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Zűrzavar és még valami

Olaszországi színházi jegyzet

Olaszországban, ha színházra fordul a szó, vagy
azt mondják: a színház megszűnt, vége, nincs;
vagy azt, hogy most kezdődik igazán. Ahhoz,
hogy megtudjuk, hányadán áll a dolog,
keresztrejtvényfejtő buzgalom és ügyesség szük-
séges. A helyzet ugyanis bonyodalmas.

Mindenütt megszűnő, újjá és újonnan alakuló
társulatok. Régi, patinás nevek hanyatlófélben;
mindenki úton, az országban és külföldön;
minden forr, változik, jobbá, rosszabbá alakul.

Az előadások nagyobb fele tudatosan vállalja
az olcsóságot. A silány közízlést szolgálja - a
pénzéért. A siker előre megtervezett és elmarad-
hatatlan. A darab könnyen érthető és jellegtelen, a
krimi és a bulvár-polgári csevegés között, fő-
szereplő lehetőleg egy Catherine Spaak, aki
mindenesetre semmivel ne nyújtson többet, mint
amire egy betanított maneken-rutin képes. A
közönség szórakozni akar, és szórakozik is a
szappanbuborékszerűre fújt semmin.

Közben kint az utcán forrnak a szenvedélyek.
Nixon fejjel lefelé nyomtatott arcképe élesen
NATO-ellenes hangú plakátok tömege mellett,
látogatása alkalmából. Az MSI (nacionalista párt)
angol nyelvű falragaszai: „Nixon, vigyázz, Itália
elárul!" És a tüntető tömegek, az őket rohamozó
rendőrség, könnygázbombákkal a rend
érdekében, és a battipagliai „incidens",
figyelmeztető lövések, két halottal a tömegben.
Az országban mindenütt: „contestazione!" - til-
takozás. Tiltakozik mindenki minden ellen. Elv-
ből, harcból és divatból. Hol végződik az egyik,
hol kezdődik a másik - nehéz megmondani. Til-
takozó csoportok tűnnek fel mindenütt, kiállítá-
sokon, filmfesztiválokon, ünnepélyeken, misé-
ken.

Tiltakoznak a mindent áruba bocsátás ellen, a
megfizetett sajtókritikák ellen, a fojtogató polgári
kényelem ellen - de maóista jelszavakkal a béke
ellen is. Mert a tiltakozó csapatok koránt-sem
egységesek, lehetetlen volna őket közös nevezőre
hozni.

Hova kerül ebben az áradásban a színház?

A happening-injekció segített ideig-óráig, ma már
hatástalan. A legérdekesebb happening-ötletek
nem vonzzák a közönséget, a harsány tiltakozó
szólamokat senki nem hallgatja meg. A valóság
megmozdulásai mellett a pinceszínházakban
rendezett happeningek oktató, papírízű
szimbólumaikkal, üresen kongó és agyonjátszott
ötleteikkel a néhány nézőt legfeljebb feszengésre
késztetik. Az élet naponta termeli a „happening-
jeit", amelyek megfejtése nincs is oly egyszerűen
dőlt betűkkel alájuk vetítve.

Még szomorúbb, mikor a kőszínházak próbál-
nak happening-ötletekkel megfiatalodni. Giorgio
Strehler otthagyva, sok jó okból, a milánói
Piccolo Teatrót, önálló társulatával, a Teatro
Azionéval bemutatta Peter Weiss Luzitán ma-
dárijesztőjét. Proletkult-színház akadémikusan
másolt gesztusaiból, műlármás happening-zajok-
ból, a cselédlányok szomorú életéről szóló érzel-
gős dalokból a szegény négerről, aki megrémül a
város forgatagától. Sikerült valami zavaros
egyveleget létrehoznia, ami mást, mint saját ta-
nácstalanságát, nem fejez ki. Strehler pedig
egyike a modern, jó olasz színház megteremtői-
nek. És Visconti? Sikertelen filmje után (Camus
Közönyéből) Nathalia Ginzburg halk kamara-
darabjával alaposan megbukott Milánóban.

Az elkeserítően lapos előadások és a félresike-
rült erőlködések közt meglepetések bukkannak
elő váratlanul. Flaubert Bouvard et Pecuchet c.
dramatizált regényétől semmit se vártam. A
Teatro Stabile di Genova társulata Luigi Squar-

zina rendezésével, Pierluigi Pizzi szcenikájával
remekművet teremtett a színpadon. A két hős,
Glauco Mauri és Tino Buazzelli csodálatosan élte
végig a regényt, a XIX. század Francia-országa
viharzott végig a színpadon, minden létrejött, ami
színházban megoldhatatlan és lehetetlen.

A másik meglepetés Giorgio De Lullo rende-
zése, a Teatro Stabile di Torino társulatával Ibsen
Hedda Gablerje, Rosella Falk főszereplésével. A
magyar közönség Pirandello Hat szerep keres egy

szerzőt vendégjátékából ismerheti őket.
Ibsen mint modern, mai szerző szólalt meg az

előadásban, mely a mai Olaszország zord,
érdekektől vezérelt hangjait használta fel. A mai
„fogyasztói társadalom" sivár, önző lelkivilágá-
nak szuggesztív előképét mutatta be Ibsen drá-
májában, olyan belső lelki feszültségekkel, ami a
varázslathoz volt hasonló. Falk könyörtelen volt,
önző, kegyetlen és csodálatos. Alakítása nem
emberi méretű eszközökkel valahol a valóság
fölött, a színészi alakítóképesség határain



túl jelent meg, olyan érzelmeket olvasztva össze
és fejezve ki, amik a szokásos művészeti mércék-
kel már nem mérhetőek. Talán érthetőbb, ha azt
mondom: Greta Garbóval való rokonság fedez-
hető fel alakításában, nem a valóságos hasonló-
ság, hanem a hasonló magaslatok mérhetetlensége
miatt.

Sok a kísérleti színpad. Vannak néhány éves
múlttal rendelkezők, de vannak egészen újak.
Foglalkoznak avantgarde darabok előadásával, de
közvetlenül beszélgetnek a közönséggel is.
Köztük nagyon érdekesek a műkedvelő társulatok,
például a Teatro Piccolo Bariban. Senki nem
hivatásos, sem a rendező, sem a színészek.
Tisztviselők, műszaki rajzolók, gépírónők. Sem-
mi hasznuk nincs a színházból, mely éppen csak
fenntartja önmagát. Előadták például Genet
Cselédek c. darabját. Alig hihető, hogy műked-
velők ilyen szuggesztív színházat hozzanak létre.
A darab olasz tartalommal telt meg, a valóság éles
és kegyetlen ábrázolásává lett. Úgy tűnt, mintha a
saját életüket játszanák el benne. Vala-mi
megvalósult a pirandellói színházi gondolat-bál.

Mégis mi az az új, ami a színháznak ebben a
zavaros képében érezhetően megjelenik? Talán a
legdöntőbb ez: semmi sem, ami a divatból
érkezne, azon melegében. Valami nagyszerű és
egyben nagyszabású kezd egyre érthetőbben elénk
tárulni.

Bonyolult úton előállított, részleteiben követ-
hetetlen, ezer elemből egybeötvöződő egész ez,
amelynek semmi köze az ügyeskedéshez, az egy
vagy néhány ötletre épített megfogalmazáshoz.

Egyre szervesebben emberi életet él a jó szín-
ház. Részleteiben megoldott, sok apró elemét
hatalmas erőkkel mozgásba hozó működés ez,
melynek hatása sem vezércikk vagy plakátszerűen
irányított, hanem úgy hat, mint az élet, csaknem
kibogozhatatlanul, de mégis elemi hatással.

A díszletről szólva a változatos képet alig lehet
áttekinteni. A kiváló tervezők munkássága talán
jobb, mint valaha. Emanuele Luzzati Faust dísz-
letei álomképszerűen zsúfoltak és szuggesztívek.
Pierluigi Pizzi Verdi Macbeth díszlete és Alceste
színpadképei talán a legjobbak. Egyszerűek és
fenségesek, fehér világításaival színváltás nélkül a
legmeglepőbb változatokat hozza létre.

Nino Perizi díszletei a montázstechnika igen
érdekes és eredeti felhasználásával tűnnek ki.
Pietro Zuffi Aida díszlete a milánói Scalában meg-
lepően eredeti, érdekes fototechnikával képzett
kőtömbökből egységes, de mégis változatos szín-
padképeket alkot.

Franco Zeffirelli érzelemgazdag, romantikával
telített színpadképei a rendezéseinek vannak
alárendelve. Paolo Bregni Shakespeare julius
Caesar díszlete rendkívül szellemesen idézi az
ősgépek és barokk színházi gépezetek világát, a
klasszikus helyszín formabontása érdekében.

Vittorio Rossi Goethe Iphigenia-drármájának a
vicenzai Palladio színházbeli előadásához készített
jelmezei a görög és barokk stílusok remek
összeszövésével különösen szép hatásúak. Érde-
kesek Paolo Ricci változatos díszletei, és mindig
feltűnően kulturáltak, szépek Vakhevits kerti-
pozíciói a római Operában.

Összegezve: a szcenika egyre jobban elszakadt a
részletes környezetteremtéstől éppúgy, mint a
konstruktív elméleti keretektől. A fantázia szín-
padán megjelenő helyszín megteremtésével
foglalkoznak, azzal ami a darab belső színhelye.
Nem ez vagy az az egyedi lakás vagy környezet,
nem is kiagyalt építmény, konstrukciós váz,
hanem a történések kibontakozásához
legalkalmasabb szuggesztív helyszín. Valami
olyan, ami közel van az ősi színházak kultikus
rendeltetéséhez, ahol a helyszín nem
megdöbbentést akar kiváltani, hanem a szellem
eredményesebb koncentrálódását segíti elő.

Mintha a forrongó, alakuló világban a jó szín-
ház régen elvesztett igazi formáját találta volna
meg, amelyről minden jelszó, divat-meghatározás
lepattan, és csak önmagát fejezi ki, és amit nem is
lehet másképpen létrehozni, csak szellemmel és
igaz érzelmekkel.

Úgy látszik, ez is lehetséges.


