
hetetlen konfliktusokat rejt. A diploma
örömére rendezett családi ünnep rövidesen
bírósági tárgyalás színterévé válik. Tina,
élettársa - és időközben betoppant -
barátjuk számon kéri a minisztertől a jelen
eseményeit. Szenvedélyes vitájuk
nyomozássá fajul, melynek során
lassanként lelepleződik Heilmayer kénye-
sen titkolt múltja: fasiszta hadbíróként
részese és végrehajtója volt a náci jog-
szolgáltatásnak,

A múlt képei és árnyai valóságosan csak
egyszer jelennek meg a színen. Mikor
nyilvánvalóvá válik a miniszter háborús
ténykedése, az addig természetesnek ható
reflektorfények helyett kékes homályba
burkolózik a szoba. Heilmayer tiszti
egyenruhában diktálja segédjének egy

fiatal német katona halálos ítéletét. A
manzard üvegfala mögött bejön az elítélt -
ugyanaz a színész, aki Tina vőlegényének
szerepét játssza - s a puskalövés hangjára
összeesik.

Ez az egyetlen, technikailag igen egy-
szerűen megoldott színváltozás és szerep-
azonosítás elegendő az írott mű bonyolult
verbális és képi montázsainak érzé-
keltetéséhez.

A darab leegyszerűsítése és látszólag
puritán megjelenítése megnöveli a színé-
szek feladatát. Érzelmi, gondolati inten-
zitással, a játék plaszticitásával kell tar-
tani a dráma feszültségét és a nézők
figyelmét. A kitűnő szereplők - Heilmayer
alakjában ismét Manfred Zetzsche -
képesek voltak arra, hogy a szünet nélküli
két és fél órás előadásban mind-végig
megőrizzék ezt a feszességet.

Két előadás megtekintése után nem
ildomos a német színházi élet egészéről
általános szentenciákat mondani. Legfel-
jebb annyit: az ifjú Goethe városában,
Lipcsében inkább Schiller és Brecht
szelleme bolyong.

BONIFERT MÁRIA

Merre tart
a spanyol színház?

A Franco halálát követő első esztendők
euforikus hangulatában úgy tűnt, gyöke-
resen megváltozik a helyzet egész Spa-
nyolországban: a diktatúra helyét átveszi
az alkotmányos rend, a nemzetiségek tel-
jes autonómiát kapnak, az emigrációba
kényszerített politikusok, írók, művészek
végre hazatérhetnek, a cenzúra megszű-
nik. Fellendülhet a művészeti, ezen belül a
színházi élet. Á haladó művészek egész
sor tervezetet dolgoztak ki: szabadságot,
új, hatásos irányelveket követeltek a
kultúra minden területén. Az I . számú
dokumentumban, melyet 1976. januárjában
nyolcszáz kiemelkedő személyiség írt alá,
többek között szerepelt a teljes ki-fejezési
szabadság, az amnesztia a kulturális élet
minden képviselője számára, a kulturális
decentralizáció, a nemzeti művészet
előtérbe helyezése és támogatása, a
művészek teljes jogú képviselete a
szakszervezetekben és a társadalombizto-
sításban, Művészeti és Kulturális Minisz-
térium létrehozása. A színházzal foglal-
kozó 2 . számú dokumentum a színházi
szakemberek Demokratikus juntájának
irányelveit tartalmazza: a színházi élet
decentralizálását, a különféle nyelvű, kul-
túrájú, társadalmi felépítésű nemzetiségek
saját színházi centrumainak megte-
remtését, a színészek és színházi szakem-
berek képzésének új, hatásosabb formáit
tűzte ki célul. A számú dokumentum a
színházi életben eddig kívülálló „Független
színházak" aláírásával jelent meg. Ezek a -
nagyrészt amatőr - csoportok a színházi
kultúrát a nagyvárosoktól távol eső
falvakban, városokban szerették volna
meghonosítani, ahol a „hivatalos"

színházak sohasem voltak képesek gyö-
keret verni. E fiatalokból álló, jórészt
egymástól függetlenül működő kis cso-
portok egységesítették törekvéseiket, s
elsősorban a területi centralizáció ellen
léptek fel. Hangsúlyozták, hogy a kata-
lánoknak, baszkoknak, galíciaiaknak
anyanyelvű kultúrájuk alapján autentikus
nemzeti színjátszást kell létrehozniuk,
Országos vita bontakozott ki a színészek
és színházi szakemberek
szakszervezetének kérdésében: követelték
az eddig ér-vényben levő vertikális
szakszervezetek

(a színházak, a tévé- és a filmszínészek
más-más szakszervezetbe tartoztak) meg-
szüntetését és egységes szakszervezet
létrehozását. A régi szakszervezeti forma
atomizálta a színésztársadalmat, s valójá-
ban csak a vállalkozóknak kedvezett, ki-
játszhatta a színészeket egymás ellen, s
nem szabadította meg őket a munkanél-
küliség fenyegető rémétől. Új színházi lap
alakult Pipirjaina címmel, amely nevében
is (pipirijaina volt a régi spanyol
vándortársulatok neve) az új, „össznépi"
színház, a valóban demokratikus, sok-
színű, független színház megszületéséhez
kívánt bábáskodni. Létrehozták a madridi
Sala Cadalsót, egy kisférőhelyes kísérleti
színházat, ahol az amatőr színtársulatok, a
kísérletező kedvű együttesek állami
támogatással dolgozhattak.

A demokratizálódási folyamat azonban
lelassult, ellentmondásossá vált. A spanyol
színházi élet nehéz örökséget hordozó,
megcsontosodott rendszerét nem lehetett
egyik napról a másikra intézkedésekkel
megváltoztatni. Vajon mi volt az oka,
hogy a színházi élet állóvízzé silányult,
amikor a mozikban Bardem, Berlanga
művészete virágzott?

Az ok elsősorban a vállalkozói rend-
szerben keresendő: a színházi épületek
vállalkozók tulajdonában vannak, akik
bizonyos összegért „kölcsönzik" azokat a
társulatok számára. A polgárháború után
ezek a vállalkozók kerítették hatalmukba
szinte az egész színházi életet. Nem volt
érdekük sem az anyagi, sem a művészi
siker, hiszen a bérbeadás összege ettől
független volt. Állami támogatás
gyakorlatilag nem létezett, a társulatok
anyagi haszna minimális volt, az is rend-
szerint a bérbeadók kezébe vándorolt. A
vállalkozók szerint a színház nagyobb
anyagi befektetéssel, viszonylag kisebb
rentabilitást eredményez, mint a televízió
vagy a film, ezért az utóbbi kettő anyagi
lehetőségei összehasonlíthatatlanul jobbak
voltak. Az egyetlen biztos siker a
színházban: a bohózat, a revü, az operett.
Színházi tradíció gyakorlatilag nem
létezett: a klasszikusokhoz például csak
mint mozdíthatatlan bálványokhoz volt
szabad közelíteni, az előadások a
diktatúrát igyekeztek alátámasztani és
leplezni. Talán ennek tudható be a ma is
megfigyelhető közömbösség, sőt klasszi-
kusellenesség. A klasszikus spanyol szín-
ház három meghatározó egyénisége, Lope
de Vega, Caldexón és Cervantes közül az
utóbbi években egyik sem aratott
különösebb sikert a spanyol színpadokon.



A diktatúra idején gyakorlatilag nem
volt drámaelméleti és színpadi szakem-
berképzés (a spanyol színészek csaknem
mind amatőrök), nem létezett objektív
színházi kritika sem. A kritikusok más
területekről „odatévedt", az alapvető is-
mereteket, a kellő színházi kultúrát nél-
külöző alkalmi recenzensek voltak. A
vállalkozók afféle ingyenes propagandát
láttak bennük, néhány ajándékcsomag
ellenében csupa jót írtak az előadásokról.
A hatvanas években a független
színházak létrejöttével feljelentésszámba
ment, ha valaki ezekről a nagyrészt
titokban bemutatott produkciókról írt. Á
kritikusok feladata az lett volna, hogy
összefogják, támogassák ezeket a társu-
latokat, megteremtsék a legális munka
feltételeit. Mindezt azonban maguknak az
együtteseknek kellett megtenni, az
elszigetelt kritikai törekvések rendre
megbuktak. Később, a hetvenes években
is a független színházak igénylik elsősor-
ban az értő és objektív bírálatot. Ezek a
színházak szoros kapcsolatban voltak a
nemzetiségi színházak - és ezen túlme-
nően az egész spanyol színházi élet - fel-
lendülésével.

Katalán, baszk, gallego színház

A gazdaságilag és kulturálisan egyaránt
igen fejlett Katalóniában 1946-ig be volt
tiltva a katalán nyelv használata. A
színházat spanyol nyelvű társulatok
képviselték, amelyek kizárólag spanyol
darabokat játszottak, leginkább a bul-
várszerzőkét. 1946 után engedélyezték az
első katalán nyelvű színházi előadásokat,
de csak meghatározott szerzők művei,
főleg régi, romantikus drámák szerepel-
hettek a műsorban. 1955-ben létrejött az
első haladó színházi csoport Agrupación
Dramática de Barcelona néven, tagjai már
elkövették azt a merészséget, hogy
bemutatták Anouilh, Ionesco, Dürrenmatt
és katalán szerzők műveit. Ebben az
időben keletkeztek Katalóniában az első
független színházak, vidéken játszó
vándortársulatok, melyek igyekeztek
társadalmi mondanivalójú színházat
csinálni. 1960-ban alapították meg az
Adria Gual Színházművészeti Iskolát,
amely Spanyolországban először - való-
ban professzionista alapokra helyezte a
színészképzést. Az iskola színitársulata
Companya Ádria Gual néven hosszú ideig
a modern, társadalmi igényű színjátszás
fellegvára volt. Azután egymás után ala-
kult meg a többi független színház: az
Európa-hírű Els Joglars Albert Boadella
vezetésével, az Els Comediants, majd a

Teatre Lliure, amelynek már önálló szín-
házépülete is van, így teljes mértékben
független a vállalkozóktól.

Az Els Comediants talán az ország leg-
jelentősebb társulata lett. Már az első
előadásaik is ellentétben álltak az addigi
politikai és esztétikai normákkal: szaba-
don, minden kötöttség nélkül, az utcákon
és tereken játszottak, messzemenőleg
kiaknázva az így kínálkozó lehetősé-
geket. Erős kapcsolatot teremtenek a kö-
zönséggel, néhány évvel ezelőtt nagyobb
volt a vonzerejük, mint egy futball-
meccsnek. Stílusuk újszerű: a karneváli
népünnepély, a népzene, a játék, a jel-
mezes felvonulások elemeit használják
fel, a mechanizált ipari társadalmak el-
tompult embereiben felszínre akarják
hozni az ösztönös, játékos elemet. A já-
ték, a felszabadult nevetés, a fantázia
megragadásával próbálnak katarzist el-
érni. Témáik gyakran merítenek a népies
mítoszokból vagy különféle „össznépi"
megmozdulásokból, a bikaviadalból. a
spanyol népi balettből. Az együttes tagjai
közös épületben élnek, közösen
próbálnak, maguk készítik a jelmezeket,
a díszleteket, maguk állítják össze a zenét
stb.

A független színházak ismertették meg a
közönséggel a katalán színház nagyjait,
Salvador Espriut, Joan Brossát, az újab-
bak közül Jordi Teixidort, Josep Maria
Benet i Jornetet. Brossa, a katalán iroda-
lom „nagy öregje" elsősorban költőnek
tartja magát, prózai művei, drámái is első-
sorban költemények. Az avantgarde for-
ma nála mindig a katalán hagyományokra
épül, azt vallja, hogy a színház egyik leg-
fontosabb feladata, hogy életben tartsa,
továbbfejlessze a nemzeti hagyományo-
kat. De hangsúlyozta azt is, hogy le kell
söpörni a port a túlságosan hagyomány-
tisztelő irodalmi műfajokról, például a
drámáról, s újszerű, „szürrealista forga-
tókönyvet" hozott létre. „Szabálytalan
színháza" abból indul ki, hogy a valóság-
ban semmi sem az, aminek mutatja ma-
gát! Sztriptíz és szabálytalan színház című
egyfelvonásos-gyűjteménye színművek
helyett a színpadi cselekvések, a díszle-
tek, a jelmezek leírását, a valóság ábrázo-
lása helyett annak szürrealista vízióját
adja. Ez a vízió a barcelonai kézműves-
világ, a népi ünnepségek, a cirkusz, a
vásári fotográfia elemeiből tevődik össze.
Nem öncélú formabontásról van szó: a
színház egyfajta fegyver a költő számára,
hogy leleplezze a társadalmi-politikai
visszásságokat. Brossa akkor jelent meg
a spanyol színpadokon, amikor a körül-

mények már a nyílt, szókimondó politikai
színháznak kedveztek. A nagyközön-
séghez, a széles néprétegekhez sohasem
sikerült eljutnia, mindig egy kis kör, a
művelt értelmiségi réteg írója maradt.

z adott időszakban közelebb álltak a
közönséghez a nyíltan politizáló dráma-
írók, Teixidor, Benet i Jornet vagy más
katalán nyelven író alkotók.

A baszk színház helyzete korántsem
ilyen rózsás: még ma is kevés darab író-
dik baszk nyelven, pedig az ősi népi
színjátszás erős hagyományokkal rendel-
kezett. A baszkoknak ösztönös tehetsé-
gük van az énekhez, tánchoz, színpadi
megjelenítéshez. A „bersolari", az éne-
kes, táncos vándorszínész és a „népi
ítélőszékek", a rövid darabokat előadó kis
társulatok a közvetlen környezetből
merítették témáikat, a falu, a falusi viták,
civódások jelennek meg gúnyos, ironikus
hangvétellel. A másik, máig is fennma-
radt népi műfaj a pásztorjáték, amely a
francia misztériumjáték hatásait mutatja,
de autentikus népi nyelven, a falvak
nyelvén játszódik, a falvak vallásos ün-
nepeinek színessé tételére szolgált. Ennek
a rituális játéknak igen merev, pontosan
betartandó szabályai voltak: például há-
romnegyed fordulatot kellett tenniük a
belépő szereplőknek, kilépőknek egy-
aránt. A mozgás mennyisége szoros kap-
csolatban volt a színpadon ábrázolt sze-
mélyiség rangjával: a király alig mozdult,
míg a „gonosz mórok" kitekert, túlzott
mozdulatokat végeztek. Minél
komolyabb volt egy jelenet, annál las-
súbb, méltóságteljesebb a mozgás, a
győztes vagy vesztett csatákat állóképpel
jelenítették meg. E klasszikus népi szín-
ház felé fordultak a baszk független szín-
házak, például a bilbaói Cómicos de Legua
(Vándorkomikusok), amely általában al-
kalmazkodott a helyi adottságokhoz,
előadásukban mindig utaltak valamilyen
helyi problémára. A jó baszk nyelvű da-
rabok, a baszk szerzők azonban mindvé-
gig hiányoztak. Ennek objektív akadálya
is volt: a kulturális központok hagyo-
mányosan a nagyvárosokban koncent-
rálódtak, s itt szorult leginkább a háttér-
be a baszk nyelv.

Erősebbek a kulturális hagyományai a
galíciai, gallego nyelvű színháznak, hiszen
a gallego a középkorban az udvari
trubadúrköltészet nyelve is volt. A gal-
lego nyelvű színház - micsoda paradoxon
- Argentínában, az ottani emigránsok
körében bontakozott ki: a Compania
Gallega Maruja Villanueva kilenc évig
volt a gallego színház fellegvára.



Galíciában a színház, nyelve a spanyol
volt, annak ellenére, h o g y a lakosságnak
csak mintegy harminc százaléka beszéli
helyesen a spanyolt. Egyetlen színház
hirdette következetesen, hogy a galíciai
színház nyelve a gallego kell hogy legyen,
a Teatro Circo, La Corunában. A Franco-
rezsim utolsó éveiben meg-változott a
helyzet: a nyelv központi szerepet kapott
az önálló színház megteremtéséért vívott
küzdelemben. Megfogalmazódott az igény,
hogy meg kell változtatni a színházak
hatósugarát, hiszen a kulturális élet eddig
mindössze öt nagyvárosban
koncentrálódott. A gallego független
színházak, melyek Teatro Gallego közös
néven tevékenykednek szerte az országban,
azt tartották legfontosabb feladatuknak,
hogy a falvakban, kisvárosokban, a
nagyvárosok külkerületesben szerezzenek
maguknak értő közönséget. 1973-ban
Ribadaviában a Teatro Gallego első
seregszemléjén tizenkét társulat fogadta
meg, hogy csak gallego nyelven játszik.
Ezt a seregszemlét azóta is minden évben
megrendezik, így pontosan mérhető a
fejlődés.

A diktatúra utolsó esztendeiben az or-
szág egyéb tartományaiban is „mozgo-
lódni" kezdtek a kisebb-nagyobb társu-
latok. Andalúzia nagyvárosaiban: Sevil-
lában és Córdobában, valamint Aragónia
központjában, Zaragozában egymás után
alakultak meg a független színházak, me-
lyek a maguk módján tiltakozást jelen-
tettek a fennálló renddel szemben.

Kortárs spanyol írók

Felemelték szavukat - egy részük az
emigrációból - a legjobb spanyol dráma-
írók is az országban uralkodó állapotok
ellen. Antonio Buero Vallejo talán a leg-
pregnánsabb képviselője annak a generá-
ciónak, amely a diktatúra merev rend-
szabályai közepette is az alkotást válasz-
totta. „Az ilyen történelmi korszakban nem
szabad beszélni, de még kevésbé hallgatni"

- mondja egyik darabjának hőse,
tulajdonképpen maga az író. Buero Vallejo
mindig helytelenítette a Spanyolországban
egyesek által képviselt álláspontot, amely
szerint „Franco alatt semmi, Franco után
minden lehetséges", hiszen még a
hitlerizmus alatt is születtek maradandó
művek. A diktatúra nemcsak írói,
esztétikai, hanem erkölcsi helytállást is
követelt az íróktól. Buero Vallejo
„speciális dramaturgiával" dolgozik, az-az
megkeresi azt a formát, amellyel speciális
körülmények között is megértetheti
mondanivalóját. Nem a közvetlen való-

ságot tükrözi, hanem megkérdőjelezi a z t .
Drámáinak „nyitott" és „interrogatív"
szerkezetével tulajdonképpen kérdés
formájában ábrázolja a konfliktusokat,
amelyekre ő maga sohasem ad egyértelmű
választ, ezt a nézőnek önmagának kell
megadnia. z ábrázolt valóság szerinte
éppen azáltal lesz objektív, hogy sokféle
nézőpont alapján, sokrétűen alakul. Csak a
néző képes megoldani saját történelmi
tapasztalatai alapján a társa-dalom
konfliktusait, amelyekről a darab kapcsán
szerzett tudomást. A darab vége így Buero
Vallejo szerint egy folyamat kezdete lesz:
felkelti a nézőben a társadalom
átalakításának vágyát. Buero Vallejo
legjobb műveivel (Egy lépcsőház története,
A z égető sötétség, Ünnep stb.) végig jelen
volt a spanyol színpadokon, s így szinte
egyedül képviselte a társadalmi haladást a
színházi életben.

A nyílt, szókimondó politikai színház
képviselője, Alfonso Sastre megkísérelte a
lehetetlent, a hivatalos, kommersz
színháztól eltérő, nyíltan politizáló szín-
házat teremteni. I949-ben megírta a Pa-
tetikus p r o l ó g u s t , melyet azonmód be is til-
tottak, hiszen olyan komoly etikai kér-
désről mert elmélkedni, mint az erőszak.
Betiltották a Halálraj, a Hálóban, a Vér és
hamu című műveit is, majd a hatvanas
évek végétől egyáltalán nem publikálha-
tott. Terrorizmus vádjával letartóztatták,
többször életveszélyesen megfenyegették,
így 1975-ben elhagyta az országot.

Hasonló sorsra jutott a spanyol dráma-
írás másik két reprezentánsa, Rafael Al-
berti és Fernando Arrabal is. Álberti, aki a
Maskarák című darabjával 1976-ban térhet
vissza a spanyol színpadokra, 1939 óta él
külföldön, pedig az első igazán
avantgarde-számba menő spanyol dráma,
A lakatlan ember friss vérkeringést hozott
a spanyol színház poros, maradi világába.
A Fermin Galán című románc tartalmilag
volt új, az agitatív politikai színház felé
közelített. Ugyancsak konkrét történelmi
események hatását tükrözték az 1934-
1938 között írott művek, melyek
legfontosabbika talán Cervantes
Numanciájának szabad drámaváltozata,
ahol a kis keltibér város küzdelmét a ró-
maiak ellen a republikánus Madrid elke-
seredett harcaihoz hasonlítja. Az
emigráció évtizedeiben Alberti új
darabjait, a Maskarákat, a Harcos éjszaka a
Prado múzeumbant Buenos Airesben,
Olaszországban, Franciaországban
mutatták be, de hazájában nem.

Míg Alberti számkivetésében is spa-

nyol marad, Arrabal hazájával együtt
nyelvet is változtat, immár mint francia
író él Európa tudatában. Pedig életének
Spanyolországban töltött része határozza
meg emberi, művészi fejlődését Ápját
marxista, republikánus elvei miatt har-
minc évi börtönre ítélte a Franco-rezsim,
anyja sohasem tudta megbocsátani férjé-
nek, hogy „hőzöngése" miatt egyedül rá
hárult három gyermek nevelése. Fernando
is, mint testvérei, bigott vallásos neve-lést
kapott a falange katonás szellemében.
Mindez, áttételesen megjelenik darabjai-
ban is: Autótemető című darabjának hőse
például egy modern Krisztust testesít meg,
A z első á l d o z á s b a n a kislány első áldozása
napján ismerkedik meg a szexualitás
titkaival, A z építész és az asszír császárban
a z oltáriszentség kap szimbolikus
szerepet. A második életrajzi fogantatású
elem a család, anyja szinte hisztérikus
apagyűlölete: A két hóhér című darabjának
női főszereplője, aki részvéttelenül
szemléli férje bebörtönzését és megkín-
zását, egyértelmű utalás saját anyjára.
Konkrét politikai fogantatású darabjaiban
is gyakran utal elhagyott hazájára ( A
kötélen).

Nincs egységes kultúrpolitika!

Hat esztendő telt el Franco halála óta. S
mit ír a rangos napilap, az ABC kultúr-
politikai rovata az 1980-as évadról?

„Madridban a színház mélypontjához
érkezett. Szervezeti, gazdasági, politikai
problémák egyaránt sújtják a drámaírókat,
s ez meg is látszik a bemutatott műveken.
A Nemzeti Drámai Központ a
sznobizmus, a pazarlás, az ostoba ön-
mutogatás uszályába került. Legutóbbi
szuperprodukcióik milliókat emésztettek
fel, különösebb koncepció és különösebb
siker nélkül. A Nemzeti Színház (Teatro
Espaüol) megnyitóján előadott Calderón-
adaptáció, A z alexandriai dáma látványos
bukás, húszmillió pezetába került. A ma
élő szerzők távollétükkel tüntetnek. z évad
sikeresnek mondható darabjai, Antonio
Gala Ajándékkő és Miguel Sierra Marfa la
Mosca című műve, mindkettő komédia, a
spanyol bohózat jól bevált sémái szerint.
Mindez arra utal, hogy továbbra sincs
megfelelő kultúrpolitika ami irányítaná a
spanyol színházi életet."

Ha részletesebben megvizsgáljuk a kö-
zelmúlt színházi eseményeit, a kritikus-
nak alighanem igaza van. Kétségtelenül
fellelhetők pozitív jelenségek: a meg-
élénk ült kulturális élet bizonyítékai a
megszaporodott színházi fesztiválok
(Sitgesben évente rendeznek seregszem-



lét, melyen csak az eddig még be nem
mutatott művek szerepelnek, jelentős
esemény a Zaragozai Színházi Fesztivál,
az Egyetemi Színpadok Fesztiválja, az
elmúlt évben nagy siker volt a Latin-
amerikai Színház I. Seregszemléje), a
Madrid melletti Escorialban megnyílt
Színházi Dokumentációs Központ, a
madridi Színművészeti Iskolában meg-
újult a színészképzés, korszerűsödött az
oktatás, nagy jelentőségű kísérleti labo-
ratóriumot hoztak létre a már működő
színészek számára (tekintetbe véve, hogy
Spanyolországban a színészek nagy része
autodidakta volt, igen nagy volt az igény a
továbbképzésre), alapítvány segítségével
létrejött a Spanyol Színházi Könyv-tár,
ahol gazdag dokumentációs anyag,
díszlettervek, jelmeztervek, hanglemez-és
kottagyűjtemény található. Új szellem-ről,
újítási készségről tesz tanúbizonyságot a
három új madridi színház, az Olimpia, a
Lavapiés és az Espronceda, amelyek a
madridi külkerületek lakóinak közre-
működésével, afféle részvénytársaság for-
májában alakultak régi mozikból, hasz-
nálaton kívüli színházépületekből.

A kezdeményezések azonban elszórt,
egyedi jelenségek, egy-egy vállalkozó
kedvű színházi szakember, egy-egy lelkes
amatőr csoport akadályt nem ismerő buz-
galmának köszönhetők. Hiányzik a rend-
szeres állami szubvenció, viszonylag ke-
vés színház részesül részleges állami tá-
mogatásban, s a színházak így továbbra is
ki vannak téve a vállalkozók kényének-
kedvének. A legtöbb színház elöregedett,
már-már életveszélyes állapotban van. Sok
átalakított, régi mozi technikailag
alkalmatlan a színház céljaira: nincs
zsinórpadlás, rossz az akusztika stb.

Még nagyobb kárt okoz a hozzá nem
értés, a rosszindulat, az elavult ízlésrend-
szer, melyet nem lehet egy tollvonással
megszüntetni. A spanyol szerzők háttér-be
szorítása rejtett eszközökkel (gazda-sági
presszióval, szándékos megbuktatással)
ma is érvényben van. Különféle
adminisztratív, jogi szabályokra hivat-
kozva tiltották be például a Teatre Lliure
Szerelmi zsinat című előadását Barcelo-
nában, vagy a Lüszisztraté meridai be-
mutatója, az „obszcén" téma, a „szabados,
közerkölcsromboló" rendezés kivívta a
konzervatív polgári és értelmiségi rétegek
ellenkezését. Franco volt szobrásza, Juan
de Ávalos irányításával tiltakozókampányt
szerveztek, de nem riadtak vissza egyéb
erőszakos eszközöktől sem. A társulat
tagjait rendőrök őrizték, és kénytelen volt
eltűrni a „testőri" őrize-

tet a rendező Martinez Medieri is. A da-
rabot végül le kellett venni a műsorról. A
durva, erőszakos beavatkozást jelentő
hivatalos cenzúrát tehát a cenzúra „nem
intézményes" formái váltották fel. z
eredmény: egy langyos, megszelídített
színház, az engedélyezett társadalombí-
rálat, a „megrendelésre írt" politikai ál-
lásfoglalás. Ám mindez az adminisztráció,
a hagyományok, a kommersz szín-házi
viszonyok szövevényes rendszeré-ben úgy
tűnik, mintha valódi színház lenne.

Fékezőerővé vált a kezdeti időszak
nemzetiségi fellendülése is. Katalóniában,
Baszkföldön zöld utat kap minden, ami
katalán vagy baszk nyelven íródik, s
háttérbe szorul, ami az „elnyomás
nyelvével", az „elnyomás kultúrájával" van
összefüggésben. Mindez óhatatlanul a
színvonal rovására megy. Ahhoz, hogy
valaki ma jelentős drámaírónak, jelentős
színházi szakembernek számítson Kata-
lóniában, legalább egy irodalmi vagy
színházi díj birtokosának kell lennie.
Ezeket a díjakat azonban csak katalán
nyelvű alkotások kaphatják. A társadalmi-
politikai mondanivalójú színház ma - a
hivatalos katalán állásfoglalás szerint -
csak katalán nyelven íródhat. Hasonló a
helyzet a Baszkföldön is: általában
mindenütt arra törekszenek, hogy
visszaállítsák eredeti (olykor nem létező)
funkciójába a baszk nemzeti kultúrát s
ezen belül a színházat. A baszknyelvűség
megvalósítása kétélű fegyver az általában
hozzá nem értő hatóságok kezében: egy-
részt mert nincs megfelelő számú és
színvonalú darab, másrészt mert a spanyol
kultúra, a spanyol klasszikusok, melyek
eddig is ismeretlenek voltak a tömegek
számára, továbbra is idegenek maradnak.
Hasonló a helyzet Andalúziában is. A két
nagy kulturális központ, Córdoba és
Sevilla kultúrpolitikája gyakran a rosszul
értelmezett tradíciók ápolásában merül ki,
kevés hangsúly esik a színvonalas
színházra. Córdoba - egyéb-ként
kommunista - polgármestere például a
külvárosok kulturális színvonalának
emelését tűzte ki célul: az utcákon és
tereken rendeznek meglehetősen naiv,
didaktikus előadásokat, ahelyett, hogy a
hivatásos vagy félhivatásos együttesek
színvonalas előadásait támogatnák.

Független színházak és a szalonvígjáték

De vajon van-e mit támogatni? Előbbre
haladt-e a független színházak mozgalma,
meg tudták-e tölteni új tartalommal a
lázadó formát, színvonalassá tudták-e

tenni az utcaszínházat ? Úgy tűnik, ez
csak azoknak a társulatoknak sikerült,
amelyek valamilyen támogatást élveznek,
tehát bizonyos mértékig feladták „füg-
getlen" státusukat. Ez gyakran együtt jár
azzal, hogy lemondanak a frissen ak-
tualizáló politikus színházról, mint pél-
dául a barcelonai Els Joglars, amelynek
legutóbbi bemutatója, az Odüsszeia, a

„mediterrán ember lélektanának megér-
téséhez" nyújt segítséget. Tartalmi, sőt
művészi szempontból is sikerültebbnek
mondható a sevillai La Cuadra társulat
Keserű Andalúzia című összeállítása,
amelyben az andalúz szegényparasztság
helyzetét, Spanyolország legszegényebb,
legelmaradottabb rétegének sorsát ele-
venítik fel. Ezeknek a parasztoknak el kell
vándorolni terméketlen földjeikről, s egy
tőlük idegen városi környezetben lassan
elveszítik autentikus énjüket. A politizáló
színház azonban - színvonalas irodalmi
anyag híján - gyakran a didaktikus
leegyszerűsítés csapdájába esik. A
madridi Buho együttes Szent Pascualtól
Szent Egyedig című darabja, amely törté-
nelmi környezetben próbálja elemezni a
liberalizálódó ország aktuális problémáit,
még didaktikus, szájbarágós stílusa elle-
nére is az évad egyik sikere, s ez mutatja,
mekkora igény van az ilyen típusú szín-
ház iránt. Egyéni mondanivaló híján vi-
szont az értékes irodalmi anyag is elsik-
kad a külsődleges, hatásvadászó eszközök
mögött. Ilyen a madridi Tábano együttes
Macbethje, ahol Malcolm és Macduff
dialógusa egy bokszmeccs közepette
zajlik; vagy a barcelonai Teatre
Metropolitá Lázadó delírium című homo-
szexualitásról szóló összeállítása, melyet a
barcelonai metró alagútjában mutattak be.

A konszolidáció időszakában a függet-
len színházaknak is új utakat kell keres-
niük. Már nem elég a puszta lázadás, le-
gyen az formai vagy tartalmi tiltakozás a
fennálló politikai rend ellen. Ki kell dol-
gozni azokat a speciális műfajokat, ame-
lyek aktuális, széles tömegeket érintő
kérdéseket színvonalas irodalmi nyers-
anyag alapján, a színházi kultúrát eddig
nem ismerő rétegek számára, színes, él-
vezetes formában tudják közvetíteni. Ezek
a műfajok - a barcelonai Els Comediants
eddigi tapasztalatai alapján - a népi
karneválhoz, a népi tradíciókat fel-
használó utcaszínház felé közelítenek.

Á hivatalos színház - egészében véve -
továbbra is a szórakozni vágyó kispol-
gárság, olykor a tartalmi-formai cseme-
gére vágyó értelmiség ízlését tükrözi.



A Franco halálát követő évek pornó-
hulláma már elülőben van, a „mindent
szabad" túlkapásai után a színházi élet
visszatér eredeti medrébe, azaz a jól
megírt, szórakoztató szalonvígjátékok,
pikáns komédiák műsorrendjébe.

Nem véletlen, hogy az elmúlt évad
egyik legnagyobb sikere Fernando Qui-
fiones A légionáriusnő című melodrama-
tikus vígjátéka, amelyben egy kiöregedett
utcalány mondja el visszaemlékezéseit két
pszichológusnak. A világ mintha csak a
hervadó prostituált szerelmi kalandjaiból,
nem túlságosan ízléses visz-
szaemlékezéseiből állna. A vulgáris nyelv
nem mindig hordoz atmoszférateremtő
funkciót, igen gyakran csak öncélú ma-
lackodásról van szó. A főszerepet, az
utcalányt ráadásul a Spanyolországban
mostanában annyira divatos
transzvesztizmust követve, férfi színész
játssza, s ez legalább akkora tévedés, mint
a néhány évvel ezelőtti Bernarda Alba
háza , mely-nek főszerepét ugyancsak férfi
játszotta.

Jól szórakozik a madridi polgári kö-
zönség J. Á. Castro Éljen a Pepa című
„regényes történelmi tablóján", amely az
igazi spanyol kommersz színház: a melo-
dráma, a szalonvígjáték, a revü keverékén
alapul. A szegényes korrajz, az egy-síkú
jellemek, a gyenge színészi játék el-lenére
estéről estére megtelik a színház, s ez arra
utal, hogy a közönség ízlése nem sokat
változott. Szükség van a könnyű műfajra,
az unalomig ismételt fordulatok ra,
figurákra, párbeszédek re, erre utal az
egyik legismertebb spanyol bulvárszerző,
a „veterán" Antonio Gala sikeres
visszatérése is Petra Regalada című
komédiájával, ahol a cselekmény a
sekrestye és a bordély nem éppen új el-
lentétére és párhuzamaira épül. A hatalom
és a vallás valódi viszonyáról nem sokat
tudunk meg az előadás során, de a
közönség jól szórakozik a vérbeli komika,
julia Gutierrez Caba remek játékán.

Monodrámák és klasszikusok

Kiemelkedő színészi alakítások állnak az
országszerte divatos egyszemélyes szín-
házak előterében, a jó színészi teljesít-
mény kedvéért (s ez Spanyolországban
meglehetősen ritka) sokan megváltják az
eléggé borsos árú színházjegyeket. Miguel
Delibes darabja, az Öt óra Mar ióva l
regény formában is a sikerlistán szerepelt,
de valódi országos sikert Lola Herrera, a
modern kor „emancipált" asszonya aratta,
aki képes volt arra, hogy éreztesse ennek
az asszonytípusnak a korlátait,
szűklátókörűségét, képmutatását.

A humoros „pszichoanalízisben" min-
denki magára ismerhet, ugyanakkor távol
is tarthatja magát a kicsinyes, korlátolt
egyenjogúságtól. E szellemes, ironikus
megközelítés főleg a színésznő érdeme.

Hasonlóan kiváló színészi alakítás szü-
letett az évad másik nagy monodráma-
sikerében, James Joyce: Ulissesének egy
részletét feldolgozó Molly Bloom
éjszakájában. A fiatal, kísérletező kedvű
rendező, Sanchis Sinisterra és egy
rendkívül tehetséges színésznő, Magüi
Mira megpróbálták a lehetetlent,
materializálni a gondolatokat, a belső
történést, gesztusokkal éreztetni a lélek
rezdüléseit. Ehhez erőszakot kellett tenni
a joyce-i szövegen, s a „kísérletet" csak a
színésznő tehetsége mentette meg a
bukástól. Magüi Mira valódi, érzéki hús-
vér asszonyt formált, töprengéseiben az
eredendő asszonyi hivatás győz a
kicsinyes nyárspolgári erkölcsök felett.

Ugyanakkor alig találkozunk Calderón,
Lope de Vega, García Lorca nevével a
színházi műsorfüzetekben. Vagy ha igen,
nincs benne túl sok köszönet. z újjáépített
Nemzeti Színház (a Teatro Espanol)
megnyitó gálaestjén nagy hűhó,
ünnepélyes külsőségek közepette mutatták
be Calderón Alexandriai dámáját, melyet
több más Calderón-mű részleteivel
egészítettek ki, hogy minél látványosabb,
minél „színházszerűbb" előadást hozzanak
létre. A rendező Augusto Fernandes és a
főszereplő-társrendező Aurora Bautista, a
híres színésznő, Strehler „naiv"
színházának utánzásaképpen fel-
vonultatták a zsinórpadlás valamennyi
csodáját, a nézőt ámulatba ejtő vala-
mennyi színházi trükköt. Légtornászok,
bohócok, kötéltáncosok népesítik be a
színpadot, kevés teret engedve Calderón-
nak s Calderón filozófiájának. Még in-
kább rontotta az előadás minőségét a
korszerűtlen színészi játék és a spanyol
színészek jellemző „betegsége", a rossz
artikuláció.

Hasonló sorsra jutott Cervantes Algériai
börtönök című darabja, amely a nagy író
algériai fogságának élménye alapján
íródott. Cervantes műve széles körképet
fest a kor Spanyolországáról, ahol a ka-
tolikus vallás égisze alatt a legképtelenebb
erőszakos cselekmények martalckává
válik az ember. Páratlanul gazdag a szerző
által felvonultatott alakok, típusok,
problémák tablója, s ez mély ember-
ábrázoló művészetet követel. Cervantes
ugyanakkor nem költő, s hiányzik belőle
Lope de Vega briliáns színpadtechniká

ja. Nehéz helyzetben volt a másik nagy
hagyományokkal rendelkező madridi
színház, a Centro Dramático Nacional, s a
rendező Francisco Nieva, amikor szín-
padra alkalmazta a darabot. Elkerülte
ugyan a klasszikusok általános buktatóit
(túlzott szöveghűség, erőszakolt aktuali-
zálás), de az ellenkező végletbe esett,
„operettesítette" a művet. Színes, pom-
pázatos kavalkádot látunk a színpadon,
óriási költséggel létrehozott zenés, el-
használt gagekkel megtűzdelt előadást,
ahol háttérbe szorult az írói mondani-való,
a morális üzenet, sőt Cervantes szövege
is. Itt is bebizonyosodott, hogy a
színészek nem hogy verset, prózát sem
tudnak hibátlanul, érthetően elmondani.

García Lorcát csak most kezdik rend-
szeresen játszani a spanyol színpadokon.
Siker volt a Nuria Espert főszereplésével,
rendezésében bemutatott Rosita
leányasszony. Á rendezés látványelemei, a
drapériákból, függönyökből álló remek
díszlet, az aprólékosan kidolgozott vilá-
gítástechnika itt szervesen kiegészíti a
kiváló színészi játékot. A társulat, és első-
sorban Nuria Espert nagy érdeme, hogy az
előadást tizenegy vidéki városba is
elvitték, elkezdték azt az áldozatos te-
vékenységet, ami az irányelvekben oly
sokszor elhangzott. A „nagy" Lorca-
darabok ugyanakkor továbbra is hiá-
nyoznak a spanyol színpadokról. A Yer-
vnát Görögországban rendezte meg az
egyik legnevesebb spanyol rendező, Ri-
card Salvat. Furcsa paradoxon: amikor
valaki igazi Shakespeare-t akar látni,
Angliába megy, amikor Brechtet, Berlin-
be, de „igazi" García Lorcát hiába ke-
resnénk Spanyolországban...

Régi témák új köntösben -
polgárpukkasztók

A Franco-rezsim alatt betiltott, haladó
gondolkodású drámaírók egyelőre régebbi
darabjaikkal jelentkeznek, s ha ír-nak is
újakat, ezek ugyancsak a múltat vagy a
múltban gyökeredző problémákat
tárgyalják. A bírák éjszaka Buero Vallejo
első darabja, melyet a cenzúra beavatko-
zása nélkül mutathatott be. Á téma: po-
litikai környezetbe ültetett morális válság.
A főhős fasiszta katonatiszt, majd
francóista államférfi, ma is elismert poli-
tikus. Tudomására jut egy tervezett me-
rénylet, melyet csak „sötét" múltjának
feltárásával akadályozhatna meg. Passzi-
vitása végül lehetővé teszi a merényletet,
kifelé tiszta marad, de erkölcsileg végleg
elbukik. A politikai mondanivaló világos:
a vezető politikai pártok, a „legális"



baloldal passzivitása folytán nem alkal-
masak a valódi politikai átalakulás vég-
rehajtására. Buero Vallejo tulajdonképpen
ma is arról ír, amiről évek óta : az ember és
önnön lelkiismerete párviadaláról. Erről írt
az utóbbi évek egyik legsikeresebb
darabjában, az 1967-ben keletkezett Doktor
Valmy kettős történetében, s úgy tűnik, újabb
darabjai variációk e témára. Ismétlődnek
az eszközök (a jellemek szándékos, merev
stilizálása, a maszkok, a
monológtechnika), darabjaiban továbbra is
egyetlen ember áll a közép-pontban, a
többi szereplő egy-egy elvont eszme,
magatartás képviselője. z álom-jelenetek a
reális jelenetek súlyozott, át-értelmezett
változatai, csakhogy a reális jelenetek
maguk is didaktikus szándékú monológok,
nincs szükség újabb értelmezésre.

Alfonso Sastre Színképelemzés egy prole-
tárforradalomért harcoló kommandóalaku-
latról című új darabja legkevésbé sem re-
mekmű, de érdeme a bátorság, mellyel
felveti a demokratizálódási folyamat
„kényes" kérdéseit. z író szerint a mai
helyzet lehetővé teszi, hogy néhány év
múlva ugyanolyan politikai diktatúra
alakuljon ki, mint Franco idején. Ezt az új
diktatúrát a konformistává tett mun-
kásosztály is támogatja, egyedül a terro-
rista csoportok harcolnak majd ellene. A
darab első látásra a terrorizmus apoló-
giájának tűnik, s tagadhatatlan, hogy Sastre
egyelőre nem lát más ütőképes ellenzéki
erőt Spanyolországban. Á diktatúra idején
megálmodott demokrácia nagyban
különbözik a megvalósult vagy
megvalósulni készülő demokráciától, erre
figyelmeztet Sastre, a megalkuvás, a
kényelmes félmegoldások, a javaslatok
kritikátlan elfogadása ellen szól.
Ugyanakkor a művészi megvalósításban ő
maga is meglehetősen kritikátlan, a
„naprakész" politikai mondani-valóért
feláldozza a kiérlelt művészi formát.
Továbbra is ritkán szerepel volt hazája
színpadán Fernando Arrabal. A z építész és
az asszír császár című szürrealista
elmélkedését a civilizáció és a barbár erők
dialektikus körforgásáról, bemutatták
Barcelonában, de néhány előadás után
(jórészt Arrabal tiltakozására, aki szerint
nem értették meg a mű-vet), le kellett
venni a műsorról. Guernicáját, amelyben
Picasso kétdimenziós képét próbálta
megtölteni hús-vér élettel, a barcelonai
Gall-Groc együttes mutatta be a sitgesi
fesztiválon, stílusosan, a városi vágóhíd
csarnokában. Arrabal a témát a totális
felelősség drámájává tette, az

együttes közvetítetni próbálta az írói
mondanivalót, de inkább a külsőségek
domináltak az amúgy is korlátozott számú,
elit közönség előtt.

Á fiatal drámaíró-generáció jobbára
„polgárpukkasztó" darabokkal jelentkezik,
a kihívó tiltakozás minden megszokottal
szemben ritkán találkozik társa-dalmi
igényű mondanivalóval. Ilyen Ángel
García Pintado Hashajtó mindenkinek című
formabontó komédiája, amely nyilvánvaló
reflexió a demokratizálódási folyamat
visszásságaira. Figyelmeztet arra, hogy
ebben a folyamatban az állam-
polgároknak aktívan kell részt vállalniuk,
mert különben újra kicsúszik minden
kezdeményezés a haladó erők kezéből.
Maró iróniával szól az elhajlásokról,
melyeket az újsütetű demokrácia téves
értelmezése okoz, például a „szexuális
forradalomról", a továbbra is korrupt
burzsoáziáról, a király tehetetlenségéről.
(A király, aki emésztési problémákkal
küzd a darabban, erőlködve ül az árnyék-
széken, s töpreng: meg kell-e gyorsítani a
folyamatot, vagy inkább fékezni kellene?)
Semmi sem szent a gyilkos tollú író
számára, a király sem, de maga a közön-
ség sem, a Strici, a darab karmestere egy
kis gátlástalan „szexre" szólítja fel a gaz-
dag, felékszerezett, kifestett, de belül üres
hölgyeket, fejükre olvasva álszent
képmutatásukat. Nem nehéz felfedezni a
darabban a törekvést: az eddig háttérbe
szorított, tabunak tartott témákat nyíltan a
közönség elé vinni.

Hasonló okok miatt vált az évad egyik
sikerévé Francisco Ors Kontratánc című
műve, amely I. Erzsébet angol királynő-
ről szól, a valójában homoszexuális fér-
firól, akit anyja, Boleyn Anna bújtatott
leányruhába az életére törő orgyilkosok
elől. A szerző a hamis erkölcsöket, ha-mis
becsületet védelmezőket akarja vádolni,
akik még a gyilkosságtól sem riadtak
vissza, hogy egy letűnt kor elavult
erkölcseit védelmezzék. A merész jele-
netek, nyíltan erotikus cselekmény mögött
azonban egy kommersz szerelmi
háromszög-tragédia rejlik.

Izgalmasabb művekkel jelentkezik a
fiatal katalán drámaíró-nemzedék néhány
képviselője. Nem véletlen, hogy Barce-
lonában jóval pezsgőbb, színvonalasabb
színházi élet alakult ki, mint a hagyo-
mánytisztelő, konzervatív Madridban. A
közelmúltban mutatták be Jordi Teixidor
Érzelmi dzsungel című művét, amely a
burzsoázia hatalom- és pénzéhségét,
kíméletlen profithajhászását veszi
boncké s alá, Az egymással
élethalálharcot

vívó, egymást bekebelezni kívánó cégek
„dzsungelében" a szerelem is elbukik.
Alapelem Teixidor művészetében az iró-
nia. A darab mindvégig kettős hangvételű,
a fiatalok szerelmi évődését meg-
megszakítja, más megvilágításba helyezi
a rendkívül kíméletlen, üzleti zsargon,
hiszen a kapitalista világban minden csak
ennek függvényében létezhet.

Kitűnő előadás született Josep M. Benet
i Jornet Boszorkánylázadás című darabjából
Madridban. z alapötlet kitűnő : egy
éjszakai takarítóbrigád hat női tagja
fellázad az egyetlen férfi, a brigádvezető
ellen, s a maga módján birtokba veszi a
takarítandó irodaépületet. Reális és álom-
szerű jelenetek váltakoznak a színpadon, s
közben minden kiderül a hat főszerep-
lőről: apróbb-nagyobb tragédiák, a ma-
gánélet megoldhatatlan gondjai bonta-
koznak ki előttünk. z emberek cselek-
szenek, játszanak, szeretnek, de csak a
társadalom (hatalom?) adta kereteken
belül lehetnek szabadok.

Az emberi szabadság lehetetlenségét
sugallják a leginkább kísérletező kedvű
spanyol szerző, Luis Matilla darabjai is.
Új utakat keres a színpadi megformálás-
ban, bevonja a cselekménybe a különböző
hang- és fényeffektusokat, ezek
egyenrangú partnerként játszanak, vesz-
nek részt a drámai folyamatban. A har-
monikus, bensőséges magánélet lehetet-
lenségéről szólnak a Gyakorlatok kötél-
táncosoknak egyfelvonásosai. A külvilág
(a Megfigyelő, a Házfelügyelő' vagy a Háziúr
személyében) állandóan beavatkozik a
belső, intim szférába, lehetetlenné teszi
azt, és tragédiába (gyilkosságba vagy ön-
gyilkosságba) kergeti az egyént. Matilla
színházi ember, kiváló szituációkat te-
remt. A szöveg gyakran másodlagos,
mindig az adott helyzet határozza meg a
jelenet dramaturgiai jelentőségét. A la-
káskereső fiatal szerelmespár a rettenetes,
fojtogató környezet hatására lesz
gyilkossá, a rendőri megfigyelés alatt álló
férfi az állandó kontroll hatására őrül
meg. Tulajdonképpen már az is ered-
mény, hogy az ország egyik legjelentő-
sebb színpadán, a hagyományosan kon-
zervatív Centro Dramácito Nacional
színpadán mutatták be Luis Matilla egy-
felvonásosait. Csakhogy Matilla remek
atmoszférateremtő művészetének alig van
közönsége. A hagyományos drama-
turgiához szokott publikum nehezen
fogadja be az újszerűt, a szokványostól
eltérőt. Á színházi ízlés megváltoztatása,
a modern színházi kultúra kialakítása az
elkövetkező esztendők feladata lesz,


