
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



szükség szerint a térben, ahol éppen szö-
vege szerint funkciója van. A próbáknak
jó félidejében járt a társulat, kevés tárult
még fel abból, milyen lesz a kész
produkció.

Ottjártamkor az örebrói Hjalmar
Bergman Színház még a Svenska Riks-
teatern, a Svéd Nemzeti Színházi Köz-
pont regionális színháza volt, ez év július
elsejétől önállósult. A Riksteatern szer-
vezetről - hallomásból - már volt némi
fogalmam, de működése iránti ér-
deklődésemet az az izgalmas és hatásos
színházi tevékenység keltette fel, melyet
az örebrói együttesnél tapasztaltam.

Ez év őszén ötvenéves jubileumára
készül a Svéd Nemzeti Színházi Köz-
pont: 1933-ban alakult azzal a céllal,
hogy a társadalom minden rétegéhez el-
juttassa a színház élményét, de úgy, hogy a
színházi kultúra decentralizációja köz-
ponti ellenőrzéssel, a jelenségek központi
figyelemmel kísérésével párosuljon.

A Riksteatern igazi népszínház, amely-
nek a színházi „fehér foltok" eltünteté-
sében is nagy a szerepe.

A Nemzeti Színházi Központ évi hu-
szonhatmilliós állami támogatással több
mint háromszáz helyen évente négyezer
előadást tart. A Központnak háromszáz-
ötven színésze van, nem számítva - az
örebróihoz hasonló - regionális színházak
harmincöt-negyven fős színészlét-számát.

A Központ nemzeti, regionális és helyi
szervezetekre oszlik. A szervezetek
kongresszusa az a legfőbb szerv, mely-
nek a választott és kinevezett tisztségvi-
selők felelősséggel tartoznak. Eddig az
egész szervezet élén egy igazgató állott,
akit egy adminisztratív igazgató segített a
munkájában. Most át akarják alakítani

a szervezetet, s minden részleg élére ön-
álló hatáskörű vezetőt óhajtanak kine-
vezni.

A Nemzeti Színházi Központ legfőbb
feladata „egybehangolni és ösztönözni a
különféle színházi tevékenységeket egy
mind szélesebb színházi repertoár
segítségével". Tevékenységüknek három
fő területe van: saját központi és regio-
nális színházaikban bemutatók tartása,
turnék szervezése, valamint információs
és kapcsolatteremtő munka.

A színházi szektorban épp úgy műkö-
dik hagyományos színház, mint utca-
színház, csarnokszínház vagy iskola-
színház. A hagyományos színház fő terü-
lete az általuk beszélőszínháznak neve-
zett, megszokott színházi forma. Emel-
lett van két balett-szekciójuk, melyek
évente két-két bemutatót tartanak, külön
szekció önálló vezetéssel a gyermek- és
ifjúsági színház, amely évi hét-nyolcszáz
előadást tart. Működtetnek színházat sü-
ketnémák számára, amely jelbeszéddel
alakítja ki speciális színházi kifejezés-
módját, valamint börtönszínházat, mely
rendszeresen tart előadásokat a rabok-
nak.

Tevékenységük körébe tartozik még az
opera, a musical, sőt a bábszínház is,
valamint különféle kísérleti műfajok, mint
a pantomim vagy a No-színház. Ezen
kívül mint befogadószínház is működik:
a Királyi Drámai Színházat, az Operát és
külföldi együtteseket látnak vendégül.

Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az
információs szolgálatra. Ennek kereté-
ben jelentetik meg a Teatern (Színház)
című folyóiratot, az Entré Series című
zsebkönyvkiadvány-sorozatot, melyben
színházi szakirodalmat publikálnak, s a

Pjäser för amatörteatern (Színdarabok
amatőr színházak részére) sorozatot.

Az információs tevékenység körébe
tartozik, de önálló terület az úgynevezett
konzultációs munka. Tanácsot ad-nak
színházi tanulmányok végzéséhez,
tanácsadókat küldenek az amatőr színhá-
zakhoz. A technikai osztály épületeket és
technikai anyagokat (s színháztechnikát)
kölcsönöz. A tanulmányi osztály
tréningekhez, alapgyakorlatokhoz nyújt
segítséget.

Valójában a Nemzeti Színházi Köz-pont
az aktív színházi tevékenysége mellett
ellátja egy színházi intézet és egy nép-
művelési intézet (legalábbis annak drámai
osztálya) funkcióját is.

A kulturális decentralizáció érdekében
1960-tól hozták létre a regionális szín-
házakat, melyek önálló vezetéssel, ön-álló
költségvetéssel dolgoznak. Technikai
segítséget kapnak a Központtól, és
támogatják őket a színészcserékben is.
Tehát a központi stábból lehet egy-egy
szerepre színészt kérni, s természetesen a
regionális színházak egymástól is kér-nek
és kapnak színészt kölcsön.

A Központ otthona Stockholmban, a
Södra Teatern-ben van. Itt hozza létre
saját produkcióit, s itt látja vendégül a
hazai vagy külföldi együtteseket. A
központi adminisztráció és a műhelyek
nagy része viszont Solnában, a filmvá-
rosban van.

Ez év nyaráig öt központi együttes -
Crémer Balett, Cullberg Balett, Flex
Színház, Föreninstheater Group, Pioneer
Teatern - és ugyanennyi regionális szín-
ház - Västerbotten, Västeräs, Vaxjö,
Örebro, Blekinge Husman Teatern -
működött a Svéd Nemzeti Színházi Köz-
ponton belül.

Az elmúlt két év repertoárjának átte-
kintése azt bizonyítja, hogy ezek a szín-
házak átlag európai bemutatósorozatokat
tartottak. Egy-két kivételtől eltekintve
bármely magyar színház színpadán
megtalálhatjuk az ott játszott darabokat.
Edward Albee éppúgy szerepel a műso-
ron, mint Arbuzov, Csehov, Moličre,
Brecht vagy Shakespeare (nyolc művel!);
John Osborn a Dühöngő ifjúsággal szerepel,
Dürrenmatt a Play Strindberggel, Genet a
Cselédekkel, Jarry az Übü királlyal, Arthur
Miller Az ügynök halálával, Büchner a
Woyzeckkel, Peter Weiss a Marat/Sade-
dal. Talán csak Kent Andersson-Beng
Bratt Az otthon vagy Roger Vitrac Victor,
vagy a gyermekek ereje című darabja
ismeretlen nálunk.

Jelenet a La Mancha lovagja című musicalből (örebrói Hjalmar Bergman Színház)


