
dráma kifejlődésének emlékeivel rendel-
kezünk, de ezek főleg az irodalomtörténet
számára érdekesek, A XIX. század egyik
ismert szerzőjének, Angel Guimera írónak
aTerra baixa című színdarab-ját újítottuk
fel nagy közönségsikerrel. Hat hónapig
telt ház mellett játszottuk, még vidéki
előadásokon is bemutattuk. Ez a színmű
ma is közel áll a katalán közönséghez. Az
ilyen régi realista szerzők fölújítását az
átmeneti korszak kitöltésére akarjuk
használni. Az új realista szerzők egyéni
drámáit várjuk."

A katalán vidéken is működnek állandó
színházak, de nincsenek állandó szín-
társulatok, amelyek mindig a fővárosból,
Barcelonából utaznak le vendégjátékra.
Most éppen a Romea színház együttese
Gironában háromszor egy héten az Eszter
eredeti történetét adja elő.

„Katalóniában a színjátszás fejlődésé-
hez nagyon sok félhivatásos társulat járult
hozzá, közülük néhány egyetlen
színdarabbal járta a falvakat. Sok füg-
getlen társulat szövetkezetet alakított. A
Romea színház »szabad társulata« is
szövetkezeti formában működik"
hívta fel figyelmemet Manuel Serra.

A félhivatásos, független színház a mű-
kedvelő színházból fejlődött ki, amely-nek
nagy múltja van Katalóniában. Né-hány
évvel ezelőtt még hétszáz műkedvelő
társulat működött Katalóniában. Számuk a
független színtársulatok meg-jelenésével
százra csökkent. Ezek heten-ként
rendszeresen előadást tartanak a
provinciák fővárosaiban levő állandó
színházi épületben. A független színtár-
sulatok száma tizenöt évvel ezelőtt ti-
zenöt-húsz volt. Ezek nem ismétlik a fő-
városi műsort, új dramaturgiát terem-
tettek. Az utolsó évtizedben néhány kö-
zülük hivatásos társulattá alakult át. A
legjelentősebb közülük éppen az, amelyik
az Eszter eredeti történetét adta elő a Romea
színházban. Megújította a katalán
színművészetet. Párhuzamosan néhány
független színtársulat az animációs
színházzal foglalkozik. Némelyik
független társulat nemzetközi hírnévre tett
szert. Az Els comediants (A komédiások)
pantomimtársulat sok sikeres be-mutatót
rendezett. Előadásaiban a beszédet
helyenként alkalmazza. Az Els Joglars
társulat most utazott el New Yorkba.
Németországban és Francia-országban is
többször vendégszerepelt. Még a politikai
témájú színdarabok tartoznak
repertoárjába, amelyekkel a múltban
legnagyobb sikereit aratta.

KOLTAI TAM ÁS

Svédország messze van

A címet egy néhány évvel ezelőtt meg-
jelent magyar regénytől kölcsönöztem.
Azért illik ide, mert kevesen tudunk a
svéd színházról (ők is keveset tudnak
rólunk), s így a képletes messzeség na-
gyobb, mint a kilométerekben mért
földrajzi táv. Kölcsönös érdek, hogy a
távolság csökkenjen, s ennek vannak bi-
zonyos jelei. Az utóbbi években megje-
lent néhány új svéd dráma a magyar
színpadon - Enquist műve, A tribádok
éjszakája, Eriksson Párizsi élet című da-
rabja , Magyarországon vendégszerepelt a
Schahrazad Színház, és tárgyalások
folynak a Királyi Drámai Színház
hazánkba látogatásáról. Mindkét rész-ről
mutatkozik tehát kezdeményezőkészség
kapcsolataink javítására. Mats Syl-
wannak, a Svéd Intézet külföldi kap-
csolatokkal foglalkozó munkatársának
meghívására e kezdeményezés jegyében
tölthettem egy hetet Stockholmban.

Nem mondhatom, hogy különösebb
szerencsém volt. Bergman Lear király-
rendezését a Királyi Drámai Színházban
(röviden: Dramatenben) váratlanul több
hónappal elhalasztották. Az egyik, érde

kesnek ígérkező előadás betegség miatt
elmaradt. A két legjelentősebb stockholmi
„szabad csoport" - egyikük éppen a
Schahrazad - ottlétem alatt nem tartott
előadást, Néhány személyes találkozásról
is le kellett mondanom az utolsó
pillanatban, betegség vagy közbejött aka-
dályok miatt.

Mindamellett igyekeztem betekinteni a
svéd színházi élet különféle szektoraiba.
Láttam előadást állami színházban,
magánszínházban és úgynevezett szabad
színházi csoportban. Svédország mint-egy
száz színháza közül csak három áll
közvetlenül állami irányítás alatt. A
huszonkét regionális és helyi színház a
megyék illetve városok fennhatósága alá
tartozik. Magánszínház nagyon kevés van.
A hetven szabad csoport viszont
körülbelül hétezer előadást produkál
évente, több mint felét gyerekeknek és
fiatal nézőknek. A szabad csoportok
professzionisták. A mi besorolási fogal-
maink szerint amatőröknek nyilvánítanák
őket. Svédországban nemcsak hiva-
tásosnak, hanem bizonyos értelemben
hivatalosnak is minősülnek. A jó nevű
Jordcircus, amely tevékenységének je-
lentős hányadában utcaszínházként mű-
ködik, idén Nancyban a nemzeti színeket
képviselte.

Rövid egy hét benyomásaiból termé-
szetesen nem lehet általánosítani. Földes
Anna svédországi beszámolója alapján
(Strindherg árnyékában?, SZÍNHÁZ, 1981.
szeptember) el voltam rá készülve, hogy
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lépten-nyomon a nagy hazai klasszikus
drámaíró darabjainak előadásaiba botlom,
meglepetésemre viszont egyetlenegyet
sem találtam. Strindberg „árnyékát",
pontosabban szellemi lenyomatát ennek
ellenére mindenütt érezni. Hol egy mai
drámában, hol az előadás játékstílusában,
hol magában a továbbélő naturalista
hagyományban.

A naturalista tradíció az előadások
többségében nyomot hagy. Claes Englund,
az Entré című színházi folyóirat felelős
szerkesztője, a svéd színikritikusok
szervezetének elnöke szerint ez a skandi-
náv színházon belül a svéd teátrum jel-
legzetessége, szemben a finnek stilizál-
tabb, a vizualitásra és a Brecht-féle epikus
színházra nyitottabb fölfogásával, vagy a
kontinenshez közelebb fekvő dánok angol-
német hatásokat jobban magába szívó,
részben erősen konvencionális, részben
erősen avantgarde szemléletével.

Valószínűleg ez az oka annak is, hogy a
svéd színházban viszonylag kevés a
nagyformátumú rendező, aki rányomná a
bélyegét az előadásokra. Bergmanon
kívül, aki főként külföldön, elsősorban
Münchenben dolgozik, nemigen akad
márkás svéd név a színházrendezők nem-
zetközi börzéjén, s bár láttam néhány jó
előadást (egyikük sem jöhetett volna létre
professzionalista irányítás nélkül), de olyat
nem, amely filozófiai értelemben

vagy színházi víziójának eredetiségét
tekintve igazi rendezői egyéniséget reve-
lált volna.

A Dramaten
A négy év híján kétszáz éves Dramaten a
három állami színház egyike, s a
legrangosabb prózai társulat az országban.
(A másik kettő a tizenöt évvel öregebb
Királyi Opera és a mindössze ötven éve
alapított Nemzeti Színház, amely neve
ellenére inkább a mi egykori Déryné
Színházunkra hasonlít: Stockholmban
székel ugyan, de produkcióit országszer-te
utaztatja. A nemzeti színházi funkciót
valójában a Dramaten tölti be.)

A naturalista hagyomány éppen a
Dramatenben a legerősebb; történeté-nek
újabb, mintegy két évtizeddel ez-előtti
periódusában például posztumusz O'Neill-
drámák műsorra tűzésével kel-tett
föltűnést. A Strindberg-tradíciónak a
Dramaten az egyik legfőbb ápolója, arról
pedig személyesen is meggyőződhettem,
hogy ezt a klasszikus óriás táplálta
szellemet a mai drámában is igyekszik
folytatni. A darab, amelyet láttam, erős
Strindberg- és O'Neill-hatásról ta-
núskodik. Szerzőjének, Lars Norénnek
más színházak is játsszák a műveit, meg-
lehetős kritikai és közönségsikerrel.

A Dramaten kamaratermében bemuta-
tott négyszereplős játék címe: Az éjsza-

ka a nappal anyja. A cím önmagában is
utalás O'Neill Hosszú út a éjszakába című
drámájára. Az alapszituáció hason-ló. A
négytagú család - apa, anya és két fiú - a
titkolt alkoholizmus rémével kénytelen
szembenézni. (Az alkoholizmus
egyébként régi, kedvelt témája a svéd
daraboknak.) A játék színhelye a kis
családi penzió, amelyet a szülők vezetnek.
A konfliktus: az apa gyógyíthatatlan
szenvedélye. A díszlet az előadás nagy
részében a jókora étkezőkonyha. Kétoldalt
egy-egy kis előszínpad csatlakozik a
játéktérhez: az egyik az apa irodáját, a
másik a penzió használaton kívüli, inkább
raktár céljára szolgáló közös helyiségét
(játéktermét) ábrázolja.

Cselekmény nincs. A látható fizikai
cselekvések a láthatatlan lelki folyamatok
külső megnyilvánulásai. Ez az aprólékos
gesztusok színháza. A jelenlét színháza.
Négy tökéletesen összehangolt alakítás.
Az apa, Martin szerepe kulcsszerep, és
Ingvar Kjellson a mindent tudó színészek
közé tartozik. Szerepét tökéletesre csiszolt
naturalista technikával építi föl. Bejön a
konyhába, és főzni kezd. A be-
gyakorlottság és a rutin hosszú percekig
tartó magánszámát, valóságos l a z z i j á t
lát-hatjuk. Kjellson pontos koreográfia
szerint, természetes könnyedséggel mozog
a viszonylag nagy térben, bámulatos vir-
tuozitással íveli át a távolságot, miközben
minden tevékenysége valódi. A konyha
ugyanis működik. Kjellson tojásrántottát
készít, kávét melegít, az ebédfőzéshez
készíti elő a hozzávalókat, mosogat - és
mindezt egyszerre, egymással
szinkronban. A tűzhelytől a mosogatóig
ugrik, a sütő hőmérsékletét ellenőrzi,
tepsiket keneget, tésztát dagaszt, le-rántja
a gázról az elkészült rántottát, megégeti a
kezét, a vízcsaphoz szalad, vizet folyat rá,
törlőruhához kap - az egész folyamatot
fantasztikus mozgás-koordinációval
tervezi meg és hajtja végre.

De az igazi trouvaille, hogy közben el-
játssza a szenvedélyével küzdeni próbáló
alkoholista kínját. Martin ugyanis a szerep
szerint különböző helyekre dugdossa a
pálinkásüveget, hogy a családja ne találja
meg. A konyhakredenc használatlan
részébe, a mosogató alatti szemétledo-
bóba, a kamrában tartott felmosóvödörbe.
Amikor már nem bírja tovább, elő-kapja,
tölt, iszik... Ilyenkor hosszú játék
kezdődik: pohárelmosás, új rejtek-hely
keresése. Egyre idegesebbé, kapkodóbbá
váló mozdulatok, riadt pillantások,
félelem a fölfedeztetéstől. S ahogy

Jelenet Nigel Williams: Osztályellenség című drámájából (Dramaten)



múlik az idő, a színész zseniálisan érezteti
az alkohol hatását. Naturalista szín-házról
lévén szó, a részegjelenetek konvenciói
nem jöhetnek számításba. Idő kell az
alkoholos befolyásoltság jelentkezéséhez.
S minthogy Martin idült alkoholista,
ittasságának nincsenek látványos,
„vígjátéki" jelei. Csak a gátlásai oldódnak
föl, s a mozdulatai válnak merevebbé.
Ahogy a mosogatórongyot messziről vágja
a mosogatóba, és mellé dob-ja. Ahogy a
villámgyors kenyérszeletelés végén a
kenyerek már leesnek az asztalról. Ahogy
a „mutatványok" már nem sikerülnek
tökéletesen.

Ha lehet is Fenntartásunk a naturaliz-
mussal szemben, a színészi technikának ez
a tökéletessége lenyűgöző. Az elő-adás
tiszta játékideje több mint három óra, s bár
nem értem a szöveget, a játékból világos,
hogy nem is igazán fontos, mit mondanak
-- az a fontos, ami a gesz-tusokban, a
szavak mögötti kapcsolatokban történik
meg. A játék így képes meg-haladni a
szöveg mindennapiságát, a föl-vetett
életprobléma - nagyképűen szólva --
partikuláris voltát. Mert a mű gondolati
síkján mindegy, hogy a négy szereplő
miként szenved, alakoskodik, küzd a
démon ellen, vagy éppen brutalizálja
egymást. Még a dráma végkicsengése sem
lényeges (hogy a fia által véresre vert apa
meghal-e vagy sem). A lényeges ennek a
„szöveg alatti" emberi minőség-nek a
hiteles megjelenítése. S ezt nem-csak a
nagyszerű Ingvar Kjellson tudja, hanem az
előadás másik három szerep-lője - s a
rendező Göran Graffman - is.

A Dramaten naturalista iskolájának
másik példája Nigel Williams Osztály-
ellenség című drámájának előadása. (A si-
keres produkciót a kamaraszínpadról
vitték át a nagy színpadra.) Tipikus „fiatal
angol darab", igencsak hasonlít: Griffiths
nálunk is játszott Komédiásokjára. A
lekopott osztályteremben játszó-dó darab
hat fiatal szereplője - a hetedik a tanár --
végigzongorázza a lázadás drámáját: a faji
kérdéseket, a generációs problémákat, a
szociális konfliktusokat. Nyers, illúziótlan,
kemény darab --- erőteljes előadás.

A Városi Színház
A két színháztermet működtető Városi
Színház hosszabb távra szóló klasszikus-
programot hirdetett meg. Ezen belül külön
Erzsébet-kori programot, amelynek
majdnem láthattam az első darabját, a Romeo
és Júliát. Azért majdnem, mert már a bent
ülő nézőkkel közölte a jelmezes

„Prológ", hogy az előadás betegség miatt
elmarad. (Nem értvén a szöveget, először
azt hittem, hogy a shakespeare-i
prológust mondja, s már éppen tetszeni
kezdett a fennköltség nélküli, hétköz-
napi prózastílus. . .) Az előadás ugyan
egyhangú vélemények szerint nagyon
rossz, meg is bukott alig valamivel
korábban mutatták be, és ezen az estén
még fél ház sem lett volna --, mégis saj-
náltam, hogy nem láthattam, mert kí-
váncsivá tett az alapelképzelés. A ren-
dező Göran O. Eriksson - azonos a Pá-
rizsi élet írójával, egyébként kritikus is
a színház nézőterén épített föl egy erede-
ti, Erzsébet-kori Shakespeare-színpadot,
amelynek nézőterére jelmezes színészek
vezetik be a közönséget. Ácsolt deszka-
padokon ülünk (azaz ültünk néhány per-
cig), a nézőtér enyhén hajlított ívébe elöl
mélyen benyúlik a színpad. Nem tudom,
mennyire „játszott" volna ez a Globe-
rekonstrukció - amiről Peter Brook már
1948-as Shakespeare-tanulmányában
leszögezte, hogy nem járható út -, az
előadásról készült fotók mindeneset-re
meglehetősen iskolás, vértelen, kon-
vencionális produkcióról tanúskodnak.

A Tartuffe-öt a nagy színházban játsszák
- Eriksson ezúttal fordítói minő

ségben jegyzi az előadást. rendező és a
címszereplő - egy személyben - svéd
színház egyik különös, magányos
egyénisége: Keve Hjelm. (Egyébként
nézőként ő is gyanútlanul ott ült saját
színházának nézőterén, amikor bejelen-
tették a Romeo-előadás elmaradását)

A. hatalmas, nyersfa padlózatú színpad
csaknem üres, mindössze egy asztal és
két szék áll középen pácolatlan, világos
színű fából. készültek. Mélyen, a fe-
nékfalon valamilyen galériaszerű járás
látszik, függönyei közül olykor egy-egy
kukucskáló arc kandikál ki. Elöl, két-
oldalt egy-egy lépcsős emelvény; időn-
ként ezeken is hasaló, a cselekményt
bámuló szolgák bukkannak föl. Rendel-
tetésük bizonytalan. Háznép? Besúgók ?
Kémek? Esetleg mindhárom funkciót
egyesítik ? Az előadás elején sokágú, égő
gyertyás gyertyatartókkal keresztül-kasul
száguldják a színpadot, a letartóztatási
jelenetben ők a rendőrök, a végén pedig
lassan előrejönnek, és körülveszik az
agyonlőtt Orgont. De erről később.

Hjelm mint rendező kétségtelenül ön-
magára, saját Tartuffe-alakítására építi az
előadást (amikor én láttam, különös
módon még Pernelle-nét is eljátszotta, a
színésznő betegsége miatt!). Magas,

Claire Wikholm (Elmira) és Keve Hjelm (Tartuffe) Molière színművében (stockholmi Városi Színház)



parancsoló egyéniség, ideges mozgásá-
ban, hiú tartásában, fellengzősségében
van valami nőies. Ugyanakkor érdeke-
sebb, jelentősebb személyiség, mint a da-
rab bármely más szereplője. Valószínűleg
nem véletlen, hogy udvarlásával
határozottan hat Elmirára. Az előadásnak
ez a középpontja a Tartuffe és Elmira
közötti viszony -; a potenciális politikai
drámából semmit sem látunk. (Még a
leskelődők is mintha csak az in-
timitásokra volnának kíváncsiak, jóllehet
közömbös arcukon egyáltalán nem
tükröződik érdeklődés.)

Az előadás kulcspontja minden bizony-
nyal a híres leleplezési jelenet, az asztal
alá bújt Orgonnal. A kérdés csak az,
hogy ki lepleződik el. Elmira, akit Tar-
tuffe már-már a hatalmába kerített, szinte
önmaga - a kísértés - elől menekülve,
végső védekezésül hívja tanúnak

elbújtatott férjét. Orgon a szerelmi ost-
rom alatt nem mozdul. Véletlenül sem
lebben meg komikusan az asztalterítő.
Egy összeomlott, bénult Orgon bújik meg
az asztal alatt, fölötte pedig Tartuffe
vadul ostromolja a kétségbeesett jeleket
(hiába) adó Elmirát. Amikor Tartuffe egy
pillanatra távozik, hogy meg-nézze, nem
járnak-e az ajtó előtt, Orgon végre
előbújik (nevetésnek most sincs helye),
de aztán tehetetlenül kioldalog. A
visszatérő Tartuffe előtt „szabad a pálya",
nem tarthatja vissza senki és semmi,
lerohanja Elmirát, aki nem is védekezik,
teljesen erőtlenül adja meg magát.
Tartuffe-ről is, Elmiráról is le-kerül a
hatalmas paróka - az előadásban egyedül
itt -, s a két „mai arc" furcsa módon
emberivé teszi a pillanatot. A végre
fölocsúdó Orgon csak most tér
magához...

Énnek a rendezői fölfogásnak követ-
kezményei vannak: a darabot nem lehet a
szokásos módon befejezni. Hjelm mint
rendező még ad egy fricskát a rex ex
machinának (a letartóztatni jött rendőr
hadnagy „nem tudja a szerepét", oda-
kintről súgják neki), aztán a kötélre hú-
zott, süllyesztőbe ejtett Tartuffe fölött
megjelenik a gyászruhás Elmira, és egyet-
len, jól irányított pisztolylövéssel leteríti a
megbocsátón feléje közeledő Orgont.
Villámlás, dörgés - utóbbit nyílt színen
produkálják az erre szolgáló gépezet-tel -,
Orgon megtántorodik, és elvágódik a köré
vonuló szereplők karéjában.

Keve Hjelm Tartuffe-rendezésében sok
a külsőség és a végiggondolatlanság,
mindamellett ő volt a legeredetibb ren-
dező, akit egy hét alatt láttam.

Békemusical
Az Oscars, a kevés magánszínházak egyi-
ke adta elő az Állatok című musicalt vagy
ahogy a szerzők egyike nevezi: abszurd
farce-ot. (Az előadás repríz: az eredeti
bemutató 1979-ben volta gothenburgi
operában.) A szerzők neve nálunk sem
ismeretlen. A zeneszerző Lars Johan
Werle, több opera mellett Bergman
Farkasok órája és Persona című filmjeinek
zenéjét írta. A librettista Tage Danielsson
filmforgatókönyvek írója-ként szerzett
nevet, többek között ő a szerzője a Picasso
kalandjai című, nálunk is bemutatott
vígjátéknak.

A békeharcos musical főszereplői, az
állatok kiáltványt fogalmaznak az Emberi
jogok Bizottságához az emberiség
megmentése érdekében, majd első gya-
korlati lépésként meghívják magukhoz -
egy tibeti fennsíkra - a nyugati és a keleti
világ képviselőit. A külügyminiszterek
népes kulturális delegációval érkeznek, az
amerikai slágerénekes és a szovjet ének- és
táncegyüttes szólistanője annak rendje és
módja szerint egy-másba szeret. A
második részben most már az állatok
hivatalosak a bécsi leszerelési
tárgyalásokra, ahol is egy hatalmas bálon,
némi bonyodalmak után, nemcsak a
szerelmesek találnak véglegesen egy-
másra, hanem általános kelet-nyugati es-
küvősorozat pecsételi meg a világbékét.
Mindezt természetesen az állatok hozták
össze: a pingvin, a medve, a majom, a
páva...

A (szándékos) naivitástól nem mentes
történet igényes és látványos kiállításban,
csaknem operai hangokat kívánó
énekesszínészekkel valósul meg, és ó-

Sven Erik Vikström és Berit Carlberg az Állatok című musicalben



riási siker. Akad egypár jó ötlete: például
a bécsi bál főrendezője a semleges
státusához méltón, szó szerint kétarcú,
elöl-hátul egyforma Nelson tábornok.

A tanulság, ha nem is több, annyi, hogy
hazai anyagból lehet musicalt csinálni.

Szabad csoportok

Az úgynevezett szabad csoportokkal volt a
legkevesebb szerencsém. A Schahrazad
együttes, amely Mejerholdnak szentelt,
Doktor Dappertutto című előadásával tavaly
a Szkéné színpadon vendég-szerepelt,
vadonatúj otthonába költözésével volt
elfoglalva, a Jordcircus (Föld-cirkusz)
pedig, amely szintén átalakítja
játszóhelyét, éppen külföldön tartózkodott.

A két fiatal együttes (egyikük 1976-
ban, másikuk 1977-ben alakult) máris
meglehetős hírnévre tett szert. Kommu-
naszerű, közösségi életmódjuk, a színját-
szás technikai megújítására irányuló kí-
sérleti munkájuk megérdemelné a tanul-
mányozást. Különösen érdekesnek lát-szik
a Jordcircus részben utcaszínházi, részben
szobaszínházi működése; mind-két típusú
előadásukból videokazettán láthattam
részleteket (legutóbb Marquez Száz év

magány című regénye alapján készítettek
adaptációt, Vér és pezsgő címmel).
Munkásságuknak gazdagon dokumentált
irodalma van, de beszámolni és véleményt
alkotni róluk csak előadásaik láttán
lehetne.

Ugyancsak érdemes volna tanulmá-
nyozni a vidéki művelődési házak rend-
szerét. Vendéglátóm figyelmessége foly-
tán alkalmam volt megnézni egy szabad
színházi csoportosulás, a sundbybergi
Friteatern Bristol előadását. Maga a pro-
dukció, Lars Forssells Kalózok című da-
rabja, őszintén szólva, nem volt valami
különös, annál érdekesebb, hogy az a
Stockholm-közeli „előváros", Södertalja,
amelynek művelődési házában szere-
peltek, milyen gazdag színházi és egyéb
kulturális programot, illetve társas
összejövetelekre csábító alkalmat kínál.
Ez, természetesen, csak részben tartozik a
színház területéhez. Az viszont annál
inkább, hogy a Dramaten a tervek szerint
még a mostani évadban hozzánk látogat,
valószínűleg az említett Lars Norén-
darabbal és Az apa című Strindberg-
drámával.

MÁTÉ LAJOS

Egy népszínházmodell

Telt ház. A svédországi Örebróban fel-
állva tapsol a közönség a La Mancha
lovagja utolsó, harminchatodik előadásán.
Megható „utolsó előadás''", mely-nek
ünnepélyességét emeli az a tény, hogy sok
a külföldi vendég. De az a legmeglepőbb,
hogy a Győr nagyságú város nézői tudják,
hogy utolsó előadásra jöttek. Az előadás
előtt a rendező a színház igazgatója -
rövid beszédet mondott: a hatalmas
színházépületben bensőséges, intim,
színházbaráti hangulat uralkodik.

Az előadás jó, de az az érzésem, ugyan-
ilyen intim, baráti lenne a hangulat akkor
is, ha az előadás valamivel gyengébb len-
ne. Georg Malvius rendezése cervantesi
világot teremt, hitelesen tárja fel a don-
quijotizmus tragikomédiáját, ugyanakkor
megfelelően könnyed a zenei megszólalá-
sokban. A színpad közepére, sokkoló
erővel, csörlőkön ereszkedik le a hatalmas
lépcső, melyen Cervantest a börtönbe
lökik. Szinte villoni a kép, amikor a fog-
lyok vad indulattal támadnak a közéjük
csöppent „intellektuelre", majd leleményes
színészi és színhelyváltásokkal teljesedik
ki a bús képű lovag históriája.

Remekek a váltások: ahogy például a
főhős rabból a mese kívánta főszereplővé,
vagy Don Quijote lova és Sancho szamara
a hallgató-nézőből állattá és vissza vál-
tozik. Az összjáték egységesebb hatású,
mint amennyire az egyéni alakítások ki-
emelkedőek. Erőteljes, de kissé igyekvő a
Don Quijotét játszó színész alakítása, míg
Sancho Pansa könnyedén, remek humorral
válik időnként főnökét is túlszárnyaló
karakterré. Aldonsa (Dulcinea) szép
hangjával és erotikumával hat inkább,
mint színészi meggyőző erejével. Malvius
tudja a titkot: ha nem építhetsz mindenben
az erős színészi egyéniségre, építs az
erőteljes színészi játékra. Az előadásban -
mint utóbb megtudtam - tizenhat amatőr
színjátszó működött közre. Nem lehetett
érzékelni a különbséget, s ezt nem a színé-
szek sértegetésének, hanem az amatőrök
dicséretének szánom.

(Az előadás utáni búcsúbanketten tanúja
lehettem annak, hogy milyen jó

közösségi szellemben készülhetett az
előadás. Színészek és amatőrök egymás
után álltak fel, és rövid paródiákkal idéz-
ték fel a próbák hangulatát, az előadás
előkészítésének nem mindig vihar nélküli
pillanatait.)

A kétszáz éves jobbára ipari és ke-
reskedelmi jellegű város színházat 1853-
ban alapították, és századunkban Hjalmal
Bergmanról, egy nem túl ismert, de a
városban született íróról nevezték el. A
jelenlegi, mintegy harminc évvel ezelőtt
épült színház nyolcszázharminc személyes
nézőtere lépcsőzetesen emelkedik. A
színpad nyílása tizennyolc méter, mélysége
huszonegy. A nézőtér alatt tágas büfé,
társalgó terül el egy mesterséges tó és
szökőkút mellett.

Az épületben az irodák, műhelyek mel-
lett próbaterem és száz-százötven néző
befogadására alkalmas stúdiószínház van.
Ehhez az igazgatáshoz tartozik egy kö-
rülbelül ötszáz személyes kamaraszínház -
- mintegy másfél kilométerre a központi
épülettől -, mely operettek és úgynevezett
szórakoztató művek, kamaradarabok
előadására szolgál. A rokokó stílusban
épült színház színpadán éppen egy Dario
Fo-játék díszlete állt.

A színház egy évadban kilenc bemuta-
tót, háromszázötven előadást tart. A kilenc
bemutatóból kettő úgynevezett
nagyszínházi, ezt nem tájolhatják (ilyen
volta La Mancha lovagja is), három szín-
házépülettel rendelkező helységekben tá-
joló, kettő gyermek- és ifjúsági előadás,
kettő pedig könnyen mozgatható kis
produkció.

A színháznak harmincöt színésztagja
van, s rendszeresen foglalkoztat amatő-
röket is. A színházban „kihelyezett szí-
nészosztály" működik. Jelenleg a malmői
színművészeti főiskola három hallgatója
gyakorlatos a színházban. Képzésükbe a
színház művészei is bekapcsolódnak,
csupán a beszéd, mozgás és tánc
oktatására érkeznek Malmőből a szak-
tanárok.

A díszlettervező műhelyében a követ-
kező bemutató, Arthur Miller Pillantás a
hídról című darabjának díszletmakettje
állt. Malvius rendezői koncepció-ja
megbontja az utca és az épület vertikális
tagolását, és horizontális megoldásra
törekszik. Intim hatásokra készül, ezért a
kamaraszínházban viszi majd színre a
hagyományostól eltérő előadást. A sze-
replők belső világát úgy akarja feltárni,
hogy minden külső hangulati elemet el-
hagy (utcai járókelők, a hivatal embere),
Alfierinek sincs irodája, ott jelenik meg


