
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



Mart t i Talvela és Ritva Auvinen, Az utolsó kísértések című Kokkonen-opera főszereplői
(helsinki Állami Opera)

bírálta az egyházat, a társadalmi egyen-
lőtlenségeket, s mint kovács és földműves
dolgozott élete alkonyán. A Samuel Kröll
XVII. századi történetében olyan
kérdésekre keres választ, hogy lehet-e
fegyverek nélkül küzdeni az elnyomottak
igazáért, elegendő-e a bűnös legyő-
zéséhez a törvény és a rendeletek ereje?

A Nemzeti Színház Kis Színpadán
mutatták be a századforduló haladó
írónőjének, Minna Canthnak A pap csa-
ládja című színművét, amely az előző év-
század végén, idillikus parókiakörnye-
zetben játszódik. A darab alaptémája a
régi és az új nemzedék közötti ellentétek
kiéleződése, s e problémafelvetés a mai
finn néző számára sem idejétmúlt. Hella
Wuolijoki neve nem ismeretlen a magyar
színházi közönség előtt: Bertolt Brecht
munkatársnője volt az író finnországi
emigrációja során, a negyvenes években.
Együttműködésük legismertebb produk-
ciója a Puntila úr, és szolgája Matti című
komédia. Wuolijoki korábbi Justina című
darabja a húszas években játszódik, s egy
szerelmi háromszög keretében a női
emancipáció kérdésével foglalkozik.
Nagy sikere van a darabnak, hiszen a
téma reneszánszát éli nyugaton.

Wuolijoki kortársa Joel Lehtonen; a
Városi Színházban bemutatott Putkinotko

című színdarabja egy elkeseredett
kisemberről szól, s az író élet- és társa-
dalombírálata, szatirikus hangvétele ki-
tűnő rendezésben érvényesül Európának
ebben az egyik legmodernebb, színház-
építészetileg is kiemelkedő teátrumában.
Kisember - özvegy állomásfőnök - a hőse
a már említett írógenerációhoz tartozó
Kerttu-Kaarina Sousalmi Idős meny-asszony

című darabjának is, amely a Nemzeti
Színházban került színre, s amely-ben egy
család belső konfliktusait, az ezekkel
kapcsolatos társadalmi kérdése

sült, állhatatos harcának eredménye-
képpen. Az elsősorban a finn helyzetre
alkalmazható szatíra egy választási kam-
pány és egy volt miniszterelnök mindent
feltáró, politikai botrányt ígérő emlék-
iratai körül bonyolódik valahol Finn-
ország és Dél-Amerika között. Darabom
jól végződik: a reakciós erőket leverik -
egyelőre. A valóságban sajnos ez nem
mindig így történik."

A középnemzedék egyik legjelentősebb
írója, Veijo Meri (a Magyar Televízió is
bemutatta Manilakötél című filmjét). 1939
ősze című darabját a Városi Színház mutatta
be. A finn-szovjet téli háború előestéjének
feszült légköre ad drámai töltést a műnek.
Hősei egyszerű emberek, egy tanítónő és
egy szakácsnő, akikhez az iskolába
beszállásolnak egy őr-mestert, néhány
katonájával. E kényszer-helyzetben kell
egymással élniük, nagy szenvedélyek és
szerelmek születnek, a kivételes szituáció
gyors cselekvésekre, elhatározásokra
kényszeríti őket. A színdarab jellemzője a
helyzet- és jellemkomikumból szövődő
nemes humor, amely a fenyegető veszély
hatására tragédiába fordul.

Beszámolónk végén egy Helsinkin kí-
vüli eseményről is szeretnénk szólni. A
méltán világhírű, legjelentősebb élő finn
író, Väinö Linna regénytrilógiája, a ma-
gyarul is megjelent A sarkcsillag alatt című
mű háromrészes dramatizált változata
méltán érdemelte ki a tamperei Munkás
Színház közönségének kitüntetett figyel-
mét. Linna művének középpontjában az
1918-as finn polgárháború tragikus, rész-
leteiben máig sem tisztázott eseményei
állnak; főhőse a vörösgárdista Akseli
Koskela. A színműtrilógiát drámai élessé-
gű párbeszédek, hatásos tömegjelenetek,
feszültséggel teli helyzetek jellemzik: az
író mintegy visszamenőleg „rehabilitálja" a
baloldali erőket. Napjaink finn színház-
kultúrája - magába olvasztva a svéd ki-
sebbség művészi eredményeit is - joggal
élvezi a külföld elismerését, ugyanakkor
maga is érdeklődéssel fordul más országok
színházművészete felé, így a magyar felé
is. Erről tanúskodik több magyar darab:
például Örkény István, Szakonyi Károly,
Maróti Lajos, Illyés Gyula, Barta Lajos
műveinek bemutatása. Személyes
találkozások alkalmából több
színházigazgató és rendező nyilvánította ki
azon óhaját, hogy gyümölcsöző volna az
eddiginél rendszeresebb és szervezettebb
színházrendezői és társulatcsere. Hasznos
lenne, ha ez nem csupán „jámbor óhaj"
maradna.

ket ábrázolja nem kevés iróniával a szer-
zőnő.

A finn főváros Nemzeti Színháza
azonban nemcsak a már klasszikusnak
számító, befutott „nagy öregek" műveit
tartja repertoárján, hanem az új nemzedék
tehetséges szerzőinek is teret és lehetőséget
ad. Juhani Peltonen A világ szíve felé című
darabja a közönség elismerését is kivívta.
A versre és novellára jellemző szürrealista
árnyalatok, kafkai motívumok színezik
Peltonen történelmi témájú, Finnország
cári megszállása ide-jén játszódó darabját
is. A nézőt elsősorban az író sajátos
humora ragadja meg, amely a végletes
paródia eszközeivel megalkotott
jellemekben, illetve a fantáziadús és költői
színpadi nyelvben egyaránt kifejezésre jut.
A Nemzeti Szín-ház a színpadi formák
sokféleségét támogatja, ezt bizonyítja
egyik nagy hatású színházi estje, több mint
kétórás mono-drámája, amelyet a
„színházművészet professzora" címmel
kitüntetett Eeva-Kaarina Volanen játszik
el. Paavo Rintala az Eeva Maria Kustaava
országa és világa című monodrámája a
század finn munkásasszonyainak állít
emléket. Egy asszony sorsán keresztül
Finnország történelme tükröződik a múlt
század végétől napjainkig. A Nemzeti
Színház művészeti tevékenységének
sokoldalúságáról tanúskodik a baloldali,
élesen társadalombíráló Daniel Katz A
háromfejű Buddha című szatírájának
bemutatása is. A szerzőt a magyar
olvasóközönség előtt az Amikor nagyapám
átsíelt Finn-országba című könyve tette
közkedveltté.

A háromfejű Buddha politikai szatíra,
amelyről az író így nyilatkozott: „Ren-
díthetetlenül hiszem, hogy amint az
Atlantisz elmerült a tenger mélyére, úgy
tűnik el a föld színéről a diktatúra és az
elnyomás is. Ha nem is egy csapásra,
hanem minden demokratikus erő egye-


