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Szerény színház?

Színházi hét Tamperében

Rauli Lehtonen úr, a tamperei színház
igazgatója (rendezője és színésze), aki-nek
meghívására két hétig a finn színház nézői
lehettünk egy televíziós forgató-csoporttal,
ezzel az útravalóval hagyott magunkra: „A
magyar színháznak legalább százötven
éves hagyománya van, a mi színházunk
most ünnepli hetven-ötödik évfordulóját.
Ne felejtsék el ezt a különbséget, amikor
megnéznek egy-egy előadást!"

Majdnem elhittük, hogy a számtani
különbség objektív és igaz, jólesett volna a
„jobb" alapállásból figyelni egy nyári
színházi fesztivál eseményeit.

Tamperében Finnország minden tájáról
képviseltették magukat a színházak,
legjobb előadásaikkal, melyeket a fesztivál
rendezői választottak ki. A tarka kép
bizonyosan jellemző, ha talán nem is a
legjobb vagy az egyedül lehetséges.

Barta Lajos: Szerelem

Rakkautta magyarul annyit tesz: szerelem
- ez egy szótárból is kideríthető. De Lajos
Barta: Rakkautta című műve Illés István
vendégrendezésében a tamperei
színházban mégsem felel meg Barta Lajos
Szerelem című művének.

A Szerelem számunkra a századfordulós
magyar szecesszió egyik legtipikusabb
megnyilvánulása. Drámai szövete
burleszkhumorból, érzelgősségből, mély
emberi tragédiákból, hétköznapi szomo-
rúságokból és csendes költészetből áll.
Egymásnak ellentmondó és egymást
kiegészítő elemekből. A finn színház és
dráma számára ez a szőttes kicsit idegen,
túlságosan is tarka. Feltehetően a hasonló
hagyományok hiányoznak, fel-tehetően a
jelentősen más körülmények-nek
köszönhetően az egyértelműbb, egy-
neműbb anyaghoz való vonzódás a
meghatározóbb. Ez a más előjelű kon-
venciórendszer két szinten is megjelenik.

Egyfelől a színészek részéről. Ebben a
tamperei Szerelem-előadásban zömmel
igen jó színészek játszanak. Képesek az
összes szín megmutatására, átélésére.
Csak a szintézisre alig. Hajlandók tehát
megcsinálni a darab és a rendező dik

tálta váltásokat, de játékukban ez mindig
új alakot is eredményez. Nem egy jellem
összetettsége, akár ellentmondásos volta
derül így ki: modellálják az egy figurán
belüli színeket, s egy helyett több figurát
játszanak el. Nem-igen érzékelik egy
jellem rejtőzködéseit, színeváltozásait, a
feltételezett alapmaga-tartástól való
eltéréseit, illetve azokat idegennek érzik.

Ezt az idegenséget erősíti másfelől a
nézőtér hangulata, a befogadók maga-
tartása. A nézők sem hajlandók ugyan-is a
többértelműség befogadására. Ok is
egynemű közeget, egyirányú jellemeket
várnak. Ha érzelmes, szomorú történetről
van szó - melynek igazságát nem utasítják
el, nem érzik idegennek -, akkor nem értik,
miért kell ennek sokszor a komédia
irányába el-csúszni. Hogyan lehet egy
költői jelenet főszereplője egy sehova sem
rakható, örökké bonyodalmat okozó
huszárkard ?

A színész és a néző is döntést kér tehát.
Előre elhatározott szándékot, mind a
jellemeket, mind a mondandót, mind a
formát, mind a hangvételt illetően.
Méghozzá realista szándékot és realista
megjelenítést. Egészen a naturalizmus
határáig. Költőiség is csak e realista
kereteken belül képzelhető el. Az
ellendülés ma még nincs bekalkulálva a
finn színházi nyelvbe.

Bár ennek némileg ellentmond két
előadás.

A KOM-Teatteri (Helsinki) Väinö
Linna A sarkcsillag alatt (Pohjantähti) című
regénytrilógiájának színpadi változatát
játszotta, Pekka Milonoff rendezésében, az
AHAA-Teatteri (Tampere) szintén
regényadaptációt mutatott be, Lassi
Sinkkonen művéből Solvejg dala (Solveigin
laulu) címmel, Pentti Kotkaniemi
rendezésében. Mindkét elő-adás a
polgárháborús időket idézi, mind-kettő a
munkásság életével foglalkozik: elvi-
politikai kérdéseket feszegetve, de
lényegében mégiscsak életképsorozatot
kínálva. A két előadás - bár nem mosható
egybe, nem keverhető össze - abban
feltétlenül hasonló, hogy mind-kettő csak
kiindulópontul használja a kötelező
realizmust, s inkább az expresszionizmus
felé tágítja. Ezek az előadások
mondandójukat illetően egy reális politikai
igénynek feleltek meg: formájukban tán
épp ezért lendülhettek el az expresszív
megjelenítés felé.

Mindkét színház olyan félamatőrnek
tekinthető, mely célkitűzéseiben merész
szakítást igyekszik kezdeményezni a ha

gyományos polgári színházzal szemben.
A szembefordulás politikai alapú: a
KOM-Teatteri esetében egyértelműen a
kommunista ideológia nevében, de a
másik színház is a baloldalról mond
véleményt. E politikai talajú szembe-
fordulásból fakad a formai merészség is:
és csak ezen előadások nézői voltak
hajlandók együtt élni az előadás han-
gulatváltásaival, a jellemek összetett-
ségével - tehát az egyneműség tagadá-
sával.

Két út és következményei

Tampere egyik idegenforgalmi neveze-
tessége a Pyyniki-i Nyári Színház, ahol is
a szabadtéri színpad csodás környezetében
a nézőtér forgatható, így tulajdonképpen
az egész környék bejátszható. A tó, az
erdők, a dombok: a beépített díszletek nem
naturalistának tűn-nek, hanem magának a
valóságnak.

Itt mutatták be Kaj Munk Az ige (Sana)
című moralitását, Seppo Wallin
rendezésében. A darab a dán történelem és
egykori hitviták ürügyén igen érdekes
kérdéseket feszeget (a mű szerzője
egyébként egy náci koncentrációs tábor
áldozata lett) : van-e tényleges ereje a
hitnek (s itt nem feltétlenül vallásról van
csak szó), ki maradhat olyan tiszta, hogy
hitével csodát is művelhessen? A
bonyolult történet három testvér népmesei
ihletésű kalandjaiból a polgári vígjátékok
konfliktusain és a népdrámák
összecsapásain keresztül a
misztériumjátékig jut el. A félkegyel-
műnek kezelt legidősebb testvér és egy
még tiszta kisgyerek hite győzedelmes-
kedik a halálon, s lőn feltámadás. Mert
hogy ebben a világban hinni már csak az
idióták és a gyermekek képesek. Keserű-
költői mese.

Ám az előadás nem lendül át a költői
szférába. Órákig bajlódnak a hiteles ká-
véfőzéssel és kávéivással, óriási mű-
gonddal rekonstruálnak századfordulós
házakat, autókat, telefonokat és temetőket
- csak épp az adottságként kezelhető
natúra átveszi a főszerepet. Mint amikor
Tamásinál nem a garabonciás csodája, de a
ház szemöldökfája a lényeges.

Harold Pinter: Árulás. A Finn Nemzeti
Színház előadása Jack Witikka
rendezésében. A darab az elmúlt év egyik
legjelentősebb londoni sikere, már
magyarul is olvasható. Három-
szögkonfliktus, szellemes visszafelé-
szerkesztéssel, még szellemesebb nyelvi



ötletekkel-játékokkal. Ironikus mese egy
kapcsolat és általában az emberi kap-
csolatok alakulásáról, furcsaságairól, le-
hetetlenségeiről. Utálja az érzelgősséget,
inkább az öniróniát kedveli.

A Nemzeti előadásában véresen ko-
moly játék folyik. Egyetlen poén sem ül,
mindenfajta ironikus felhang lehántva.
Lassú a játék: hosszú percekig alakul egy-
egy pillantással a páros viszony,
sokjelentésű mozdulatok, kitartott csen-
dek, aprólékos gonddal kiválasztott
kellékek, vetített szövegek jelenetelvá-
lasztásul, hogy addig kényelmesen át-
bútorozhassanak. Itt igazán nincs mit
nevetni Emma, Robert és Jerry viszony-
latán. Ez az emberi és színészi mentalitás
idegen ettől a közegtől. Valahogy mintha
lassúbbak lennének a reflexek : így a
színpadi szituáció is csak nagyon nehezen
alakul, a poénok meg végképp elkésnek.
Csehovot, azt is félreértve, játszanak
Pinter helyett.

A tamperei színház Kisszínházának
egyik leghangosabb sikere Ernst Bruun
Olsen Van Gogh és a postamester (Van Gogh ja
postinkantaja) című darabja. Ez sem
véletlen, ez a siker. Az a mentalitás
ugyanis, ami Pinterből kiirtja az iróniát és
a kétértelműséget, ideálnak a nagyembert,
a nagy gesztust, a példa-adó hősiességet
teszi meg. A darab szokványtörténet a
zseni és az egy pillanatra fontossá váló,
később megörökített kis-ember (kispolgár)
találkozásáról, ahol a kisemberrel lehet
azonosulni, de vágyni a nagyember
magaslatára kell. A tiszta hősöknek ez az
igénye összefügg a már említett
egyértelműségre-egyszínűségre való
törekvéssel. Az esendőség, a nevet-
ségesség egyértelműen negatív jelenségek,
csak elítélésre számítanak, s nem
megértésre. Ez a színészi és nézői men-
talitás alakítja a lassú, túlrészletező, apró-
lékosan realista játékot, mely ugyanak-

A revizor előadása a helsinki Városi Színházban

kor hallatlan szépséget is képes felmu-
tatni.

Gogol: Revizor (Kajaanin Kaupun-
ginteatteri, rendező: Kaija Viinikainen).
Fémvázas elemekkel körbeépített manézs,
a porondon fűrészpor, baloldalt álajtó,
mely hallgatózásra jó, jobboldalt újabb
emelvény, Hlesztakov rezidenciája.
Bábuszerű, karikírozott figurák, ütődött
városatyák, Matrjoska-baba feleségek. És
egy lenyalt hajú, bajuszos színésznő
Hlesztakov szerepében. A szín-padon
bábuk mozognak, nincs realista játék,
nincsenek szünetek és szituációk, az
emberi tekintetek sohasem találkoznak.
Óriási iramú drótonrángatás folyik, hasra
esésekkel, bohóccipőben. A lányka-
Hlesztakov kellően feminin, a bábu-
honatyák kellően ütődöttek.
A nagyérdemű mulat. Azon, hogy Maria
Antonovna szoknyája olyan bő és olyan
rövid, hogy kilátszik ... az előadás
koncepciója.. .

Hogy a realista színjátszás és az exp-
resszív-agitatív forma mennyire jelente-
nek két különböző utat, s ugyanakkor
mégis egy hasonló, sőt azonos gondol-
kodásmód megnyilvánulását, azt egy a
fesztivál után Helsinkiben látott elő-adás
példája bizonyíthatja leginkább. Az egész
fesztivál alatt erről az előadásról hallottam
a legtöbbet, mint ahogy a helsinki Városi
Színházat általában nagy dicsfény övezi.

Finn szerző, Maiju Lassila Bölcs szűz
(Viisas neitsyt) című darabjáról van szó.
Ezúttal sem igazán érdekes a komédia
egyébként kissé bonyolult története, a
példázattá növő erkölcsi tanulság. Sokkal
árulkodóbb a színházi
konvenciórendszerek sajátos összefonó-
dása ebben az előadásban. A játék eleje
azzal telik el, hogy fáradságos munkával
megteremtenek egy sajátos színpadi jel-
zésrendszert. Nem-naturalista elemekből

összeállítanak egy kissé mobil díszlet-
teret, s aprólékos műgonddal realista
színtérré lakják. A dolog egyértelmű: több
jelentésűvé teszik így a tárgyakat, a
sokszor oly bántó naturalista első jelentést
lehántva róluk. Ugyanakkor nagyon
ügyelnek arra, hogy az egyszer jelentéssel
felruházott elemek a realista jelentésüket
megőrizzék. Ha egy kocka felfordítva ágy
volt, akkor a megegyezett konvenció
szerint az is marad. Ha a színpad bal
oldala szobabelső, akkor nem kell falakkal
körülzárni, úgy is el-hisszük. Ha a színpad
léptékét 1:1-ként fogadtatják el, akkor
minden új tárgy vagy helyszín is ennek
felel meg. Ebben a térben és
konvencióban jó színészekkel a
megszokott kitartott, lassú reflexű játékkal
halad előre a kellemes komédia. Mígnem
a szöveg moralizáló szándékának
megfelelően szimbólumok is meg-
jelennek a színpadon. És egyszer csak
ettől az elfogadtatott konvenciórend-szert
felborítják. Ahol az előbb körbe-jártak két
kockát, hogy érzékelhető legyen: ott fal
van, s azon belül a szoba, most átlépnek a
falon; ahol a színpad mélyén bejövő hajó
előtt a tenger csobogott az imént, most
Mózesként száraz lábbal kezdenek
közlekedni a színészek.

Lehet, hogy apróságokról van szó. De
nem rendezői ügyetlenségekről - annál
sokkal jobb ez az előadás is. Inkább arról,
hogy a realista és az expreszszív
megközelítés szintézisére tör ez a
megjelenítés. De mert egyik konvenció-
rendszer vadhajtásait sem nyesi le igazán,
egymás gyengéit még inkább kiemelik. Itt
a két forma nyilvánvalóan az alapgondolat
megjelenítésére szolgál. Csak hol az egyik
kevés önmagában, hol a másik. A harsány
színeket és a meg-növő szimbólumokat
így ellenpontozza egy sztanyiszlavszkiji
színészmagatartás egyfelől, s mondjuk a
nyílt színen aprólékosan elnyújtott
pogácsasütés rí-tusa másfelől. De ez az
ellenpont még nem erénye a finn
színháznak, inkább leküzdendő
beszédhibája.

.és egy harmadik út
Az avantgarde. Vagy a formabontó
színjátszás. A modernizmus.

Anouilh Antigonéját a Lahti Városi
Színház mutatta be, Martti Kainulainen
rendezésében. Vakítóan ezüstös keretben
fekete és fehér táblák. Az egész színpad
bántó aszimmetria és geometria. A
szereplők fehérben és feketében. Más szín
nincs. Ismene fehérben, Antigone
feketében, a rohamrendőrök feketében,



Maimon és Kreon fehérben, de fekete
mellénnyel. Merthogy ők nem egyér-
telműek. Állnak a színpadon hosszan és
filozofálgatnak. Hol fehérben, hol
feketében. A siker óriási.

Strindberg: Szerencsés Péter (Penni-
teatteri Helsinki, rendező: Laura Jäntti).
A színház neve magyarul körülbelül
annyit tesz : Filléres színház. Nekünk
talán: szegény színház. Annak minden
kellékével együtt. A helyszín egy torna-
terem, középen egy nagy ágy, oldalt
svédszekrények, mellettük gyér világítás.
Négyszereplős kollektív alkotás. Fél-úton
a bohóctréfa, a pszichodráma és a
dilettantizmus között. Végeredmény:
döntetlen az intellektualizmus javára az
unalommal szemben. A siker gyérebb.

Beckett Godot-jának (Jyväskyllän Huo-
neteatteri, rendező vendégként David
Hamilton az Egyesült Allamokból, aki
nemsokára végleg letelepedik a Nemzeti
Színházban) finn címe (Huomenna hän
tulee) bizonyosságot tartalmaz: Holnap

eljön ő. Az előadás is hajlik erre az
optimizmusra. Bár a kileveledző fácska itt
akasztófa, s a két várakozó is elég öreg
már a reménytelenséghez, s Pozzo is
eléggé fogát vesztett oroszlán - mégiscsak
úgy tűnik, valóban eljöhet holnap -
mondjuk Godot. Máskülönben nemigen
lenne értelme annak, hogy Vladimir és
Estragon cseréljék a jellemüket ebben az
előadásban, felcserélhetők legyenek,
összekeverhetők és így követ-kezetlenek.
Ha Godot eljön, akkor nem fontos, hogy
Vladimir álmait Estragon álmodja vagy
fordítva, akkor lényegtelen, hogy ki
akasztja fel magát, s kit nem bír el a kötél
sem. De ha nem jön el? Akkor nem jó az
előadás. A siker hatalmas.

Volt még gyerekszínházba oltott Bar

ba, egyetemi mezítlábasan megjelenő
Lope de Vega - de a lényegen nem vál-
toztatott: ez a harmadik út világnézetileg
kiérleletlen, ezért nekem úgy tűnik, a finn
színház az első döntő lépést a másik két út
szintézisében teheti, teszi majd meg.

Szerény színház

Egy színházi kultúra léte és fejlődése --
gondolom - egyenes arányban áll azzal a
társadalmi igénnyel, mely létrehozza és
támogatja. Erről a társadalmi igény-ről
nagyon rejtetten árulkodik a finn színház.

Ha mégis, úgy elsősorban romantikus
antikapitalizmusával, a példaadó hős ke-
resésével, a tiszta és egyértelmű helyzetek
bemutatásával. Ez az igény nem arra
irányul, hogy elfedjen problémákat. In-
kább arra, hogy a felmutatással egy idő-
ben orvosságot is ajánljon. Ha megsejteti
a középszerűség buktatóit, nyomban
odaállítja az abból kiemelkedni tudó hőst.
Ha megsejteti a társadalmi ellentétek
szociális okait, nyomban történelmi példát
hoz, ideológiai alapra helyezkedik, és
vonzó expresszivitással a tüntetést
mindjárt be is szövi az elő-adás menetébe.
Ha ki kell mondani, hogy az emberi
kapcsolatok megfenek-lenek, hamisak,
nem értjük egymást igazán, akkor
nyomban elérzékenyül, drámát indukál,
nem enged cinizmusba fordítható iróniát.

Ez a színház szerényen úgy tesz, mint-
ha csak formai útkeresései lennének a
fontosak. Rejtőzködik, szemérmesen el-
bújik. De közben azért egy valódinak tűnő
arcot mutat felénk. Mint ahogy a finn
emberekkel való viszonyunkban is ezt
éreztük.

LÖRINCZ ÉVA

Színház Helsinkiben

Az utóbbi idők legnagyobb színházi
eseménye Joonas Kokkonen A z utolsó
kísértések című operájának előadása a hel-
sinki Állami Operában. A zeneszerzőt
Sibelius utódjának tartják, a Finn Aka-
démia tagja, számos szimfónia, kamara-
zenei és kórusmű szerzője, aki munkás-
ságával jelentős hatást gyakorol a mai finn
zenei életre. A z utolsó kísértések
Kokkonen első operája, amelyet már
csaknem négy éve szüntelenül telt házak
előtt játszanak Helsinkiben és a savon-
linnai Várszínházban. Most folynak a
tárgyalások a londoni, New York-i és
párizsi vendégszereplésről. Lauri Kok-
konen, az opera szövegírója neves finn
irodalmár, több színdarab szerzője. A mű
főhőse, Paavo Routsalainen, a XVII.
századbeli híres finn „parasztpróféta", aki
halálos ágyán az álom és a valóság
határán tizennégy vízióban újraéli életé-
nek nagy kísértéseit. Sajátosan finn
nemzeti operát állított színpadra a ren-
dező, Sakari Puurunen; oratóriumszerű
megjelenítésben vitte színpadra a főhős
látomásait, a misztikussá növelt képeket a
XVII. század vallásos életéből.

A helsinki prózai színházak műsor-
rendje színes kaleidoszkóphoz hasonlít-
ható. Mindamellett műsoron tartják a
klasszikus repertoár ismertebb darabjait
is, például a helsinki Nemzeti Szín-házban
Strindberg I V . Erikjét, Osztrovszkij A z
ökör emlékiratait, G. B. Shaw A megtört
szívek házát, G. Hauptmann Naplemente
előtt című művét, mely Marton László
vendégrendezésében és kitűnő
szereplőgárdával arat sikert. Csehov
Sirálya a Városi Színházban Langbacka
rendezésében vonz telt házakat,
Shakespeare Othellója, valamint Ma-bére
A mizantrópja is a színház műsor-rendjén
szerepel.

A klasszikus irodalom rendszeresen
felújított alkotásai mellett hangsúlyos
gonddal szerepelnek a repertoáron a
klasszikus és mai finn színdarabok. Így
például Arvid Järnefelt Samuel Kröll című
műve. Járnefelt a háború előtti nemzedék
klasszikusa; Tolsztoj meg-győződéses
híve és követője volt; ezt elvei és élete is
példázzák: erőteljesen

Barta Lajos Szerelem című drámája a tamperei színházban


