboratóriumi körülmények között,
videokamerák segítségével sajátosan az
alkalomra készített anyaggal dolgoznak a
legnevesebb professzionista színészek. A
cél olyan - közönség elé kerülő - pro-
dukció létrehozása, amelyben a színházi
munka különböző folyamatai és néző-
pontjai kapnak hangsúlyt. Tavaly feb-
ruárban mintaanyagként egy klasszikus
művekből összeállított jelenetsort dol-
goztak föl, amelynek ez volt a címe: „A
nagy behódolás".

Az első kutatóprogramot vagy „kuta-
tási tervet" az a meggondolás hozta létre,
hogy a tízhetes továbbképző kurzuson
nincs mód olyan produkció létrehozására,
amely találkozik a közönséggel; a kö-
zönséggel való kapcsolat nélkül viszont
hiányzik a színház egyik legfontosabb
alkotóeleme. A program vezetője Ralf
Lĺngbacka volt, szoros együttműködésben
Pekka Lounela íróval és Heikki Kinnunen
színésszel, aki Lĺngbacka
asszisztenseként működött. A témát a
programban résztvevők határozták meg,
címének ezt adták: A nő szerepe és tevé-
kenysége a társadalomban. Konkrét
anyagként Hella Wuolijoki drámaírónak, a
finn kultúrpolitika vezető alakjának éle-tét
és munkásságát használták föl. Végül is
bemutatható színpadi produkció nem jött
létre. Nem készült el a végleges szöveg;
Lounela néhány jelenetet megírt
beszélgetések, improvizációk és a próbák
alapján, de a módszer mégsem bizonyult
praktikusnak. A munkát elhalasztották, az
elkészült anyagot valószínűleg földol-
gozzák majd a televízió számára.

A következő kutatási programot
öthónaposra tervezik.

A helsinki Színművészeti Akadémián
folyó munkáról nem tudom azt írni:
olyan, mint nálunk.

Kicsit irigylem őket ezért.

BÁNYAI GÁBOR

Élni kell!

Efrosz H á r o m nővérje a
Malaja B r onna já n

Az elmúlt hónapok moszkvai színházi
csemegéje: egyszerre három színház is
műsorára tűzte Csehov mindig aktuális
remekművét, a Három nővért. A
Szovremennyik Színházban Galina
Volcsek a rendező: túlfűtött hangulatú,
ideges elő-adása a mai ember
idegrendszeréből eredezteti a három lány
történetét; modern haláltáncok közepette
éljük meg a tenni akarás és a
tehetetlenség összecsapását, drámai
megoldást nem eredményező küzdelmét;
az előadás nem aktualizál, inkább
kortalanná teszi Csehovot, á l ta lánosítja,
de végül átélhető ítéletet fogalmaz meg a
csak szavakban létező szépség ellen.

Ljubimov a Tagankán- mára kénysze-
redetten elfogadott új, nagy és gyönyörű
színházban - melybe csak a régi színhá-
zon keresztül engedi be a nézőket - a kö-
zeget a csehovi figurák egyenrangú part-
nerévé teszi. Az ő számára a darabbéli
Moszkva nem egyszerűen az elvágyódás
megfogható-megfoghatatlan szimbóluma,
hanem valóságos helyszín ahová a
szereplők ugyan csak eljutni szeretné-
nek, de ahol a színházi előadás zajlik. Ka-
tonazene fogad - s csak később jövünk rá,
hogy a rezesbanda valóban az utcán
játszik, mikor eltűnnek a nézőtér falai, s
a leereszkedő oldalak mögött a téren
meglátjuk őket. Ez a jellegzetesen ljubi-
movi „teátrális" ötlet csak egy a sok kö-
zül: ahogy a színpadi emelvényrendszer-
rel elválasztja a „lélek" és az „élettér"

színpadát Natasa és Andrej szerelmi
párbeszéde például a lélek színpadán zaj-
lik, hogy aztán megállás nélkül követ-
kezhessen a második felvonás, Natasa
triumfálása, azzal az egyszerű jelzéssel,
hogy Andrej leemeli őt a realitások terébe
, azzal éppúgy a tragikus-reális bohózat
irányába lép, mint az előadást záró
gesztussal. Egyikével a felejthetetlen
ljubimovi képeknek. Olga zárómono
lógjakor ismét szól a katonazene, onnan
kintről, a térről, s Olga zokogva erősít-
geti, hogy minden megváltozik, ők élni
fognak, hiszen a zene oly vidáman, olyan
boldogan szól s aztán arra a kérdésre,
hogy csak tudnák, miért élnek, jaj, mi-
ért: ismét leereszkednek az oldalfalak,

s mi kilátunk a térre, Moszkvára, a vá-
gyakra. A valóságra. Vége, mehetünk
haza.

A harmadik, melyről írni akarok, Ef-
rosz előadása. Külsőségeiben, szcenikai
és szerepostási megoldásaiban, zenei
ívében hagyományos előadás. S valahogy
éppen ezáltal ebben a leginkább kiderít-
hető, hogy a modernség, a napi nézővel
való együttgondolkodás nem a felszínen
érhető tetten. Ez az előadás a teljesen
megcsontosodott színházi alkotók és né-
zők szemében sem lehetne kézlegyintés-
se] elintézhető botránykő: s lám, hatása
mégis oly erős, mint például Ljubimov
teátrálisan zseniális színpadra állítása.

Valerij Levental nyitott színpadképe
egy ház nappaliját mutatja. A bordó alap-
szőnyeg és a sötétbarna bútorok fojtottan
szép hangulatot sugallnak. A jobb első
portálban az emeletre, Csebutikin la-
kásába vezető ajtó, szemben vele az ajtó
Olga és lrina szobáihoz vezet. A színpad
bal oldalán falépcső, ez vezet föl Andrej
szobájába. A színpadteret ekrü tüllfüg-
gönyök szelik át átlósan, mögülük de-
reng a fény. A falakon fényképek: bi-
zonnyal a közeli ismerősök, barátok s
mindenekelőtt a családtagok képei. A
színpad mélyén jobbra ebédlőasztal, kö-
rülötte sok-sok szék, hiszen itt nagy
vendégeskedések szoktak lenni. Elöl bal-
ra kanapé, jobbra kis asztal két székkel.
Leghátul nyitott a színpad, a kertre látni.
Ezüstösen csillogó, fehér kérgű nyírfák
törnek az ég felé, előttük kis kerti pad. A
fáknak csak a törzsét látjuk, ágaikat
elfedi a színpadot mennyezetmagasságban
három oldalról körülvevő hatalmas
festmény: őszi táj, az elmúlás színeivel,
rajta három lány. A három nővér úgy,
abban a ruhában, ahogyan az előadás
végén látjuk őket. A nyírfák ágai vissza-
hajlanak felülről a képre. Kezdet és vég-
pont egyszerre van jelen. Nem egyszerűen
szimbólumértékkel. Reális időt és teret ad
a történetnek.

Olga jön be először a színpadra. El-
húzza a függönyöket, lassan betör a nap-
fény az egész szobába. Érkeznek a többi-
ek. Mása a hagyományos fekete ruhában,
lrina fehérben, a katonák hűtlen-hűséges
uniformisban. Mása a kalapjával játszik,
valójában nincs jelen, Olga pedig erőlte-
tett vidámsággal beszélni kezd. Szinte
már ezen a ponton eldől az előadás stí-
lusa. Szó sincs arról, hogy a most
következő történet során változik igazán a
lányok élete. A végjáték szemtanúi va-
gyunk az eIső pillanattól fogva. Olga (V.
Szaltikovszkaja) a jól megtanult lecke


