
viIágszínház
szintén egyfelől Morenótól, másfelől

Genet-től ihletve - megtapasztaltatják a
helyzet minden oldalát a résztvevőkkel.
De ezzel a játék művészi értelemben
végképp parttalanná válik, a folyamat
elvileg lezárhatatlan, a variációk vég nél-
kül ismételhetők, létrejön a „konyhában
kolbászt lopó kutya" sírvers-dramaturgiája.
Amikor én láttam, a játék egyszeri
ismétléssel és ezen belül négy-öt szerep-
cserével csaknem két órát tartott, de a
ráduplázás nem adott többet, mint az
egyszeri végigjátszás, és a teljesség érzetét
valószínűleg még egy több napig tar-tó
kombinációhalmazzal sem lehetne
felkelteni. Színházi nyelven szólva a dolog
elviselhetetlenül unalmassá válik. (De nem
vagyunk színházban!) Ehhez járul, hogy a
figuraimprovizációk minőségi szintje is
egyenetlen. Gaál Erzsébet
szexuálpatologikus felvételiztetője és
hisztérikus felvételizője minden megnyil-
vánulásával leköti figyelmünket, és rend-
kívüli mélységekbe enged bepillantást.
Mások reakciói felszínesek vagy közhely-
szerűek, í g y a leselkedésnek alig van
tápanyaga.

Aki végül is győzi szellemi frisseséggel
(no meg ülőgumókkal) az elgondol-
koztató élményekkel gazdagodhat. Ér-
dekes módon éppen ott, ahol nem várja.
Nem a pszichodráma, hanem a színház
szférájában. Kafka, akinek műve csak
ürügyként, támaszként idéződik fel,
olykor-olykor meghökkentően adekvát
kifejezési formát kap a szerepmagatar-
tásokban. A legkoncentráltabb pillana-
tokban létrejön egy sajátos kafkai játék-
stílus, amelynek lényege, hogy a delik-
vensnek egy eleve kiismerhetetlen szituá-
cióra kell reagálnia. Lehetetlen kideríteni,
hogy létezik-e az az intézmény, amely
Oklahomai Színháznak hirdeti magát.
Hogy felvételi folyik-e vagy valami ki-
tolásízű hivatali packázás? Hogy kérdezik
vagy vallatják őket? És kik: nagy-stílű,
dolgukat tudó technokraták vagy pitiáner
szélhámosok? Minden információ, amit
kicsikarnak vagy amihez hozzá-jutnak,
megfejthetetlenül többértelmű, A
feltételezés, hogy a következő információ
tisztázza majd helyzetüket, rend-re
gyermeteg illúziónak bizonyul. Kafka
labirintuskomplexuma -- lásd A pert vagy
A kastélyt - rendkívül érzékletessé válik
ebben a játékformában. Es ebben a
térben! Amelyben minden mozgást az
asztalközök útvesztői korlátoznak.
Amelyben az irányok összevisszaságában
vész el szükségképpen mindenki, aki
komolyan veszi az útmutatásokat. Rá-

adásul e labirintusnak - és talán ez a
legkafkaibb megnyilvánulásokat ösztönző
ötlet - vertikuma is van: az asztalok alatt
gyanús manőverek történnek, amely-re
természetesen a kötelező autizmusba esve
nem illik odafigyelni.

A dolog jellegéből adódóan szólni kell
arról is, hogy a recenzens észlelései igen
kevéssé megbízhatóak, egyáltalán nem
bizonyos, hogy egy másik játéknapon egy
másik leselkedő ugyanezt tapasztalja. Ez a
fajta antiszínház nem reproduktív,
mindaz, amit leírtunk, egyszer
valóságosan, másszor csak virtuálisan van
jelen. Mintha még maga a kísérlet sem
volna modellálva. Néhány éve tanúja
voltam azoknak a kreatív pszicho-
drámajátékoknak, melyeket Mérei Ferenc
professzor amatőr színjátszókkal, illetve
rendezőkkel kezdeményezett. A
próbálkozás felemás eredménnyel zárult.
A következő derült ki : civil számára a
szerepjáték újdonság, amely váratlan-
ságaival csakugyan alkalmas arra, hogy a
viselkedés sablonjai mögül előcsalogassa
valódi énjét. Ugyanez éppen ellenkezőleg
a mesterség rutinreflexeit váltja ki a
színjátszóból, inkább eltakarva, mint
felfedve az izgalmas tartalmakat. Az
Oklahoma-produkció jelenlegi stádiumá-
ban ugyanezzel a dilemmával küszködik.

A következő számaink tartalmából:

K-erényi Ferenc:

Száz év a színpadon

Földes Anna :

Pisti a nyolcvanas években

P. Müller Péter:

Az értelmezés kelepcéje

Koltai Tamás:

Az ember tragédiája a Nemzetiben

Szántó Judit :

E kort porondra tenni...

Schulcz Katalin:

Hátrányos helyzetű királynők

Nánay István:

Kortárs drámák nyomában

BŐGEL JÓZSEF

Spanyolországi élmények

Mindenekelőtt szükséges felvázolni az
időbeli és strukturális koordinátákat. Az
idő: 1982 ősze, pontosabban októbere-
novembere, s a pontosítás nagyon is
lényeges. Spanyolország a választási
küzdelemsorozat végén: folyik az ezer
eszközzel vívott agitáció, minden-ki
valamilyen értelemben - cambiót, azaz
változást hirdet és vár, s a végén
megszületik az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb baloldali győzelme, ismét
pontosabban: polgári-liberális színezet-tel
is bíró szocialisták elsöprő többségű
diadala, ráadásul a kommunisták rovására.
Ezt követően hatalmi-kormányzati
vákuum, az új kormányzat felkészülése a
hatalomátvételre, puccsveszély és fogad-
kozás a demokrácia védelmére. Milliós
tömegeket mozgat meg a pápa majd tíz-
napos látogatása, az ezzel kapcsolatos
eseménysorozat, amely egyúttal figyel-
meztetés is a bal felé nyitó, születő kor-
mányzat számára: bizonyos ideológiai
bázisok (a katolicizmusé) változatlanul
léteznek, jelentékeny erők, figyelembe
veendők. Közben még a menetrendsze-
rűen következő ETA-merénylet is leját-
szódik, többfelé irányítva a fenyegetés
fegyverét.

Nem csoda, hogy ilyen körülmények
között az általam látott tizennégy szín-
házi előadás zöme félházak előtt zajlott le,
s az sem csodálatos, hogy miniszté-
riumban, ITT-központban, igazgatói iro-
dákban mindenütt úgy nyilatkoztak:
értsük meg, itt most mindenkit a hatalom
sorsa, jövője, változása, a választások
kimenetele és a cambio izgat, s a pápa
sem kis vonzóerő. Hiába jelzett né-hány
előadás (mai spanyol drámák színre-
vitelei) kollektív lelkiismeret-vizsgálatot,
megújulási szándékot, újraértékelési, ki-
törési törekvéseket, az emberek színház-
ban, hivatalban, utcán, szórakozóhelye-
ken vákuumérzettel, változást sejtve -
akarva nyugtalankodták végig a szóban
forgó időszakot, s ez - azon kívül, hogy
korántsem szaporította a nézők számát,
eltorlaszolta az információk bővebb és
szabadabb áramlását. Ez annál is inkább
kellemetlen volt (a különböző
megnyilatkozó személyiségek minden
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kedvessége ellenére), mert a spanyol
(hivatásos) színházi struktúrának, mint
majd látni fogjuk, egyik jellegzetessége az
en suite játszás, tehát egy adott idő-
szakban - eszi, nem eszi, nem kap mást -
gyorsan végig lehet futni az éppen menő
produkciókon.

Tény pedig, hogy ez a színházi élet
elmozdult egy bizonyos holtpontról,
amelynek okait, koordinátáit politikai és
művelődéspolitikai szemszögből vi-
szonylag könnyen meg lehetne határoz-ni
(sokáig az utolsó fasiszta rezsim Euró-
pában, az ebből következő nemzetközi
elszigeteltség, a totalitárius rendszer mű-
velődés- és színházpolitikájának nyomá-
sa, fellélegzés a diktátor-generalissimus
halála után, irtózás a szövetségi-társulati
élettől, az ösztönösség dicsérete és
gyakorlata, ez utóbbiak a hetvenes évek
második felében, illetve felétől úgyszól-
ván napjainkig).

Sunyer asszony, a Spanyol Művelődési
Minisztérium Színházi és Zenei
Igazgatósága úgynevezett Acción Teatral,
tehát Színházi Akció elnevezésű
osztályának vezetője elmondta, hogy a
minisztérium és különböző helyi szervek
igen sok fesztivált, találkozót, ese-
ménysorozatot szerveznek, támogatnak.
Figyelemre méltó, hogy műfajilag, te-
matikailag meghatározott fesztiváljaik
vannak, így például nyáron a Teatro
Romano de Merida elnevezésű, amely az
antik, a római klasszikusok játszására
specializálódott, római kori műemlékei
kapcsán is, kiegészülve a római kori
témájú más klasszikusok (Shakespeare
Antonius és Cleopatra) előadásával, vagy a
Teatro Clásico Espańol nevű Almag-
róban, ahol csak spanyol klasszikus
drámákat visznek színre a vendégszereplő
együttesek. Sok város rendez - részben
nemzetközi - színházi találkozókat,
fesztiválokat az év bármelyik szakában,
többek között Madrid, Barcelona, a
nálunk is ismert és általunk is látogatott
Sitges, Valladolid, Sevilla. A
rendezvények a helyi színházi kultúra
felvillanyozására, figyelemfelkeltésé-re
szolgálnak, valamilyen cél köré cso-
portosulnak, létrehozásuk, lebonyolításuk
sokfajta alkudozás, könyörgés, támogatás
eredménye. Mindez azt mutat-ja, hogy a
felfelé indulás megkezdődött, ez a
színházi élet irányítását tekintve is egyre
nyitottabb, s jó tudni, hogy itt a
legkülönbözőbb érdekek kapcsolódnak
össze, nagyon nagy mértékben például az
idegenforgalomé (belsőé, külsőé egy-
aránt) és a fokozódó decentralizáció kö

vetkeztében a városi tanácsoké és a me-
gyei-regionális szerveké. A minisztérium
állandó szubvenciót (tehát évről évre és az
egész évadra kiterjedően) csak két
színháznak biztosít: a Teatro Maria
Guerrerónak, a tulajdonképpeni Nemzeti
Színháznak és a Teatro Nacional de la
Zarzuelának (opera- és balettelőadások
otthona), csak ez a két színház tartozik,
részben nevével is, a Teatros Nacionales
fogalomkörébe. Mind erről, mind a
szubvenció egy másik formájáról a
minisztérium Színházi és Zenei
Igazgatósága, illetve egy színházművé-
szeti tanácsadó testülete dönt. Ez a másik
forma a következő: ha egy bármilyen
színházi (hivatásos) társulat - úgy érzi,
úgy tervezi - műsorra tűz egy ki-válónak
mondható darabot, igen jó rendezővel,
animátorral, rendezői koncepcióval, jeles
színészekből verbuvált együttessel, akkor
rendszerint kérelemmel fordul a
minisztériumhoz, hogy nyújtson számára
támogatást. Ez mos-tanság négymilliótól
nyolcmillió pesetáig terjedhet
(forintértékben az adatok közlésével egy
időben ezek egyharmada). Sunyer asszony
szerint a döntést hamar meghozzák, az
igenlő válasz nagyon gyakori, s csak két
tényezőtől, ígérettől függ: a legnagyobb
biztosítékot a rendező személye jelenti
számukra, s a várható magas minőség a
legdöntőbb a pozitív elhatározás
szemszögéből. Nyilvánvaló, hogy a
támogatásokat egyéb szempontok szerint
is adják, ezért is volt most - a
budapestihez hasonló Madridi Művészeti
Hetek idején - több megnézett produkció
műsorfüzetének aljára nagy betűkkel
odaírva: con la colaboracion del
Ministerio de Cultura (azaz a Művelődési
Minisztérium együtt-működésével, értsd:
támogatásával). Nem volt olyan eset, hogy
érdemtelenre adták volna a pénzt, ezt le
kell szögez-nem, s ezen belül nem akadt
olyan eset sem, hogy maga a tolmácsolt
mű értéktelen lett volna. Egyáltalában
feltűnt, hogy ez a minisztérium sok más
területen is egyre aktívabb támogatási
politikát folytat: nagyon sok kiállítás,
múzeumi gyűjtemény, emlékszoba,
rendezvény füzetén, cégtábláján ott láttam
az előbb említett jelzést.

A színházi közérzetről, a színházi élet
szervezettségéről Maria Paz Ballesteros
asszonytól - aki maga jeles színésznő is -,
a Spanyol ITI Központ fő-titkárnőjétől
kaptam szíves felvilágosítást. Korábban, a
korporációs rend-szernek megfelelően a
spanyol színház-

művészeknek is voltak szervezeteik,
képviseleteik. A hetvenes évek közepétől
ezek megszűntek, de újak nem alakultak
helyettük, tehát szellemi érdek-védelmi
szervezetük (a mi fogalmaink szerint
szövetségük) nincs; a művészek többsége
a csömör állapotában van, örül, hogy
megszabadult a korporációktól, élvezi,
hogy nem kell benne lennie semmiben, s
egyelőre nyitottan figyel, majdhogy
jeladásra vár, miképpen kellene-lehetne
mégis olykor legalább össze-jönni,
találkozni. Van olyan szervezetük, s ezt
nem nevezte szakszervezet-nek sem
Sunyer, sem Ballesteros, amely a
színészek közül a nyugdíjasok, szerző-
dések nélkül levők szociális problémáival
foglalkozik, s a drámaíróknak is van
jogdíjproblémákkal foglalkozó szerve-
zetük, de más semmi. A spanyol színház
külföldi képviselete, propagálása, ajánlása
a Spanyol ITI Központ feladata, s
egyúttal, összejöveteli hely, archívum,
könyvtár, klub egyszerre. Nagyon szép
helyen is van, mintha nálunk az ITI
Központ a Népköztársaság útja valame-
lyik palotájában lenne.

Tanulságos mindezeket összevetni a
José Luis Alonso Mańes-től, a Teatro
Maria Guerrero művészeti igazgatójától
hallottakkal. Ő valóban „nagy idők" nem
kis jelentőségű tanúja, hiszen tizenkét éve
van e „nemzeti"-nek nevezhető (és
státusában annak is nyilvánított) színház
élén. (Tessék ehhez hozzá-venni, hogy a
spanyol időszámítás egészen más, mint az
európai vagy kiváltképpen a közép-kelet-
európai: már az első világháborúból
kimaradtak, alap-vető élmény viszont a
második világháború próbaháborúja, az
1936-39 közötti polgárháború, s miután a
másodikból is kimaradtak, az „új
időszámítás" kezdete csak 1975, a
Generalissimus halálának éve!) Franco
idejében meghatározó szerepe volt a
cenzúrának. Mintha Goya valamelyik
„fekete" képéről léptek volna le, cenzorok
hada ellenőrizte az elő-adásokat. Ott
voltak az olvasópróbán, megjelentek az
utolsó, még nem nyilvánosság előtt
játszott előadásokon, ellenőrizték a
mondott, játszott szöveg pontosságát, s
megtiltottak minden „erkölcstelen"
gesztust, mozdulatot, cselekményt. (Ez
utóbbiakon a szerelmi-erotikus
gesztusokat kell érteni.) Vizitáltak,
korlátoztak, jóváhagytak, s köz-ben folyt
a nagy játék, miképpen lehet őket
átjátszani, becsapni, a fontos részeket, a
kifogásolt mozdulatokat, tetteket
megmenteni a közönség számára. Az



igazsághoz hozzátartozik, hogy közben
játszottak akár Brechtet, Gorkijt, sőt
Lorcát is, akinek a darabjait - Mańes
szerint - a rezsim irányítóitól szabadon
lehetett (volna) színre vinni, ha a család, a
rokonság s a mögöttük levő (mondjuk mi:
baloldali) erők nem von-nak valósággal
blokádot Lorca életműve köré.

Franco eltűnése óta cenzúra nincs, a
minisztériumban úgyszólván vita nélkül
fogadják el a Nemzeti Színház műsorát is,
a már említett tanács segítségével. A
Teatro Maria Guerrero, mint az egyik
központilag szubvencionált szín-ház,
jelenleg százhúszmillió pesetát kap évente.
Van egy adminisztratív főigazgatója,
művészeti igazgatója és egy állandó
művészeti adminisztrációja, vala-mint
műszaki és gazdasági apparátusa. Egy
épületben játszik, s évadonként hat
bemutatót tart. Mint minden madridi
színház, en suite rendszerben működik.
Többnyire két hónapig próbálnak egy
darabot, s utána általában két hónapig
játsszák. Kizárólagosan náluk létezhet az a
gyakorlat, a nagymérvű szubvenció kö-
vetkeztében, hogy egyszerre két produk-
ciót is próbálhatnak és futtathatnak. A má-
sodik produkció azonban mindig kis appa-
rátusú, többnyire kísérleti jellegű. Egy-egy
bemutatójuk így átlagosan megér ötven-
hatvan előadást. A műsortervet egy
háromtagú tanács készíti elő és terjeszti az
igazgatóság elé. Ez a tanács egy szí-
nészből, egy kritikusból és egy íróból áll.
Igazában a Nemzeti Színháznak sincs ál-
landó társulata: a színészeket produkciókra
szerződtetik, s ez az egész spanyol
színházi struktúrára jellemző.

Másutt még annyi állandóság sincs,
mint a Teatro Maria Guerreroban.
Kiemelkedően fontos szerepük van az
animátoroknak, az impresszárióknak és a
producereknek. Nálunk e fogalmak
(funkciók) nem minden vonatkozásban
ismertek, és használatuk is eltérő. A pon-
tosabb felvilágosítást egy 1939-ben ide-
szakadt hazánkfia, Andrés Kramer adta,
aki jelenleg a Teatro Marquina
impresszáriója, tehát bérlője, de a
színházában játszott előadásnak nem
producere, azaz kitalálója, mozgatója,
rendezője, össze-tartója.

A spanyol modell tehát a következő:
valakik bérelnek színházépületeket (ezek
bérleti díja, az épületek karbantartásának
költsége olykor helyi szervek tá-
mogatásaképpen „kifizettetik"), s más-
valakikkel szövetkezve - rendező, tervező,
színészek, stáb - létrehoznak egy-

egy produkciót, olykor a minisztérium
támogatását is kérve. Az előadás aztán
addig megy, míg sikere van. Kramer
szerint a minimális kifutási idő fél év, de
a nagy siker évekig mehet. A próba-
időszak alatt a színészek próbánként
(most) ötszáz pesetát kapnak, de a bemu-
tató után naponként négy-hat-nyolc-ezer
peseta a gázsijuk, a legnagyobb szí-
nészegyéniségeké tízezer peseta is lehet.
Ezért egyébként naponta két előadást kell
abszolválni, mert a spanyol színházakban
a délutáni előadás hét órakor, az esti fél
tizenegykor (körül) kezdődik, s a
mindennapi(!) két előadás eléggé általá-
nos. Lehetséges, hogy aztán egy-egy nagy
széria után a színész hónapokig, évekig
nem játszik, nincs szerződésben. Igaz te-
hát, hogy a játszási gázsi igen magas, de
nincs biztosítva a folyamatosság, nem is
szólva a különböző egyéb következmé-
nyekről (nyugdíjbizonytalanságok, vé-
dettséghiány stb.).

Nem volt módomban a madridi szín-
házi életen kívül más városok színházi
kultúráját jelentékenyebb mértékben ta-
nulmányozni. Nem lesz viszont érdekte-
len néhány barcelonai beszélgetésre, ta-
pasztalatra kitérni. Elöljáróban annyit,
hogy ideje észrevenni: a katalán tarto-
mány (Catalunya) valósággal ország az
országban, a katalán nép és nyelv nem
azonos sem a spanyollal, sem a franciá

val, azoktól lényegesen eltérő. A tarto-
mánynak köztudottan önkormányzata
van, népének pedig hallatlan öntudata, s
hagyományai között igen sok a prog-
resszív, kiváltképpen politikai vonatko-
zásban. Valósággal más itt a légkör, frázis
nélkül „balabbra''' vannak, s óriási erővel
építik saját gazdasági-politikai
rendszerükkel összefüggésben saját kul-
túrájukat, intézményhálózatukat is.
Színházaikban túlnyomórészt katalán
nyelven játszanak, s e nyelv rohamosan
terjed felirataikban, oktatási intézmé-
nyeikben, múzeumaikban és így tovább.
Mindennek illusztrálására álljon itt két
színházi vonatkozású intézmény példája.
A híres ramblák egyik mellékutcájában
áll a Gaudi által tervezett-megépített
gyönyörű kis palota, a Palau Güell, benne
a Biblioteca i Museu de l'Institut del
Teatre de la Diputacio, azaz a tartományi
támogatást élvező Színházi Intézet
Könyvtára és Múzeuma. Kezdjük az
utóbbin. A palota jellegzetesen sze-
cessziós kiképzésű, és fényűző díszítésű
termeiben láthatjuk a katalán színészek,
tervezőművészek, operaénekesek,
táncművészek és bábművészek különböző
emlékeit, tehát ruhákat, kellékeket,
használati tárgyakat, plakátokat, maket-
teket és tervdokumentációkat. Lehet,
hogy a tárgyakkal megörökített művészek
közül jó néhány Párizs, Róma vagy
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éppen Madrid, a „kasztíliai" főváros ün-
nepelt nagysága lett, de ha innen szár-
mazott, itt van helye, ebben a színház-
művészeti panteonban. Logikus és meg-
ható, hogy külön szobát kaptak a katalán
drámaírók, ismét megjelent köteteikkel,
használati tárgyaikkal, olykor
fordításaikkal.

A könyvtárban százhúszezer könyvet
őriznek, őskiadványoktól mai kötetekig.
A műveknek csak egy része katalán,
gyűjtési körük az egész spanyol nyelv-
területre kiterjed, s természetesen nem
csak hazai színházi és drámairodalmi
könyveket kapnak, vásárolnak és dol-
goznak fel. A könyvtárhoz kacsolódó

archívumban a világ minden részéről
kapják és rendszerezik a katalán és egyál-
talában a spanyol drámák színpadravi-
teleinek dokumentumait. Ismerős a gond:
nem kapják ezeket rendszeresen még
saját országuk színházaitól sem. Kértem,
hogy nézzünk bele egy-két közép-kelet-
európai dossziéba. Sajnos, „csak" lengyel
színházak spanyol tolmácsolásairól
voltak fotók, újságcikkek. Az 1913-ban
alapított Intézet elsősorban főiskola, te-
hát található benne egy Escola Superior
d'Arts Dramatiques, színész-, rendező-,
tervezőművészeti, színháztervezési
színházi neveléssel foglalkozó, bábmű-
vészeti és pantomimtanszékkel, továbbá.

egy Escola Superior de Dansa i Co-
reográfia, klasszikus, modern és spanyol
tánc, katalán tánc, koreográfiai és
táncpedagógiai tanszékkel, de van még itt
építészeti, tervezési; beruházási stb.
tudnivalókkal foglalkozó tanszékcsoport
is, s kapcsolt lésesítmény két - minden
bizonnyal gyakorlásra szogáló - szín-
házhelyiség. A Szcenográfiai Tanszéken
illetve szakokon a képzés hároméves, de
posztgraduális formában rövidebb, egy-
éves például a diplomás színészeknek,
mérnököknek stb. A három évfolyamon
jelenleg húsz növendék tanul, s évenként
öt-hat végez. A tantárgyak az ilyesfajta
főiskolákon szokásosak, s a szokásos el-
osztásban, időrendben következnek a ta-
nulmányi időszakban. Érdekes viszont,
hogy az eszmei terveket vagy a vizsga-
feladatokat, diplomamunkákat más tan-
székek növendékeivel együtt vitatják
meg. Az sem érdektelen - praktikus okát
és hasznát nem nehéz kitalálni -, hogy a
szcenográfiai tanszék növendékei
rendszeresen dolgoznak a városi
tanácsnak: megtervezik a különböző
dekorációkat, a nagy ünnepségek benti-
kinti „díszleteit" (s űnnep nagyon sok van
Spanyolországban, részben vallásos
eredetű és jellegű, részben népszokásokra
épülők, felvonulásokkal, fesztiválokkal,
találkozókkal, játékokkal stb.).

A Teatro Maria Guerrero egyik pro-
dukcióként Alonso de Santos El album
familiar (Családi album) című darabját
játszotta, friss, kora ősszel színre vitt elő-
adásban. A szerző alig negyvenéves, a
filozófia és lélektan doktora, a filmművé-
szeti karon is tanított, s színész-rendező-
ként mintegy harminc produkció van
mögötte. Emellett a Primer Acto című
színházi revü szerkesztője. 1975 óta hét
darabot írt, ezek egy részét már színre
vitték. A Családi album amolyan kollektív
önvizsgálat, a „hogyan éltünk az utóbbi
három-négy évtizedben (tessék a sajátos
spanyol „időszámításra" gondolni) mi,
spanyolok" témakörből. Egy fiatal férfi
vezeti az önvizsgálatot, saját
fotoalbumából mintegy megelevenednek
szülei, rokonai, szerelmei, ellenfelei, pa-
pok, katonák, polgárok, csendőrök, szö-
kevények, rabok képei, cselekedetei. F.
Garcia Pavon, a Ya kritikusa prousti
technikát emlegetett, s valamennyi spanyol
aggódó, szomorú megidézésére tett
célzást. A technika valóban a tárgyakból, a
lényegtelenből történő kibontako-

Irene Gutierrez Caba a Madarak temetője című Antonio Gala-darabban



zások technikája, be- és kiúsznak a szín-
padtérről figurák, apró szituációk, kisebb-
nagyobb csoportok, vissza-vissza-térő
motívumként egy meztelen lány, s a
színpadot végig nagy-nagy szomorúság
lengi át, mintha valami kollektív (el)
mulasztásról. lenne szó. Az mindeneset-re
világos, hogy a narrátor-főhőst és kör-
nyezetét különböző álkonfliktusok, bal-
hiedelmek, előítéletek gyötrik, s a Franco-
világ főbb figurái, támaszai, kép-viselői
többnyire merev tiltó táblákként állnak az
életpálya útjában. Maga a szerző rendezte
az előadást, s josé Luis Verdesszel
meggyőző drámai teret formáltatott,
melyben óriási mozgó fehér falak, tömbök
és árnyjátékokra is alkalmat adó
hártyapapírfelületek között és egy gyorsan
mozdítható kocsi (többszörös értelemben:
színházi kocsi és vasúti kocsi) segítségével,
elektronikus zenei „tömbök"-től.
körülölelten bontakozik ki a családi-rokoni
együttes és a mondani-való: az élet olyan,
mint egy utazás, de nem mindegy, hogy
milyen vonatra szállunk. Az együttes
korrekt teljesítményt nyújt, kiemelkedő
alakítás nincs,

Fermin Cabal Vade retro ! (Térj vissza !)
című kamaradarabjának az előadása volt a
„Nemzeti" másik, éppen futó produkciója.
A játék kezdetén még valamiféle Az Úr
katonái-szerű műre gondoltam (a
felszabadulás után nálunk is több színház
játszotta sikerrel; többek között arról
tudósított jó mesterségbeli tudással
megírva, hogy lám, az atyák, a jezsuita
atyák is emberek), mert a hely-szín egy
modern kolostori szobabelső: az idős,
bölcs, megfontolt és rezignált Abilio páter
( José Luis López Vázquez, egy Pécsi
Sándorra emlékeztető kitűnő jellemszínész
játssza) éppen lepihenni készül, amikor
megzavarja Lucas atya, a fiatal, kétségek,
kételyek és cselekvési hiányok, valamint
kényszerek között hányódó pap. Az
idősebbnek láthatóan nem esik jól, hogy a
fiatal sorstárs mintegy feldúlja esti lelki
nyugalmát. Kelletlenül kel fel ágyából,
öltözik fel és hallgatja meg Lucas
problémáit, amelyek a leghétköznapibbak,
s egy férfikorba éppen átlendülő ember
belső gondjai. A bosszankodás mindennek
feltárása során csak fokozódik, s eljutnak a
nyak-levesig is (ezt az idősebbik adja a
fiatalabbnak, amolyan „makarenkói" meg-
legyintésként). Időközben aztán az idősebb
rászánja magát a másik meggyón-tatására,
s elkövetkezik a látszólag mindent feloldó
közös teázás, vacsorázás, amolyan
gyámoltalan férfi-pap módon.

Újból felhergelődnek, s Abilio atya ki-
dobja Lucast. Az mégis visszakéri ma-gát,
s igazában sejtjük, hogy talán be is fogják
engedni, folytatni a gyónást, a feszültségek
felmutatását. A darab olyan ügyes
technikával, profán szemlélettel van
megírva, hogy tíz perc után nem érdekes
többé a helyszín, a ruha, a papi otthon,
csak a két - valamilyen értelem-ben -
vergődő ember, akiknek meg kell találniuk
egymást, fel kell építeniük kapcsolatuk
hídját. Úgy látszik, Cabal számára a
speciális helyszín és szereplőpáros csak
arra volt jó és szükséges, hogy a modern
ember szorongásélményeinek eredetét
kutassa, jelezvén, hogy alulról, a
mindennapi élet apró összetevőiből kell
kiindulni, Semmi pikantéria, per-verzió, a
Vade retro! egyszerűen színvonalas
kétszereplős kamaradarab, lélektani
vizsgálat és játék. Játék is a javából a
színpadon, mert Angel Ruggiero rendező
jóvoltából a színészek (a Lucast alakító
Ovidi Montllor olykor már a groteszkbe is
áthajlón) valósággal élvezik a
szerepformálási feladatokat, a pár-
beszédeket. Humora is van az előadás-nak,
a nézők gyakran nevetnek, a téma, a
helyszín s a mondanivaló igy válik igazán
profánná.

A córdobai születésű Antonio Gala a
negyvenévesek generációjának dráma-író-
képviselője. Nyilvánvalóan azoké, akiknek
a polgárháborúról alig vagy egyáltalán
nincsenek emlékeik, annál inkább a
diktatúra koráról. Jogi és politológiai
tanulmányok, szerteágazó oktatási és
közéleti, művészeti életet szervező tevé-
kenységek után, egy irodalmi díj elnyerése
ó t a immáron húsz éve csak az iro-
dalomnak él. Költő, esszéista, színház-
történész, televíziós játékok írója és drá-
maíró, gyors számítások szerint is mint-
egy húsz színpadi mű szerzője, s ezek
jelentékeny része bemutatásra is került. El
cementerio de los pajaros (Madarak te-
metője) c í m ű darabja először Bilbaóban
kapott színpadot. Minden bizonnyal azért,
mert ezúttal korábbi vígjátéki sikerei után -
- tragédiát írt, s szükség volt egy
progresszívabb környezetű, vállalkozóbb
szellemű „vidéki elővezetés-re".
Vallomása szerint mindenekelőtt a
szabadság eszméje és megvalósítása iz-
gatja, mert „a szabadság az ember lényege,
ellensége az ember megcsúfolója". A
darabbeli Emilia alakjában „egy női
Tejerót sikerült megformálnia". Idősebb,
középkorú és fiatalkorú generációk tagjai
élnek együtt egy családi körben, egy olyan
miliőben, amely egyszerre mű-

vésztanya és madárszobrok, madártetemek
gyűjtőhelye. Az apró családi konfliktusok,
összezördülések közül egyre gyorsabban
emelkedik ki a legfontosabb: a fiatalok el
akarnak menekülni ebből a zárt világból,
beltenyészetből, de a szabadságot hozó
Miguelt, a fiatal hősnő szerelmesét Emilia,
a leány anyja, a család "erős embere"
lelövi. Súlyos figyelmeztetés Gala darabja
a cambiót áhítozó spanyol társadalom
számára: nem lehet csak várni, elzártan,
megmerevedett szokások, cselekvési
normák között és alapján élni, mert a
puccsveszély, az erőszakos beavatkozás
veszélye fennáll. Különös, hogy ez a darab
éppen a madridi Teatro de la Comedia
(tehát a Vígszínház) színpadán került ezen
az őszön a fővárosi közönség elé, de hát a
már ismertetett színházi struktúrában a
helynek nincs különösebb jelentősége,
meghatározó szerepe. A rendezés, Manuel
Collado munkája és a díszletek (Gerardo
Vera gondolatgazdag, erőteljes
kifejezőerejű drámai téralkotása) egy jó
erőkből álló társulat segítségével amolyan
stílusok között lebegtetett elő-adást
produkált. A játék egyszerre volt
fantáziánkat megmozgató szürrealista,
gondolatoktól feszülően intellektuális,
olykor meg kisrealista kidolgozottságú
teljesítmény. Külön örömünkre szolgált,
hogy láthattuk a mai spanyol színjátszás
egyik legerőteljesebb egyéniségét, Irene
Gutierrez Csabát Emilia szerepében. Jól-
lehet szokás mostanában éppen a madridi
színpadokon sztárokra épített (pon-
tosabban egy sztár köré csoportosított)
előadásokat létrehozni, Caba asszony
pontosan illeszkedett bele az együttes
játékába, miközben -hivalkodás nélkül

csillantak meg karakterének, eszköz-
tárának erőteljes vonásai.

Mindezeket az előadásokat ottlétem-kor
láthatótan nem kísérte nagy siker,
többnyire félházak, negyedházak előtt
zajlottak. Ez persze következett az akkori
felfűtött légkörből, a rengeteg politikai és
társadalmi esemény nézőket általánosan
elvonó erejéből. Nem így volt a Teatro
Espańolban (ez valójában a fő-városi
„tanács" színháza, s körülbelül olyan súlya
lehet a madridi színházi élet-ben, mint
nálunk a Vígszínháznak, természetesen
nem a név eredeti értelmében) őszi
újdonsága, Fernando Fernán-Gómez Las
bicicletas son para el verano (A biciklik
nyárra valók) című darabja elő-adásának
megtekintésekor. A színház előtt jegyek
után érdeklődők hada fogadott, a nézőtér
zsúfolásig megtelt, s az



egész produkciót sűrűn szakította meg a
gyakran viharos erejű taps. Forrongó,
feszült volt a hangulat a nézőtéren, a
nézők láthatóan-hallhatóan magukénak
érezték a párbeszédeket, a poéneket, s
percről percre felszabadultabban visel-
kedtek, egymásra néztek, fel-felkiáltot-
tak, hogy no lám, mi mindent lehet már
színpadon látni, hallani. Gomez darabja
amolyan madridi Pesti emberek, utalva itt
Mesterházi Lajos emlékezetes darabjának
témájára és ábrázolási módjára is. Egy
prológusból, tizenöt képből és egy
epilógusból áll, s az epikus fel-építés
segítségével, ugyanakkor mozaik-szerűen
egy spanyol középosztálybeli

család történetét viszi színpadra. A törté-
net Madridban játszódik, 1936 júliusa és
1939 áprilisa között. Először még tanúi
lehetünk a bizakodásnak, a pozitív előjelű
változásoknak és a jobb jövőbe vetett
hitnek, majd jönnek a blokád, a
bombázások napjai, végül pedig a
falangisták győzelmének, bevonulásának
eseményei. S az emberek közben
dolgoznak, hivatalba járnak, kaszinóz-
nak, zsúrokon vesznek részt, csevegnek,
szerelmesek lesznek, meghalnak, ki a
fronton, ki a bombázások következtében,
a fiatalok meg nőnek, jobb élet után
vágynak, miközben „nem tudnak igazán
kerékpározni, hiszen azok nyár-

ra valók" . . . A darab és előadása egy
percre sem unalmas, mindent áthat Fernán-
Gómez sajátos szemlélete: a humor és a
rettenet keveréke. Mindez valamiféle
nosztalgiahullám terméke is: volt egyszer
egy reményteljes kor, amely-ben a rémület
óráiban is összetartottunk. Erre utalnak a
műsorfüzet egykori madridi fényképei, ezt
érezte meg a mintegy ezerfőnyi közönség
is az általam látott előadás során. A játék
természetes, sallangmentes, emelt
realizmusú. Többnyire mindenki hozhatja
színeit, jellegzetességeit formálásban,
gesztusokban, hang-hordozásban, de a
csapatjáték rovására semmi nem történik.
A láthatóan jól összeverbuvált együttesből
(íme, mire jó az en suite rendszer) is
kiemelkedik az apát (Luis) alakító Gerardo
Garrido, aki igazi mediterrán
családapatípus, sok humorral, jelentékeny
intellektussal. José Carlos Plaza igazi
profimunkát végzett: a darab egyszerűen
„jól álla talpán", a képek, a szituációk jó
ritmusban bomlanak ki, válnak
plasztikussá, kitűnőek a csoportképek,
térformák, a tömeg-mozgatások, a háborús
(óvóhelyes-légiriadós és lövészárkos)
jelenetek, pompásak a változások. Egészen
magas színvonalú a hangháttér,
hangeffektus-rend-szer, Javier Navarro
szimultán színpad-képe, térformálása,
építkezése és be-rendezőkészsége a színház
színpad-technikai adottságaival együtt
kiváló szcenikai kultúrát sejtetnek. A
produkció úgy, ahogy van, tartalmilag és
formailag exportképes, alighanem az egyik
legfontosabb híradás a spanyol szín-
házművészeti cambióról, a „hogyan éltünk
és éljünk" kérdéscsoport megvála-
szolásáról, noha nem világhírű szerző-ről,
nem drámairodalmi csúcsértékről van szó.

Játszanak-e és miképpen a madridi
színházak spanyol klasszikusokat, fél-
klasszikusokat? Akkor nem volt sok a
műsoron, de néhányról mégis beszá-
molhatok. A Teatro Bellas Artesben a
spanyol „Csiky Gergely" (korban, mű-
fajban és termékenységben azonosak),
Vital Aza E l sombrero de copa (A cilinder)
című vígjátékát játszották, mintegy új-
rafelfedezés-, leporolásképpen. A kriti-
kusok üdvözölték a leporolás tényét,

méltatták az eredményt. Az élvezete$
komédia a századforduló spanyol
középosztályának világában játszódik. A
polgári világ csacskaságai peregnek le
szemünk előtt, ezek a csacskaságok egy
cilinder körül történnek, s a női szeszély
irányítja, bonyolítja őket. Kedvesen

Encarna Paso a Madarak temetője előadásán



üresek, korlátoltak a figurák, valamiféle
szelíd haláltáncszerűség bomlik itt ki, sok-
sok nevetéssel, de hátborzongással is. josé
Maria Morera rendezése elragadó,
felpörgeti a játékot, jelenetről jelenetre
stílust váltva, olykor erősen az abszurd felé
is tolva. A színészek láthatóan nagy
kedvvel sziporkáznak, csillognak, a
játékuk csupa tűz, változatosság,
szellemesség, közöttük a kar-mester a
csupa szellemi-fizikai mozgékonyságú josé
Maria Pou (Carlos).

F. G. Lorca Mariana Pinedáját a Fuen-
carral út egyik mellékutcájában, a tiszta,
egyszerű kivitelezésű, díszítésű kis
színházban, a Teatro Martinban játszották,
José Diez erőteljes, célratörő
rendezésében Az volt az érzésünk, mintha
időnként egy prózai operaelőadást
látnánk. Míg a szereplők többsége
(nagyon jó férfi színészek) szikár, sallang-
mentes játékra törekedett, de érezhetően
ők is valamiféle artikulációs koturnuszon
állva, a címszereplő Carmen de la Maza
külön klasszist és stílust képviselt.
Mindenekelőtt gyönyörű nő, alig-hanem
őérte történt az egész színrevitel.
Orgánuma, kiejtése pompás, a szövegét
nagy átérzéssel mondja, valósággal éne-
kelve, ami különben illik is ehhez a
népballadaszerű történethez, sorshoz.
Mozgása, gesztikulációja, kézjátéka
olyan, mintha egy (kínaihoz némiképpen
hasonló) európai-spanyol színjátékkon-
venció megnyilatkozása lenne. Lehet,
hogy egyszerűen egy tradicionális, évti-
zedekkel ezelőtti játékstílusról vagy egy
sajátos Lorca-játszási stílusról van szó.
Látványnak és hallásélménynek egészen
lenyűgöző volt, noha messze lehet egy
általános modern játékeszménytől. Nem
sok nézője volt.

A külföldi repertoárból emeljünk ki
kettőt. A szupermodern Centro Cultural
Villa de Madrid (művelődési palota)
színháztermében, az ilyen palotákban már
Európa-szerte megszokott rossz
színháztechnikai-színpadi adottságok kö-
zött Musset Lorenzaccióját játszották. A
címszerepet nő - Victoria Vera - kel-tette
életre, figyelemreméltóan emelve ki azt a
tényt, hogy Lorenzaccio figurájában
valóban keverednek a feminin és
maszkulin tulajdonságok. A nők nadrágba
bújtatása részint divat most Spa-
nyolországban (a színpadokon), részint e
szerep nőkkel való játszatásának is
vannak spanyol határokon túli hagyo-
mányai. Az elég kis méretűre kivitelezett
játéktér berendezése és változásai
meglehetősen nehézkesek voltak, a jel-

mezek viszont pompázatosakra sikerültek.
A különben tehetségesnek és ro-
konszenvesnek tűnő főszereplőt, vala-mint
a rendezőt (Antonio Corencia) láthatóan
alig érdekelte több a mű tolmácsolásakor,
mint a zsarnoksággal való ellenkezés
alapképlete. Csak a produkció végén
érezhettünk némi utalást arra, hogy talán
kezdődik minden elöl-ről. Figyelmeztetés
akart lenni, nézőtéren kívülre is?

Tulajdonképpen már a két előbb em-
lített-elemzett előadás is sztárközéppontú
volt (pontosabban egy-egy erőteljes,
kiemelkedő képességű színész köré szer-
veződött), s egyúttal besorolható egy
zsarnokságellenes tematikai tendenciába.
Lehet, hogy "tudattisztító" (bár post festa)
szerepük is volt vagy van, s minő
érdekesség, hogy mindkettő a Művelődési
Minisztérium már említett támogatásával
jött (jöhetett) létre, A Teatro Alcazarban
látott produkció, Camus Cal i gu lá j ának
színrevitele a mai spanyol színjátszás
egyik nagy öregjének, josé Maria
Roderónak jutalomjátéka, s maga a
társulat is róla van elnevezve (Compania J.
M. Rodero), Rodero rutinos, jó színész,
eszköztára egyszerű, gazdaságos,
játékfelfogása nem hivalkodó, de kissé
idős már erre a szerep-re. Igy a hűvösen
elegáns díszletek között és ugyanilyen,
félig antikizáló ruhákban eljátszott előadás
csak egyetlen gondolati szálra koncentrál:
a zsarnok-ellenes küzdelemre. A képlet
egyszerű: van egy tűrhetetlen vezető, s a
végén el-teszik láb alól. Az európai
színjátszás különböző műhelyei
sorozatban szállították már akár a
közelmúltban is e filozófiai modelldráma
kiváló, sokszínű gondolatú előadásait, így
a Rodero társulatról és főszereplőjéről,
animátoráról csak néhány vonásnyi
emlékünk marad.

Ejtsünk néhány szót a külföldi repertoár
befejezéseképpen egy európai eredeti
bemutatóról Andrés Kramer hazánkfia
Teatro Marquina nevezetű szín-házában
játszották -- Európában, először itt - az
amerikai John Pielmeier Agnus De i című
darabját, már az eredeti angol címet is
spanyolosan adaptálva. Pielmeier annak a
louisville-i színháznak a háziszerzője,
amely az USA színházi életének egyik
legmarkánsabb képviselője, vidéki
műhelye (sok mindent megtudhattunk róla
a közelmúltban Budapesten megrendezett
amerikai színházművészeti kiállításon), A
darab egy vallási rögeszme mögé bújtatott
gyermekgyilkosság felfedésének lélektani
alaposság

gal, finomságokkal, jó szerkesztőkész-
séggel megrajzolt története, amolyan
humánusan felvezetett, krimiizgalmú
drámai ítélőszék. Kicsit tanárosan, túl
precízen megírt munka, minden irónia
nélkül nagyon látszik rajta a műhely kol-
lektív támogatása, dramaturgiai kalapál-
gatása. Angel Garcia Moreno rendezése a
lélek történéseire koncentrál, sallang-
mentes játékot, szcenírozást produkál.
Három jó nevű, jó képességű színésznő
formálja meg a kamaradarab figuráit.
Carmen Bernardos rokonszenves pszi-
chológusnő, Queta Claver racionálisan
gondolkodó-cselekvő apácafőnöknő,
Veronica Forque pedig a megszállott
apácanövendék szerepében alighanem az
őszi időszak madridi revelációja: a fiatal
Törőcsik Marira emlékeztető érzékenysé-
ge, alakja, arca, naivságot keménységgel
vegyítő játéka lenyűgöző.

A Teatro Monumental egy Erkel
Színház-nagyságrendű és jellegű épület,
csak annál okkal szebben kiállított, díszített
nézőtérrel. Itt látható egészen új
változatban, átdolgozásban josé Tamayo
ragyogóan megkomponált, rendezett és
koreografált színes történelmi-néprajzi
revüje, az Antologia de la Zarzzuela, Irónia
nélkül mondjuk, hogy a mű-sor olyan
(legalább százfőnyi apparátus énekli,
táncolja, muzsikálja), mintha valaki
Magyarországon Liszt-rapszódiákat,
Brahms magyar táncait, népszínmű-
betéteket, a János vitéz egyes részeit és a
Széke ly fonó a Háry János bizonyos számait
gyúrná, koreografálná, szervezné össze egy
nagy műsorfolyamattá, meg-toldva a Duna
vagy a Budapest tánc-együttes számaival.
Szórakoztatásnak ez mindenképpen nemes
szándékú és eredményű lenne, mint ahogy
Tamayóék produkciója is az. Érdemes
megjegyezni még azt is, hogy olyan
világhírű opera-énekesek is indulnak,
fellépnek itt, mint Pedro Lavirgen, Ricardo
Jimenez. Úgy látszik, itt nem derogál.

Az őszi madridi színházi életnek külön
érdekességű színfoltja a Muestra de Teatro,
a különböző vidéki, spanyol értelmezésben
„állandó és független" színházak
seregszemléje, néhány kül-földi együttes
vendégjátékával együtt. Mint már jeleztük,
ezt is a minisztérium támogatásával
bonyolítják le. A pénz a Teatro Guerreróé,
valamint a szervezés, irányítás is (nem
rossz módszer!). Magam is láttam a
művészeti igazgatót a Sala Olimpiában
időnként megjelenni, amint ellenőrzött,
gratulált, segített. Volt is mit, mert a „Sala"

igazán nem



olümposzi épület, inkább egy nagy,
barátságtalan, piszkos hodály. Közönsége
nagyobbrészt farmeresekből, egyetemis-
tákból, fiatalokból kerül ki. Szeptember
végétől december közepéig tizenhat(!)
együttes szerepel itt összesen, ami már
célnak is imponáló. A legnagyobb szín-házi
élményt egész spanyolországi tartóz-
kodásom során itt kaptam, a Cádizból jött
Carrusel (tulajdonképpen mozgás-színház)
jóvoltából. Az Una fiesta para Dante Alighieri
című produkciójuk vala-mi tiszteletadást
sejtetett Dante géniuszának, s helyette egy
szuverén, öntörvényű víziósorozatot láttunk
Dante és Beatrice szerelméről. Jesus
Murillo rendező, adaptátor és koreográfus a
férfi és nő, az alkotás (alkotó) és az
ösztönök, szenvedélyek kapcsolatának
hátborzongatóan modern stációsorozatát
komponálta meg: „gyönyörű és borzasztó
születés" - „megkísértés" - „képtelenség az
alkotásra, a szerelemre" - „pánerotizmus" -
„reménytelenség" - „és mégis ?" címeket,
tartalmakat adhatnánk az egyes részeknek,
amelyek sorozata egyúttal ontológiai
problémákat is feszeget. Szöveg alig,
minden a mozgásra, gesztusok-ra,
képszerűségre, fantasztikus fény- és
hanghatásokra, füstre, gőzre, szürrealista
göncökre, ruhákra, jelzésszerű öltözékekre
van bízva. Gyönyörűséges és rémisztő
produkció ez egyszerre, a közönség
befogadóképességének határait kitágító:
„az egész élet bennem zihál" ... Mindezt
hat színész-táncos-pantomimes valósítja
meg, egyenlő adottságokkal, tudással,
dinamizmussal, átváltozóképességgel,
miközben mindenki több szerepet játszik a
szcenáriumnak megfelelően. Becslésem
szerint az egész apparátus (műszakiakkal
együtt) alig tehet ki egy tucat
közreműködőnél többet.

Az itt másik produkcióként megnézett
előadás, a valladolidi független társulat
által színre vitt Calderón-darab, A
csodálatos mágus (El magico prodigioso)
csak tisztességes birkózás volt ezzel a ná-
lunk alig ismert, a világirodalom nagy
filozófiai drámái mellé állítható művel.
Érezhetően a Caprianót alakító Juan
Antonio Quintana, ez a nagy átélőképes-
séggel, szép szövegmondási adottsággal
rendelkező „ősbölény" típusú színész
ambicionálhatta, animálta az egész
előadást. A többi csak tisztességes igyekvő
mellette, olykor egyszerűen végszavazó.
Érdekes ellentét mutatkozott itt a félig
deklamáló, félig asszisztáló színész-
együttes és a modern, átlátszó kubuszokból
felépített díszlet között.

Barcelona nagyobbrészt még csak ígért új
és fontos produkciókat. Az újságok hírül
adták, hogy a városi-tartományi szervek
által is támogatott El Romeában „katalán"
Peer Gynt készül, Joan Puigi Ferreter új
fordításával, tizenegymillió peseta
ráfordítással. Az El Centre Dramatic
Brossariumot visz színre, azaz a jeles
katalán író, Joan Bross két
egyfelvonásosát. Mindezek még csak
készültek ottjártamkor, de a híradások
egyértelműen jelezték a barcelonai
színházi élet további „katalánosítását":
minden bizonnyal most hangzik el először
katalán nyelven Ibsen remeke is. A
közelmúltban Moličre-t, Calderónt, Lope
de Vegát, Büchnert, Enquistet és Genet-t
egyaránt játszó Teatre Lliureben viszont
megnézhettem egy korai bemutatót: a már
említett Joan Puigi Ferreter La dama
enamorada (A szerelmes asszony) című
drámáját vitte színre az itt csak
vendégszereplő Teatre de l'Escorpi. (Minő
bonyolultság: a Teatre Lliure maga is jeles
szín-házi műhely, viszonylag állandó
vezér-karral, s ekkor éppen turnézott, így
vendégül látta az említett alkalmi együttest
fekete dobozszínházi-laboratóriumi
színházi helyiségében.) A cselekmény a
múlt század végén játszódik, s kis túlzással
egy katalán Csehov-drámát láttam a jó
ízléssel, egyszerűen, nagy kifejezőerővel
berendezett, formált színpadon kibonta-
kozni. Férj és szerelmes között hányódó
szép asszony, értelmetlen feszültségek,
elhibázott életek, kapcsolatok: ennyi a
darab. A játék kimunkált, emelt realiz-
musú, középpontban a főszerepet játszó
Carme Fortunyval, aki megint nagyon
szép, érzelemgazdag, szépen beszél, mo-
zog, némi deklamálással, konvencionális
tartással.

A végső mérleg (egy adott időszak
teljesítményeiről): közepes, olykor ki-
emelkedő képességekkel, a változás, a
cambio időnkénti jelzésével, egy struktúra
egyes előnyeivel, de sok hátrányával is.
Mintha az elrugaszkodás előtti dobbantás
pillanatában lennének.

Helyesbítés:
A szeptemberi számunk gyerekszínházi

állapotrajz című írásából sajnálatosan ki-
maradt Tömöry Mártának, a Budapest
Gyermekszínház Csizmás kandúr-produk-
ciója szerzőjének a neve. Elnézést kérünk!

GERGELY IMRE

Az újjászületett
katalán színház

A katalán színjátszás rendszerint olyan
történelmi fordulók idején indult virág-
zásnak, amikor a katalán nemzetiségi és
társadalmi törekvések sikert értek el. Így
történt a harmincéves háború idején is,
amikor 164o-ben Katalóniában a Habs-
burg monarchia abszolutizmusa ellen tört
ki lázadás, amely a Katalán Köztársa-
sághoz vezetett. Francesco Fontanella
tüzérparancsnoki elfoglaltsága mellett a
katalán barokk színházat is megalapította,
az új irodalmi és színpadi irányt a
barcelonai polgárság, kereskedők, birto-
kosok, hajótulajdonosok fölkarolták, de
1652-ben katonai vereséget szenvedtek a
spanyol király csapataitól. Fontanella
külföldre menekült, színháza meg-szűnt.
A XVIII. században olasz színtársulatok
hoztak némi színfoltot Katalóniába.

„Aranyszázadunk nem volt, mint a
spanyol színháznak" - hívta fel figyelme-
met Manuel Serra, a Generalitat drama-
turgiai központjának igazgatója. A kata-
lán kultúra viszont reneszánszát élte a
XIX. században, amely az irodalmat és a
színházat a legmagasabb fokra emelte
egész Spanyolországban. Az ipari forra-
dalom tette lehetővé a katalán burzsoázia
rohamos erőgyarapodását, és ezzel pár-
huzamosan megjelent a politikai és a
gazdasági porondon a szervezett katalán
proletariátus. Ebben az időszakban, a
XIX. század első harmadától kezdve Ka-
talóniában egyre hangosabban a liberális
katalán polgárság viszi a szót, amely az
ibériai félsziget legöntudatosabb bur-
zsoáziáját alakította ki, nemcsak a királyi
önkényuralom, a nemesi és klerikális
privilégiumok eltörlését követelte, ha-
nem ugyanakkor katalán kultúrája kifej-
lesztése céljából szabadságjogokat is kí-
vánt. Spanyolország legaktívabb polgári
rétege tehát zömében feudálisellenes és
antiklerikális lett, és a század végén már
autonómiát követelt. Ennek a
polgárságnak a kulturális és nyelvi kö-
veteléseit vitte sikerre a katalán rene-
szánsz.

Barcelona egyetlen színháza a XIX.
század első harmadában a Szent Kereszt
Színház volt, amely még a II. Fülöp spa-


