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Népszínház
és helytörténet

Vándorszeminárium Dániában és Svéd-
országban

Az elmúlt hat-nyolc évben sajátos szín-
házi forma alakult ki a skandináv orszá-
gokban: egy-egy város, falu vagy kisebb
körzet amatőr színjátszói - történészek,
szociológusok, néprajzosok, tévések s
egyéb szakemberek segítségével - nyaranta
történelmük helyi eseménveiből olyan
színjátékokat készítenek és mu-tatnak be,
amelyek a népszínház és a helytörténet
jellegzetességeit ötvözik, s amelyek
lényegüket tekintve autodrámák.

Az Amatőr Színházak Nemzetközi
Szövetsége (AITA/IATA) ez év nyarán
Popular Theatre and Local History
(Népszínház és helytörténet) címmel ván-
dorszemináriumot szervezett ennek a
színházi jelenségnek a tanulmányozására.
Tizenhét országból több mint harminc
szakember vett részt a kéthetes
rendezvényen, amelynek keretében öt
helyen hét előadással és azok létrejötté-
nek körülményeivel ismerkedhettünk meg.
Dánia Nyugat-Németországgal ha-táros
délkeleti csücskében, a Grásten nevű
kisvárosban és környékén kezdődött a
program, ebben a körzetben működött és
működik az ország, sőt Észak-Európa
legjelentősebb téglaipara, amely az első
előadás témáját adta. A vándorszeminá-
rium következő állomása Koppenhága
volt, ahol egy üveggyári történetet fel-
dolgozó darab próbáját láthattuk. Ezután
áthajóztunk-átbuszoztunk Svéd-országba,
ahol az ország közepén levő
kisvárosokban, Örebróban és Norbergben
láttunk két-két előadást. Az első
városkában a híres svéd gyufaipar ki-
alakulásának kezdeteit felelevenítő darab a
gyerekek munkába állítását mutatta be, a
másik városban látott előadás a múlt
század végén lezajlott első jelentős
fémbányászsztrájk eseményeit dolgozta
fel. Ezek mellett Örebróban egy irodalmi
alapanyagú előadás középosztálybeli
problémákat tárgyalt, míg Norbergben
Brecht A vágóhidak Szent Johannájával
folytatták a sztrájkról szóló előadással
elkezdett bemutatósorozatot. Végül visz-
szahajóztunk Dániába: Bornholm szigetén
a jeles dán író, Martin Andersen Nexő e
szigeten eltöltött nyomorúságos gye-

rekkorát felidéző előadással fejeződött be a
vándorszeminárium. Az előadásokon
kívül a szervezők igen gazdag munka-
programot állítottak össze: gyárak, ok-
tatási intézmények, múzeumok bemuta-
tása, gazdasági, kulturális, szociológiai
háttérinformáció-nyújtás mellett főleg
viták, szakmai megbeszélések alkották a
programot.

Az előadások témáiból is következik,
hogy ezek a skandináv szóhasználattal
helyi játékoknak nevezett produkciók
közéleti töltésűek, ám a darabok nem
közvetlenül szólnak hozzá az aktuális
társadalmi-gazdasági problémákhoz, ha-
nem visszanyúlva az elmúlt évszázad
dokumentált és felidézhető történelmi
eseményeihez áttételesen. .1 helyi já-
tékok készítőinek alapállását
Hildebrandnak egy 191 z-ből származó, s
a mozgalom mottójául választott mondata
fejezi ki a legjobban: , ,Meg kell értenünk
a múltat, hogy megértsük a jelent és
befolyásoljuk a jövőt."

Az amatőrszínházi mozgalom legjobbjai
Skandináviában sem kívánnak a hivatásos
színházak másolói vagy a kulturális
életben túlsúlyba kerülő szórakoztatás
részesei lenni. Mivel az országaik
kulturális életére egyre inkább az
uniformizáltság jellemző amely többek
között a televízió uralmában, a szóra-
koztatóipar egyarcúságában, a kultúra
területén is mind jobban tetten érhető
amerikanizálódásban fejeződik ki - , az
amatőrök azt kutatják, hol lehet az egy-
formaság egyeduralmát kikezdeni. Igy
jutottak el a kisközösségek problémái-nak
feldolgozásához.

A helyi játékok alapvetően három do-
logban különböznek a hivatásos színházi
előadásoktól: témájukban, munkamód-

szerükben és a játszók, nézők részvételé-
ben. A helyi játékokat bemutató csoportok
legfőbb célja az, hogy egyes vidékek és
közösségek történelmének azokat a
tényeit fedezzék fel, és a színház segítsé-
gével ismertessék meg, amelyek döntő
befolyással voltak az adott közösség
életére, sorsának alakulására. Az előadá-
sok témáit legtöbbször a helyi lakosság
köréből gyűjtik, s e témákat úgy dolgoz-
zák fel, úgy dramatizálják, hogy a dara-
bok a helyi közösség társadalmi valósá-
gára is vonatkozzanak, s a problémák
megoldásának lehetőségeit is jelezzék.

Ahogy s szeminárium vitáinak egyikén

A rágóhidak Szent Johannájának rendezője,
Arne Anderson megfogalmazta: ,,A helyi
játék lényege szerint mindig szimbolikus
tartalmú, mivel a legfontosabb konfliktus
a ma konfliktusa, s en-nek kell alárendelni
a darab konfliktusát."

A helyi játékok létrehozásának mun-
kamódszere gyökeresen eltér a megírt
drámák színpadra állításának metódusától,
s lényegében három fázisra bont-ható:
anyaggyűjtésre, kutató és feldolgozó
munkára, valamint az ismeretek át-
adására. Az előadás tehát csupán része -
persze a legfontosabb része egy komplex
kollektív tevékenységnek. Példaként
nézzük meg a grasteni téglagyári történet
létrejöttének fázisait.

Dánia Nyugat-Németországgal határos
vidékén, Sonderjyllandon koncentrálódik
a dán téglaipar, amely a tizen-nyolcadik
század végén virágzott fel. A
tizenkilencedik és huszadik század for-
dulóján negyven gyár működött itt, 1960-
ban tizenhat, ma nyolc. A század-fordulón
hatszáz férfi dolgozott a tégla-iparban, ma
százötven; a század elején

Dán előadás Martin Andersen Nexőről



zömmel nőket alkalmaztak, 1940 után
foglalkoztatásuk visszaszorult. A gyárak
számának csökkenésével párhuzamosan
nőtt az üzemek gépesítése, s 196o után
megkezdődött a termelés teljes automa-
tizálása (a nekünk bemutatott gyárban az
egész gyártási ciklusban öt munkást
láttunk!). A tizennyolcezres környék
munkaképes lakosságának mintegy felét
1960-ban még közvetlenül vagy köz-
vetve a téglaipar foglalkoztatta (a gyá-
raknak saját bolt- és iskolahálózata volt
például). Am a nyolcvanas évekre a gaz-
dasági krízis a téglaipart is sújtotta, a ter-
melés és a foglalkoztatás erősen vissza-
esett. Élő és súlyos gazdasági és társa-
dalmi problémák éleződtek ki, s ezekre a
problémákra érzett rá a grásteni amatőr
színház, amikor helyi játékhoz témát
keresve foglalkozni kezdett a téglaipar
múltjával és helyzetével.

A munka kezdetekor egy kis kutató-
csoport a fellelhető dokumentumok
alapján feldolgozta a téglagyártás törté-
netét 1880-tól 1940-ig. Ezzel párhuza-
mosan mások interjúkat készítettek azok-
kal az emberekkel, akik - vagy akiknek
szülei, nagyszülei - a téglagyárakban dol-
goztak. Ezeket az interjúkat képmagnón
rögzítették. Megint mások gyűjteni kezd-
ték azokat a tárgyakat, amelyek a tégla-
gyári munkával vagy a munkások és a
tulajdonosok mindennapi életével kap-
csolatosak voltak. Az együttes munkájába
már a kezdetekkor bekapcsolódtak a
szakemberek, szociológusok, népraj-
zosok, muzeológusok, újságírók, tévések,
részben a környékről, részben az ország
nagy városaiban és Koppenhágá-

Jelenet A vágóhidak Szent Johannája svéd előadásából (a szerző felvételei)

színház rendezője vitte színre. A be-mutató
1982 nyarán volt egy elhagyott, kissé
düledező, régi téglagyári épület-együttes
által határolt térségen, háttér-ben a
tengerrel. 1982--8;-ban tizenegy előadást
tartottak A munka -- létkérdés című darabból,
az előadásokat nyolc-ezren látták. Az idei
első előadáson - amelyet a szeminárium
résztvevői is megnéztek - őrjöngő szélben
is zsúfolt volt a nézőtér.

Az érdeklődés azt mutatja, hogy a
környék lakói számára fontos ez az elő-
adás. De nemcsak a nézők igen nagy szá-
ma (a vidék lakóinak legalább egyharmada
látta az előadást, és az ország minden
tájáról évente több százan keresik fel a
produkció színhelyét) jelzi az érdeklődést,
hanem a résztvevőké is. Az előadást több
mint száz játékos adja elő. A
legkülönbözőbb foglalkozású - munkás,
tanár, kereskedő, mérnök, hivatalnok,
háziasszony, diák stb. - és korú - háromtól
hetvenévesig - emberek, aszszonyok és
gyerekek alkotják a csoportot, s a közös
munka olyan közösséget hoz létre,
amelyben a mindennapi élet-ben kialakult
társadalmi hierarchia helyett egy belső
értékrenden alapuló viszony érvényesül.
(Egy másik példa: a bornholmi előadás
szereplői között egy néhány hónapos
csecsemő is van, mivel az anya játszik, s a
gyerekét nincs hová tennie, hát
„belerendezték" a darabba a gyereket is;
vagy: a városka polgármestere éppen úgy
részt vesz a játékban, mint, mondjuk, a
mosodás, és magától értetődő, hogy a
rátermettebb mosodás játssza a nagyobb
szerepet, s a hatalmas termetű elöljáró
„csak" egyszerű kőtörő munkást alakít. A
társulaton belüli és az életbeli pozíciók
természetesen nem keverednek össze, s a
szituáció irigyelhető demokratikus
légkörről tanúskodik.)

Mintegy háromszázan vannak a grasteni
produkció láthatatlan szereplői. A díszletek
és ruhák elkészítésére, a hely-szín
kialakítására, a szervezői és propa-
gandamunkára, az előadás technikai le-
bonyolítására s egyéb feladatokra külön-
külön csoportok alakultak, amelyek előre
rögzített terv szerint dolgoztak. A lakosok
nemcsak érdeklődéssel figyelték az
előkészületeket, hanem aktívan bekap-
csolódtak a munkába. Számos idős tég-
lagyári munkás segítette tanácsaival az
irodalmi forgatókönyv elkészítését vagy az
előadás technikai kivitelét. Nagyrészt
ennek a közös összefogásnak köszönhető
az, hogy az előadás minden részletében,
tárgyi világában és szellemében hiteles.

ban működő egyetemekről, tudományos
intézményekből. Szoros kapcsolat alakult
ki például a vidék legjelentősebb
múzeuma, a Sonderburgi Kastélymúzeum,
a Néprajzi Intézet és a kutatócsoport
között.

A gyűjtőmunka után következett a
szerzett adatok rendszerezése, feldolgo-
zása. A múzeum állandó kiállítást rendezett
a téglagyári projekt során szerzett
tárgyakból, s ezzel létrejött Dánia első
önálló ipar- és helytörténeti gyűjteménye,
amit másfél év alatt több mint százezren
tekintettek meg. A részeredményeket
különböző fórumokon publikálták. A rádió
és a televízió rendszeresen foglalkozott a
kísérlettel, s ezen keresztül a téglagyártás
problémáival, a szorosan vett gyártási
kérdésektől a környezet-védelmi és az
energiafelhasználási gondokig. A
helytörténeti kutatások eredményeit
oktatási segédanyagként is fel-dolgozták,
és úgynevezett oktatási csomagokat
állítottak össze, amelyek a szöveges
információkon kívül fotókat, téglagyári
termékeket stb. tartalmaznak, s e
segédanyagokat a környék iskoláiban
haszonnal alkalmazzák. Az eredmények
teljes feldolgozása és publikálása még
néhány évig eltart.

Az adatok és tények felhasználásának
legfontosabb, a többi tevékenység ered-
ményét is integráló módja azonban a
színházi. Egy helyi író, Soren Christian
Hansen írta meg a darabot, amely egy
család élettörténetén keresztül a tégla-gyári
munkásság s az egész vidék fél-évszázados
történetét mutatja be. A da-rabot Finn
Bredahl Jörgensen, az aarhusi



A téglagyári történet kidolgozása és be-
mutatása tehát sok-sok ember ügye lett, a
családok legtöbbje nem csupán érzelmileg
kötődik a produkcióhoz, hanem
ténylegesen köze van hozzá. Minden csa-
ládot közelről érint mindaz, ami az elő-
adásban megelevenedik, róluk, szüleik-ről,
átélt múltjukról szól a darab. Azaz a nézői
attitűd is egészen más, mint ami a
kőszínházakban szokásos. Jogosan ál-
lapította meg az egyik vitán az AITA
főtitkára, John Ytteborg, hogy „a helyi
játék nem csupán kulturális jelenség, ha-
nem mindenekelőtt szociológiai akció".

Joggal kérdezhető: miből finanszíroz-
zák a kutatómunkát s a színházi előadást
egyként magába foglaló programokat?
Részben állami pénzből, részben privát
támogatásból. A kulturális minisztérium, a
tartományi és városi tanácsok biztosítják a
szükséges összeg egy hányadát, de a
grasteni példánál maradva, a kutatást
végző egyetemi dolgozók egy részét
egyetemük, az írót a drámaírók szervezete,
a rendezőt a helyi Kísérleti Színház
támogatta anyagilag. A szakszervezet
éppen úgy, mint bankok, intézmények,
üzemek, sőt: egyének is hozzájárultak a
költségekhez. Tehát nem csupán az ef-
fektív munkában jött létre szoros együtt-
működés a résztvevők között, hanem az
anyagi eszközök megteremtésében is.
Persze nem ilyen idilli a kép: általában
nagy anyagi nehézségek között születnek a
produkciók, mint ahogy a fogadtatásuk
sem egyöntetűen elismerő. Míg például a
téglagyári történetet a munkások többsége
tetszéssel fogadja, addig, főleg a
földművelők és a téglagyári vezetők túl
„vörösnek" tartják a munkások osztállyá
szerveződését is bemutató darabot.
Máshol, például a svédországi Örebróban,
ahol a gyerekmunkaerő felhasználásáról
készítettek helyi játékot, különböző
hivatalos és nem hivatalos akadályokat
gördítettek az előadások elé, s még a
munkáspárti sajtó is csak fanyalogva szólt a
produkcióról és nemcsak esztétikai
kifogásokat hangoztatott.

Az előadások különböző színvonalúak
és különböző ízlésvilágot tükröznek. A
rendkívül szép dán sziget, Bornholm egyik
kisvárosának, a négyezer lakosú Nexőnek
az egyik nevezetessége az, hogy
gyerekkorában tizenkét évet itt töltött
Martin Andersen Nexő. Az író életrajzi
ciklusában pontosan beszámol az 1877-től
1889-ig tartó korszak eseményeiről, a
sokgyerekes, nagyon szegény munkás-
család szigetre érkezéséről, az apa munka-
kereséséről, a kisfiú munkába állásáról -

marhapásztor lesz -, majd arról, hogyan
távozik a sziget másik városkájába,
Ronnéba, ahol cipészinasnak áll. Ezekből
az írásokból, valamint
visszaemlékezésekből írta meg a Szabad
ég alatt című darabot egy helyi költő és
újságíró, Djorn Juni.

Az előadás a városka határában lévő
erdős domb egyik tisztásán játszódik, a
tisztás szélére egy díszletházat építettek,
amely nek a közönség felé eső fala
felnyitható, így a szobabelsők ábrázolá-
sára is átalakítható játéktér keletkezett. A
darab jelenetei között az írót megsze-
mélyesítő narrátor akit maga a rendező, a
helyi színházak rendezői közül az
egyetlen amatőr, Steen Noren Larsen
alakít - részleteket olvas fel Nexő élet-
rajzából. Az előadás stílusát a naturalista
játékelemek határozzák meg. Tehenek
bőgnek az erdőszélen, baromfiak kapir-
gálnak a ház sarkánál, korhű jelmezeket
viselnek a szereplők, a tárgyak valódiak,
és rendeltetésszerűen használják őket, a
kőtörők - külön e célra a játék helyszíné-
re szállított gránittömböket aprítanak (sőt
robbantanak is!). Nagyon erős, igaz és
drámai feszültséggel teli jelenetek vál-
takoznak az illusztratív főleg a tömegeket
mozgató - epizódokkal. Összességé-ben
olyan előadást láthattunk, amelyben
nemcsak egy gyerek érzelmi és értelmi
kinyílásának mozzanatai jelennek meg,
hanem egy család küzdelmes sorsa is, a
jól kereső svéd kőtörők és a szegény dán
munkások, illetve a munkások és az
elöljárók közötti ellentétek is. Az előadás
utolsó jelenetében annak a fesztiválnak az
eseményeit elevenítik fel, amelyet akkor
tartottak, amikor az ifjú Martin Andersen
elhagyta Nexőt. Az ünnepség és a darab
befejezéseként a kibontott dán

zászló alatt a szereplők eléneklik a nem-
zeti himnuszt. A közönség feláll és együtt
énekel a szereplőkkel. Minden nemzeti-
eskedő felhang vagy könnyes-bús hátsó
gondolat nélkül egyetlen közösséggé vá-
lik a társulat és a közönség, az előadás
végén megszűnik a nézőtér és a játéktér
elkülönülése, a játszók és a nézők, isme-
rősök és ismeretlenek boldogan össze-
vegyülve kavarognak a tisztáson, a fog-
vacogtató hidegben.

A szemináriumon a legtöbb ismertető
előadást A norbergi sztrájk című produk-
cióról hallottuk, ám magát az előadást
nem láttuk, mivel hat év után levették a
műsorról. Láttuk viszont az előadás vi-
deofelvételét, illetve a szereplők vallo-
másait. A képsorokból ítélve kemény,
szikár előadás lehetett, amelyet egy vízzel
elöntött régi bányagödör szélén felállított
színpadon játszottak. A főszereplő
munkáscsalád otthonát és a bányásziro-
dát síneken oldalról lehetett betolni, így
szűkítették vagy tágították a viszonylag
kis játékteret. Am a tényleges játéktéren
kívül a környező dombok, erdők is
„játszottak". Az 1891-92-es sztrájkok -
rövid idő alatt négyszer szüntették be a
munkát a bányászok azért, mert amúgy is
alacsony bérükből (húsz év alatt felére
csökkentették a munkások bérét, miköz-
ben a termelés duplájára, a profit négy-
szeresére nőtt) tizenhat százalékot levet-
tek - megelevenedő jelenetei, a rendőrség
és a munkásság összecsapása, a felvonu-
lások impozáns és mozgósító erejű lát-
ványt mutattak, s az előadás nyilván az
iparágat érintő mai gazdasági problé-
mákra is asszociált. A norbergi amatőrök
ebben az évben új bemutatóra készültek:
mi a főpróbáját láttuk A vágóhidak Szent

Az őrangyal és a gyerekmunka című előadás szereplői (Allan Larson felvétele)



Johannájának, amelyet ugyanaz az Arne
Andersson rendezett, aki A norbergi
sztrájkot is. A Brecht-darabot egy üzemen
kívül helyezett vasgyár üzemcsarnokában
játsszák. A kissé hideg, vontatott,
didaktikus előadás attól kapott különös
hangsúlyt, hogy ennek a rideg, félig
leszerelt óriási épületnek az érdekes terébe
került. A több emeletes vezénylőtorony
vastraverzei, platói, lépcsői, a megdermedt
salakkal borított, félig lebontott olvasztók,
a munkaemelvények látványa és térosztó
funkciója egyaránt remek. A padlót borító
por minden lépésnél felkavarodik, s a
fénynyalábokban láthatóvá válik. Ahogy
Johanna az első rész vége felé megalázva,
mégis megtörhetetlenül elhagyja a
színteret, s végigmegy a mint-egy
százméteres csarnokon, s elvész a léptei
nyomán felszálló por felhőjében és az
egyre sűrűbb homályban, ez az előadás
legszebb, maradandó színházi pillanata.

A másik svéd városban, Örebróban is
két előadást láttunk, s a két előadás a
szabadtéri játékok két pólusát mutatta
meg. Az egyik valódi helyi játék volt, a
másikat inkább ál-helyi játéknak nevez-
hetnénk. A z őrangyal és agyerekmunka cí-
mű darab 1862 és 67 között játszódik egy
kis faluban, amely az alakuló svéd
gyufaipar egyik központja volt. A darab
főszereplői gyerekek, akik dolgozni
kényszerülnek; ki cselédnek áll az uraság-
hoz, ki a fűszeresnél segít, ki gyufát árul, a
legtöbbjük a gyufagyárban kap munkát.
Egyiküket baleset éri, munkanélkülivé
válik, s kegyelemből ő is gyufaárus lehet.
Kicsiben mindazok a konfliktusok
megjelennek a gyerekek között, amelyek a
társadalom egészét jellemzik. A gyerekek
végül is megelégelik a rosszul fizető
munkát, és illúziókat kergetve egyenként
vagy csoportosan a fő-városba indulnak.
Ez az előadás is egy tisztáson játszódik, a
játéktér közepén egy több célra
felhasználható dobogó van, bal oldalon az
uraság házát jelképező emeletes díszlet - az
alsó szinten játszik a nagy létszámú,
szintén amatőr zenekar -, baloldalt
különböző ütött-kopott ajtók fala jelzi a
szegények negyedét, az ajtók fölötti
emelvényen ülnek az őrangyalok.

Az előadás néhány lelkes ember össze-
fogásából született meg, ezek egyike a
magyar származású Emmy Nilsson szín-
házpedagógus. Hozzájuk később zene-
szerző, rendező s egyéb szakember csat-
lakozott. Az előadás három éve van mű-
soron, s az általunk látott változatot Bosse
Hakansson rendezte. A szegények és
gazdagok fekete-fehér ábrázolása, a he

lyenkénti túlzott didakszis vagy szenti-
mentalizmus miatt nem lett valóban meg-
rázó az előadás. Holott a százhúsz sze-
replőt mozgató produkció jól van fel-
építve, a jelenetek pontosan működnek,
ami különösen akkor figyelemre méltó, ha
tekintetbe vesszük: hetven gyerek játszik a
darabban. Meglepő módon a gyerekek
játéka sokkal természetesebb,
élményszerűbb, mint a felnőtteké, nyoma
sincs alakításukban a „hercigeskedésnek",
a gyerekek magától értetődő módon élték
színházi szerepükben is a maguk saját
életét, jó érzékkel vegyítették a
játékosságot és a darab megkívánta
drámai erőt. Ez a természetesség nem kis
mértékben köszönhető Emmy Nilsson
munkájának.

A másik előadást, a Svédországban kü-
lönösen ismert és kedvelt író, Iljalmar
Bergman 1919-ben írt Markurellék
Wadköpingben című regényének
dramatizált változatát a városka
amatőrszínházi együttese adta elő. Az író
egy kisváros középosztályának életéről ad
kissé elítélő, de megbocsátó képet. Ez a
kisváros ma Örebro egyik negyede, ahol
régi, földszintes, mohával benőtt tetejű,
vörös téglafalú házak adnak természetes
dísz-letet a darabnak. Az előadást a
magyar-országi amatőrök által is jól
ismert Georg Malvius rendezte, fölényes
szak-mai biztonsággal. A rendező
pontosan adagolta az érzelmi effektusokat,
például a pénzzel, összeköttetésekkel, a
hatalmával mindent elérő, a
pedagógusokat meg-vásárló Markurellt
csak annyira teszi ellenszenvessé, hogy
azért a végén a nézők megbocsáthassanak
neki, sőt még meg is sajnálják, amikor
kiderül, hogy a fia, aki-ért minden aljasság
történt, nem is az ő vér szerinti gyereke.
Az 1966 óta működő együttes láthatóan
számos hasonló elő-adáson alakította ki
stílusát, amely nem sokban különbözik a
hivatásos színházak játékmódjától. A jól
megcsinált nosztalgikus előadásban a
színészek jól vagy kevésbé jól szerepet
alakítanak, szemben a helyi játékok
szereplőivel, akik alkatukból,
személyiségükből építkezve természetesen
élhetik színpadi életüket.

A legemlékezetesebb előadást szá-
momra a Grásten környéki téglagyárak
történetét feldolgozó A munka - létkérdés
című életjáték jelentette. Az epikus jele-
netek laza füzérét keretjáték fogja össze:
1938-ban Frederik, a hatvanhárom éves
volt téglagyári munkás mesél az életéről
az unokáinak. A megelevenedő történet
Frederik és szülei sorsát meséli el 1875-től
1929-ig, a nagy válságig. A roppant nagy

játéktérben két nagy kocsin vannak az
időről időre változó belső helyszínek, a
tér közepén található a gyárat jelképező
munkaterület. A teret a rendező úgy
használja ki, hogy soha nincs üresjárat, ha
az egyik kocsiszínpadot éppen átrendezik,
akkor a másik kocsinál folyik a játék,
vagy a középső tér lesz hangsúlyos. Jó
ritmusban váltogatja az intim és a tö-
megjeleneteket, az idő múlását többek
között a korhű közlekedési alkalmatos-
ságok (bricska, hintó, biciklik, motorbi-
ciklik, különböző évjáratú és márkájú
régi automobilok stb.) felvonultatásával is
jelzi. A szereplőknek meg kellett ta-
nulniuk a téglagyártás ősi fortélyait, mert a
darab során maguknak kell szállítaniuk,
gyúrniuk az agyagot, formázniuk,
szárítaniuk a téglát. A születés, a fel-nőtté
válás, a házasság, a halál változatlanul
ismétlődő, az egyén és a közösség
életében mindennaposságában is mindig
szertartásos eseményei folklorisztikusan,
szociológiailag és főleg érzelmileg
nagyon pontosan jelennek meg. A privát
élet eseményeivel párhuzamosan a darab
bemutatja a közösség életét hasonló
szigorúsággal keretbe fogó történelmi és
gazdasági eseményeket, mint a
munkahelyi bandába szerveződést, a
munkás-tulajdonos szembenállást, az első
világháború kitörésekor a férfiak
hadbavonulását, az asszonyok búcsúját és
munkába állását, a háború végén a férfiak
hazavárását, a hősi halál vagy a
rokkantság tudomásul vételét, a terület
hovatartozását eldöntő népszavazást, az
osztállyá szerveződés kezdeti lépéseit.
Különösen az olyan nagy tablók beállí-
tásában sikerült a rendezőnek, Finn
Bredahl Jorgensennek feszült és sűrített
színházi pillanatokat teremtenie, mint
amilyen a visszafogottan egyszerű teme-
tés, az indulatokat felszabadító esküvő, a
kitartott idejű katonabúcsúztatás, vagy a
harcból megtért katonák és hozzátarto-
zóik örömöt és bánatot egyként visszafo-
gott érzelemmel, belülről megélve ábrá-
zolt találkozása. Természetesen nem min-
den szereplő képes azonos színvonalon
tolmácsolni a szerepét, de egyetlen részt-
vevőnél, egyetlen pillanatra sem tapasz-
talhattunk hamis hangot vagy teátrális
megoldást. Egyszerű, természetes, még-is
erőteljes jelenlét jellemezte az előadás
csaknem valamennyi résztvevőjét. A he-
lyi játékok közül ebben éreztem legin-
kább azt, hogy az elsősorban a helyi kö-
zönséget érintő téma a színházi megfogal-
mazás során általános érvényűvé válik,
műalkotássá lehet.


