
viIágszínház
Milánónk, Strehler rendezésében, amihez
még Lamberto Pugellinek a század-
forduló délolasz színházát újjáértékelő
teljesítménye járul.

Az olasz klasszikusok műveinek ma-
gyarországi színpadi jelenléte a hivatásos
magyar színjátszás kezdete óta ki-
mutatható. Goldonit, Metastasiót, Alfierit
és másokat a magyar színházak még mint
kortárs szerzőket ismertették meg a
közönséggel. Azóta a korabeli szerzők-re
az idő múlása feledés homályát borította,
más részük ma is szerepel az olasz és
külföldi színházak repertoárján.

E cikk szerzője korreferátumában az
olasz klasszikusok műveinek magyar-
országi színpadi sorsát az utóbbi tíz
színházi évadot áttekintve vizsgálta, és név
szerint jelölte meg azokat a szerzőket,
akiknek neve fel-feltűnik a színházi
plakátokon.

Íme a szerzői névsor: Niccolo Machia-
velli, Ruzante (Angelo Beolco), Bernardo
Dovizi Bibbiena, Ludovico Dolce, Carlo
Goldoni, Carlo Gozzi, Carlo Collodi, Ugo
Betti, Luigi Pirandello, Eduardo De
Filippo.

Vállalva az önkényes eljárás vádját,
Eduardo De Filippót halála után egy évvel
azért véljük jogosan klasszikusnak
minősíteni, mert egyrészt a színházzal
egyetemes, klasszikus értelemben össze-
fonódó élete - szerző, rendező és színész
volt egy személyben -, másrészt a
realisztikus, olasz komédiahagyomány-hoz
kötődő és immáron véglegesen le-zárt
életműve erre nem kevés indokot
szolgáltat.

Az 1974-75-ös évadtól az 1983-84-es
évadig bezárólag a jelzett tíz klasszikus
olasz szerző huszonöt darabját ötvennyolc
különböző előadásban láthatta a magyar
közönség. Ezek a számok önmagukban
sem jelentéktelenek, és feltétlenül bizo-
nyítják az olasz drámaművészetnek a ma-
gyar színházkultúrában való jelenlétét.
Ezzel szemben csak sajnálni tudjuk, hogy
a klasszikus magyar drámák olasz-országi
előadásairól nem számolhatunk be.

Az előadások alapján leszűrhető mű-
vészi tanulságok azt mutatják, hogy a
jobbára komédiákkal jelenlevő olasz
szerzők művei játékosságra, színes szín-
padi látvány megteremtésére, a kon-
vencionálistól eltérő játékhelyek meg-
választására késztették rendezőinket,
Csiszár Imrét, Major Tamást, Marton
Lászlót, Zsámbéki Gábort és másokat.

Különösen Goldoni komédiáinak ér-
telmezésénél és színrevitelénél találkoz

hattunk emlékezetes teljesítményekkel. A
rendezők nem ragaszkodtak a be-vált
játszási konvenciókhoz, hanem az újszerű,
realisztikus értelmezést kiteljesítve a
darabokat derűs és komoly, komikus és
tragikus hangvételben játszatták. Az
előadások stílusát nem az egy-síkú,
helyzetkomikumot és a felfokozott, túlzó
mozgást hangsúlyozó komédiázás, nem is
a rokokó atmoszféra és életkép határozta
meg, hanem a színpadon a
karakterábrázolás, a figurák közötti vi-
szonylatok, a színészi összjáték, a sze-
replők társadalmi állapotának bemutatása
és az azt hitelesítő realista környezetrajz
került előtérbe. A játék felett
elgondolkodó néző pedig nem kevés
hasonlóságot fedezhetett fel a színpadi
figurákat mozgató érzések, szenvedélyes
indulatok és saját, esendő, kicsinyes ter-
mészete között.

A két ország társadalmi valósága és
színházi élete között meglévő jelentős
különbségek ellenére a tanácskozás ta-
pasztalatai számos olyan lényeges esz-
tétikai és működéstani kérdésre figyel-
meztettek, melyek a magyar és olasz
színházi szakembereket egyaránt foglal-
koztatják, gondjaik tehát részben közösek.
A szöveghűség és a rendezői autonómia, a
színházi alkotói-kritikai beavatkozás
mértéke, milyensége a klasszikus szöveg
struktúrájába, az elfeledett művek
felfedezése, újraértékelése és felfrissítése,
a közönségízlés befolyásolása a
klasszikusok iránti érdeklődés felkeltésé-
vel és a színpadon folyó játékba való
bevonásával - ezek a legfontosabb mű-
vészi-esztétikai kérdések, amelyek tárgya-
lásának a tanácskozás különös figyelmet
szentelt.

A klasszikusokhoz való viszony meg-
változása ugyanakkor olyan, a színházi
intézményen kívüli problémákat is fel-
vetett, mint a szaporodó átdolgozások, a
szerzői jog, a fordítások kérdése. Az
ezekkel kapcsolatos művészi és etikai
visszásságok megoldásához egymás ta-
pasztalatai jelentős mértékben hozzáse-
gíthetnek. Mint ahogy a színházművé-
szetben meglévő különbségek is hozzá-
járulhatnak a klasszikus drámák előadá-
sainak az eredetitől eltérő, de azzal nem
feleselő, új arculatának kialakulásához, új
jelentéstartalmak megjelenítéséhez. Éppen
az új jelentés felfedezése szolgálhatja
legjobban a tanácskozás egyik
célkitűzését, egymás drámairodalmi és
színházművészeti értékeinek alaposabb
tanulmányozását és a közönséggel való
megismertetését.

NÁNAY ISTVÁN

Impressziók
a portugál színházról

Bárkivel is beszéltem nyolcnapos, rend-
kívül zsúfolt programú portugáliai ta-
nulmányutam során, három dologban
mindenki egyetértett: mindenekelőtt
abban, hogy 1974. április 25-e, a for-
radalom győzelme nemcsak az ország
politikai, társadalmi és gazdasági életé-
ben, de a színházművészetben is gyökeres
fordulatot hozott, a lendületes fejlődés
lehetőségét ígérte, ugyanakkor abban is,
hogy jelenleg viszont - az általános
állapotoktól nem függetlenül -
meglehetősen rossz a színházak gazda-
sági helyzete, illetve hogy a színházak
elvesztették közönségüket.

Helyzetkép
Épp ott-tartózkodásom idején jelent meg
Carlos Porto és Salvato Teles de Menezes
kritikusoknak a portugál szín-ház- és
filmművészet elmúlt tíz évét fel-dolgozó
kötete (10 anos de teatro e cinema em
Portugal 1974-1984), amely-ben Carlos
Porto a tények és a számok segítségével
mutatja ki, mit jelentett a portugál színházi
élet alakulásában 1974. Megváltozott a
színházak irányítási és dotációs rendszere,
számos új társulat, színház jött létre, vagy
az addig félig vagy egészen marginális
helyzetbe kényszerített társulatok
hivatalosan működő együttesekké váltak,
sokszínűbbé vált, kitágult a színházak
műsorpolitikája stb. (Erről tanúskodik az
év elején meg-nyitott Színházi Múzeum
kitűnően rendezett gazdag gyűjteménye
is.)

A portugál színházi szakemberek te-hát
lényegében 1974-től számítják a modern
portugál színházművészet létét.
Természetesen nem egyik pillanatról a
másikra változott meg a színházi élet;
főleg a forradalom előtt „illegalitásba"

szorított kísérleti vagy agitatív együttesek
képviselték azt az új hangot, stílust, amely
1974-et követően felrázta a színházi életet,
ugyanakkor a forradalom győzelme után
sem változott meg alap-vetően a színházi
struktúra, a szín-házak helyzete,
műsorpolitikai orientációja stb.

Ahogy a társadalmi, politikai és gaz-
dasági szférákban az első évek mámoros



nyitása után bekövetkeztek a fokozatos
visszalépések, úgy a kezdeti fellendülés
után a művészetekben s így a színházi
életben is súlyosbodtak a fenn-tartási,
műsorpolitikai és egyéb problémák.

Portugáliában mintegy húsz állandó
színház működik, ezek körülbelül fele
kísérleti vagy kis színház. A „nagy„

színházak közül is csak néhány képes
állandó társulattal repertoárrendszer-ben
dolgozni, gyakoribb az, hogy egy-egy
produkcióra staggionékat alakítanak, és
Lisszabonban s a többi városban
többnyire üresen álló s éppen mozi-nak
sem. használt színházépületekben
játszanak.

Míg Spanyolországban a kulturális költ-
ségvetés egy százalékát fordítják. a szín-
házak szubvencionálására, addig Portu-
gáliában a szomszédos országénál jóval
szerényebb költségvetésnek csupán ne-
gyed százalékát. A dotáció java részét a
lisszaboni és a portói Nemzeti Színház
kapja, de a kísérleti színházak is része-
sülnek -- évente eltérő mértékben -
rendszeres vagy alkalmi szubvencióban. A
helyi - városi vagy tartományi - támogatás
elhanyagolható nagyságrendű . Az állami
dotáció a színházak fenntartásának
költségeire is alig elegendő, így létkérdés
lenne a színházak számára a magas
jegybevétel. Annak ellenére, hogy a
jegyárak nem túl magasak, a színházak
információim és tapasztalatom alapján -
többnyire üres házak előtt játszanak.

Lisszabonban, ahol a színházak több-
sége működik (Portóban három, s továb-
bi öt-hat városban egy-egy színház van),
az emberek többsége ugyanis a városköz-
ponton kívül, alvóvárosokban él, s a késő
délutáni munkabefejezés után nem megy
vissza az este kilenckor kezdődő
előadásokra. A rendkívül rohamosan
romló gazdasági körülmények ( 1 8 % -os
munkanélküliség, évente emelkedő
nagymértékű infláció stb.) széles rétegek
számára teszik lehetetlenné a rendszeres
kulturálódást, színházba járást. A portu-
gál színházi hagyomány ápolása ro-
mantikus darabok, zenés, táncos revü-
produkciók túlsúlya - egyre kevésbé
közönségvonzó, a színházak különböző
okok miatt nem találják helyüket, fel-
adatukat a változó körülmények között.
A kísérleti . színházak ugyan. tíz év óta
megpróbálnak aktuális társadalmi és mo-
rális kérdésekről. szólni, ám esetükben a
nem hagyományos fogalmazásmód

szűkíti le a közönséget, s csupán egy
vékony értelmiségi réteg látogatja az
előadásaikat.

A lisszaboni D. Maria II. Nemzeti
Színház igazgatója, Dr. Brás Teixeira
panaszolta, hogy az egyik legfontosabb
potenciális közönségrétegük, a. legna-
gyobb egyetemi központtal is rendelkező
főváros csaknem tizenötezer egyetemi
hallgatója szinte teljes egészében
negligálja a Nemzeti előadásait, mivel az
egyetemisták úgy érzik - tapasztalatom
szerint jogosan - , hogy ez a szín-ház
számukra semmit nem mond azokról a
problémákról -- gazdasági krízis,
munkanélküliség, kábítószer-fogyasztás,
társadalmi egyenlőtlenségek stb. -, ame-
lyek befolyásolják életüket. Ezekkel a
problémákkal inkább a kísérleti s még
inkább a kevés számú egyetemi együttes
igyekszik foglalkozni.

Ilyen körülmények között rendkívül
nehéz helyzetben vannak a hagyományos
és a kísérleti színházak egyaránt.
Mindehhez járul az, hogy kevés a portugál
dráma (negyven-ötven olyan mai szerzőt
tartanak számon, aki egy vagy több
darabot írt, közöttük többé-kevésbé
jelentős, figyelemre méltó drámaíró-nak
csupán öt-hat számít. Kicsi a
fordításirodalom is, a játszott külföldi
darabok zöme angol-amerikai, francia,
spanyol és német.

A színházak válságát különösen a szí-
nészek sínylik meg, akiket az igen kevés
produkciót létrehozó filmgyártás és az
önálló művészi műsort alig készítő te-
levízió sem foglalkoztat. A színházak -
különösen a kísérletiek - jó részénél a
színészeknek valami más munkát is kell
vállalniuk, hogy megélhessenek.

Általános vélemény szerint súlyos
gondok vannak a művészképzésben is, a
főiskoláról kikerülő színészek olyan
akadémikus oktatásban részesülnek, amely
egyre kevésbé alkalmas a lassan átalakuló
műsor interpretálására. Nem véletlen,
hogy a kísérleti színházak nagy része saját
maga neveli ki főleg amatőrökből s a
legjobb egyetemi együttesekre építve a
színészeit. A szín-házaknál nem
ál ta lánosa független rendező alkalmazása,
például a lisszaboni Nemzeti Színháznak
sincs önálló rendezője, főleg színészek
rendeznek, illetve vannak rendezők, akik
több színházban is dolgoznak.
Természetesen más a helyzet azokban a
kísérleti színházakban, amelyek vagy egy-
egy egyéniség köré csoportosulnak

például a Teatro da

Cornucopiát irányító Luís Miguel Cintra
rendezője, színésze is a csoportnak - ,
vagy közösségi munkával hozzák létre a
produkciókat (például a Teatro Com-
muna).

Nemzeti Színház

Portugáliai tartózkodásom idején a
Lisszabonban játszó tíz színház közül bá-
romban jártam, mindenekelőtt a Nemzeti
Színházban, ahol két darab volt mű-
soron, mindkettőt láttam.

A néhány éve leégett, de rövid idő alatt
eredeti szépségében és pompájában
helyreállított színházépület nagy,
klasszicista stílusú termében a
tizenkilencedik századi portugál irodalom
fenegyerekének, a portugál Balzacnak
avagy egyik magyar méltatója szerint a
portugál Jókainak - nevezhető Camilo
Castelo
Branco Fafei földbirtokos Lisszabonban (O
morgado de Fafe em Liszbon) című
szatirikus vígjátékát játszották. Az 1825-
ben született újságíró, regényíró életé-
nek hatvanöt éve eseményekben rend-
kívül gazdag volt: botrányos nőügyek,
szerelmek kísérték végig pályafutását,
törvénytelen gyerek volta egész életére
kihatott, hol vallásos elvonultság, hol
börtönbüntetések miatt meg-megszakadt
írói karrierje. Mintegy kétszázötven
művet írt, köztük számos történelmi
drámát. Egyetlen saját korának visszás-
ságait kigúnyuló vígjátéka a Fafeí

földbirtokos Lisszabonban, amely igen
közeli rokona a mi Peleskei
nótáriusunknak. Az 1862-ben született
darab tulajdonképpen a korabeli
lisszaboni úri társaság karikatúrája, a
sznobéria, a fenn az ernyő ... mentalitás,
a mesterkélt beszéd és viselkedés
kigúnyolása. Mint ilyen, menthetetlenül
egy adott korhoz kötött érvényességű
mű ; a lassan és körülményesen alakulgató
egyszerű . cselekmény, a figurák, az apró
konfliktusok alig hordoznak olyan
többletet, amely alkalmassá tenné a
darabot arra, hogy áttételesebb,
általánosabb érvényű mondandója legyen.
A színrevitel során azonban elképzelhető
lehetett volna egy olyan megközelítés,
amely kiemeli és fel-erősít i a műnek
azokat az elemeit, vonásait, amelyek. a
mai vidéki újgazdagok és a fővárosban
élésért szerényebb életkörülményeket: is
vállaló új-sznobok közötti konfliktus
kibontására adhatott volna alkalmat. Ám
Ruy de Matos rendező Nuno Carinhas
lépcsősoros, a darab eljátszására
alkalmatlan díszletében meg sem kísérelte
egy mai értelmezhetőség megvalósítását.
A leg-
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gyértelműbb humorforrásokkal (a föl-
esúr parlagiságának szinte göre gáboros
brázolása, az úri társaság tagjainak gü-
yesége, pipiskedő mozgása, természet-
llenes beszédmódja) élő előadás inkább
mű porosságérzetét erősítette.
A színház próbatermében stúdióelő-

dásként Edna O'Brien Virginia című
arabját mutatták be, a Lisszabonhoz
özeli kisvároska, Cascais Portugália-
zerte ismert színházának rendezője,
arlos Avilez színre állításában. Az el-
ősorban regényíróként, de színműíró-
ént is sikeres ír származású írónő eb-ben
művében Virginia Woolf életé-nek egy

ragikus szakaszát eleveníti meg, Woolf
rásainak, műveinek, levelei-nek s egyéb
okumentumoknak a montírozásával. A
arab lényegében mono-dráma, a
ímszereplő mellett fellépő színész és
zínésznő csupán néhány jelenetben segít
Nemzeti Színház egyik leg-

elismertebb művésznőjének, Carmen Do-
loresnek. A hidegen megvilágított kis
teremben szigorú mértani rendben elhe-
lyezett két asztalka, egy állófogas, né-
hány szék tagolja a teret. A színésznő
néhány kellék, egy kalap, kendő, kabát
segítségével képes az idő múlását, a kü-
lönböző helyszíneket és szituációkat ér-
zékeltetni. A meglehetősen bonyolult, a
címszereplő életének és műveinek is-
meretét feltételező, az idősíkokat össze-
mosó szöveget Carmen Dolores nagy
szuggesztivitással, de számomra szokat-
lanul lassú tempóban, kevés belső vál-
tással, ritmizálással adta elő, alakításában
az illusztráló és az átéléses szín-játszás
elemei, a természetes életmeg-
nyilvánulások és a nagyszínházi stilizálás
eszközei keveredtek, s többnyire akkor is
kifelé, a közönség felé játszott, ha
partnereivel volt drámai jelenete.

Kísérleti színházak

A Teatro da Cornucopia az egyik
legrégebbi kisszínház, már 1974 előtt is
működött. Jelenleg egy eredetileg táncok-
tatás céljaira épített épületben dolgoznak,
amelyet szinte jelképes összegért bérel-
nek. Az épületben egy óriás üres terem
szolgál az előadások céljára, a teret
mindig a produkciók jellege szerint ala-
kíthatják. Közönségüket elsősorban a
tanulók és a fiatal értelmiségiek köréből
szervezés útján (bérleteik is vannak)
verbuválják. Kilenc színészből áll a tár-
sulat, a színészek más feladatokat (ad-
minisztrálás, díszlet-jelmez tervezés, ren-
dezés stb.) is ellátnak. A műszaki és
egyéb személyzettel együtt összesen ti-
zenöten vannak. Évente két-három dara-
bot mutatnak be, hetente hat előadást
tartanak, s egy-egy produkció általában
három hónapig marad műsoron. Jelen-
tősebb bemutatóik - Gorkij: Kispolgárok
(1975), Franz Xaver Kroetz: Alsó-Ausztria
(1976), Ödön von Horváth: Kasimir és
Karolin (1977), Büchner: Woyzeck (1978),
Antonio da Silva: A krétai labirintus
(1982), Gil Vicente-Goethe-Brecht:
Oratórium (1983), Heiner Müller: A
feladat (1984), Shakespeare: III. Richárd
(1985) - kirajzolják az együttes szellemi
és művészi programját is. Műsorfüzeteik
tartalmukban rendkívül gazdagok,
kivitelükben szépek és szellemesek, a
szerzőről, a műről, annak történelmi
hátteréről, a darab elő-adástörténetéről és
mai összefüggéseiről egyaránt
forrásértékű összeállítást közöl
mindegyik. Ottlétemkor éppen a sze-
zonban bemutatandó Strindberg-trilógia
előkészületei folytak.

Világszerte - s nálunk is - ismert
kísérleti együttes a Communa. Ez a
színház 1971-ben öt hivatásos színészből
alakult, s kezdetben főleg a munkáslakta
baloldali városokban amatőrként ját-
szottak. 1974 után elfoglaltak egy kör
alaprajzú csarnokot a hozzá tartozó
épülettel, ez lett a színházuk. Az együttes
nemcsak az állami dotációból része-sül,
hanem a portugál művészeti (főleg zenei
és képzőművészeti) élet legfőbb
mecénása, a Gulbenkian Alapítvány is
támogatja, így viszonylag a legstabilabb
kísérleti színháznak tekinthető. A Com-
muna nemcsak előadásokat mutat be,
hanem kiterjedt oktatómunkát is végez,
nemzetközi színésztanfolyamokat tart, sőt
hároméves iskolája van színészeknek,
dramaturgoknak, rendezőknek. Sokoldalú
kulturális központtá vált az évek során a
Communa, filmvetítés, kiállítá-

arlos Paulo az Amadis címszerepében (Teatro Communa)



sok, felnőtteknek és gyerekeknek szóló
színházi előadások, könyvtár várja a főleg
értelmiségi látogatókat, akiknek ez egyik
legfontosabb szellemi központjuk,
találkozóhelyük.

Az előadások kollektív alkotások, a
szövegkönyvek vagy egy-egy színmű
(például Marat/Sade, Borchert: Ajtón kívül,
Brecht: Az anya és az Egy fő a
egy fő, Jevgenyij Svarc: A sárkány stb.)
vagy epikus művek (például középkori
moralitás, vagy legutóbbi bemutatójuk, az
Amadis) alapján készülnek, vagy egy-egy
témáról közös munkával hozzák létre a
szöveget. Harminc bemutatójuk volt, s
mintegy tucatnyi országban, illetve
negyven fesztiválon szerepeltek, többek
között Magyarországon is jártak 1974-ben.
(A SZÍNHÁZ 1974. 2. és 1975. 2.

számaiban olvasható ismertető az akkori
előadásaikról.)

Legutóbbi bemutatójuk az első modern
regény, az udvari lovagregény kései
terméke, a becsület és udvariasság
törvénykönyve, Cervantes Don Quijoté-
jának előzménye és alapműve, a spanyol
vagy portugál eredetű XII-XVI. századi
Amadis de Gaude alapján készült. A több
változatban fennmaradt mű az Arthus
mondakörhöz kötődik, főhőse a walesi
király fia, aki különböző viszontagságok
után elnyeri szerelmesének, a fiatalembert
gyerekként a családjába fogadó, de később
ellenségévé váló Tisuarte király lányának,
Orianénak a kezét, s miután Arthus
végigjárja Európát, s legyőzi összes
ellenfelét, feleségével együtt eljut az
idillikus életet ígérő Szilárd Szigetekre.

Ebből a regényből Abel Neves epikus
szerkezetű darabot készített, amelyet az
együttes vezetője, rendezője, Joăo Mota
állított színpadra. Az előadást a színházon
kívül, a közösségi ház elő-terében egy
vaskos hangú prológ vezeti be. A
prológban a tulajdonképpeni történet
előzményeit a vásári komédiák modorában
elevenítik meg a rikító parókát viselő,
kitömött, túlzó gesztusokat használó,
ordító, patetikus hangon deklamáló
színészek. A nézők ezután egy
félhomályos, mindenütt feketével borított,
két emelet magas csarnokba érkeznek. A
játéktér teljesen üres, az elő-adás három
szinten folyik, a mintegy húsz méter
átmérőjű tényleges játéktéren világítással
különítik el a különböző helyszíneket, de
az első és második emelet szintjén
körbefutó galériák szintén részei a
játéknak.

A romantikus történet megjelenítése
valószínűtlenül szép. A szerelmi jelene-
teket éppen úgy, mint a lovas lovagi
tornát egy picit lassítva, tökéletesen ki-
dolgozott, mégis improvizáltnak tűnő
koreográfia szerint játsszák el a színé-
szek. A beszédjük egy cseppet levegős,
és a pergő déli beszédtempóhoz képest
visszafogott. Nincs az előadásban durva,
érdes megszólalás, kiabálás is alig, nincs
agresszív, erőszakos megmozdulás.
Csodálatosan lágy, többnyire fuvolán
megszólaló zene kíséri a cselekményt, s a

néző úgy érzi, mintha a szereplők néhány
centivel a föld felett lebegve léteznének.
Nem konfliktusokra kihegyezett drámát
látunk, mégis lenyűgöző színházi
élményben van részünk. Olyan érzés
keríti hatalmába a nézőt, mint amikor egy
nagyszerű regény olvasását késleltetjük,
hogy minél tovább tartson a varázs. Az
előadás tempója pontosan

ezt az érzést kelti az emberben. Élvezzük
a történéseket, gyönyörködünk a
szereplőkben s cselekedeteikben, együtt
érzünk a főhőssel, izgulunk sorsáért, vele
örülünk vagy szomorkodunk. Valami
csoda történt, amit egy mai ruhás férfi
megjelenése tör szét: Amadis el-nyeri
szerelmese kezét, a királyi udvar táncol,
majd mindenki távozik, tovább szól a
fuvola, s a bejövő férfi szenvtelen, száraz
hangon közli: mi mindent csinált a boldog
esküvő után Amadis, kikkel hadakozott,
kiket ölt meg, s a felsorolás nem áll meg
Amadis tetteinél, az adatok és tények sora
napjainkig ível. Az első olvasásra talán
didaktikusnak tűnő befejezés fejbe kó-
lintja a nézőt, s a szépség elvesztésének
nyugtalanító érzésével távozik. A térben
és időben tökéletesen kiegyenlített elő-
adás belső ellenpontozottsága, a szi-
multán vagy az egymás után következő

Os Cagados, a Teatro O Bando gyerekszínház előadása (Candido Ferreira és Paula So)
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jelenetek térbeli megkomponálása, a
teljes tér bejátszatása, a nézők szellemi
aktivitásának feltételezése és igénylése, a
minden részletében kidolgozott színészi
munka, az effektusok pontossága minden
pillanatában feszült, epikus menete
ellenére is drámai hatású előadást
eredményezett.

A Communa épületében dolgozik a
Teatro O Bando elnevezésű gyerekszín-
házi csoport is, Joăo Brites vezetésével.
Ez az együttes a Portugáliában létező
három gyerekszínház egyike, s nemcsak
hazájában, hanem Európa számos
országában is ismert. Szemléletük,
módszerük egyáltalán nem hasonlítható
össze a nálunk vagy más közép-kelet-
európai országokban működő gyerek-
színházakéval. Előadásaik lényege rend-
kívül egyszerű és magától értetődő
megállapításra épül: a gyerek fantáziájára
és aktív szellemi, nemegyszer tény-leges
aktivitására alapozva készülnek a
produkciók. Az előadások világa egy-
szerre konkrét és szürreális, a minden-
napi életből ismerős használati tárgyak
lényegülnek át a mindenkori produk-
cióknak megfelelően, a színészek kötött
improvizációja mindig a közönség re-
akciói szerint módosul, ami persze nem
azt jelenti, hogy alkalomról alkalomra
más lesz az előadás, de az adott és
pontosan meghatározott kereteken belül a
belső hangsúlyok eltolódhatnak. A
színház teljes értékű alkotótársnak,
partnernek tekinti a gyerekeket, nincs
szükség fegyelmezésre, sok-sok gyerek
nemcsak az együttes törzsközönségének
állandó tagja, de ugyanazt a produkciót
többször is megnézi.

A téren, a Communa épületével át-
ellenben áll egy másik kisszínház, a

Teatro Aberto, ahol a Novo Grupo nevű
együttes játszik. Én az 1937-ben
Gdanskban született s jelenleg Frank-
furtban élő német drámaíró,, Friedrich
Karl Waechter Te és ő (Tu e Eu) című
darabját láttam, Joăo Lourenço
rendezésében, a főszerepekben Joăo
Perryvel és Miguel Guilhermével. A
darab egy bohóctréfa és egy sci-fi sajátos
keveréke. A két főszereplő egyike, az
erős és tapasztalt férfi végigjáratja ifjú
társával az emberré válás útját, hogy
aztán a darab második részében egy ti-
tokzatos szerkezettel vívott és remény-
telennek látszó küzdelemben éppen a
gyengébb társa álljon mellé és segítse ki a
hajból. A barátságról, az egymásra
utaltságról szól a mű, amit fergeteges
humorral, egy cseppnyi lírával, bámulatos
színészi felkészültséggel, bravúros moz-
gáskultúrával elevenített meg a két szí-
nész. Nem annyira a darab s nem is a
rendezés jelentett élményt, hanem a két
kitűnő színészi teljesítmény.

Fesztivál Portóban

November első felében rendezték meg
Portugália második legnagyobb váro-
sában, Portóban az Ibériai Játékokat,
ezúttal már a hetediket. A hivatalos ne-
vén Festival International de Teatro de
Expressăo Ibérica (FITEI) a spanyol és
portugál nyelvű színházak seregszem-
léje, idén tizenegy portugál, öt-öt spanyol
és brazil, valamint egy-egy venezuelai,
Puerto Ricó-i, guatemalai és kubai
együttes lépett fel.

Két előadást láttam. A setubali TAS a
portugál színház egyik kedvelt műfa-
jában, a zenés, táncos, revüszerű kaba-
réban a setubali születésű és a tizen-
nyolcadik század második, a tizenkilen-

cedik század első felében élt híres énekes
színésznő, Luisa Todi életének mozza-
natait felhasználva mai visszásságokról
szólt.

A másik előadás a sevillai La Jacara
Teatro bemutatója volt: Federico García
Lorca Bernarda Alba háza - csak férfi
színészekkel. A színpadon fémrudakból
összeállított, ajtótlan négyoldalú kalitka-
szerű rácsszerkezet fogja körbe a szerep-
lőket. A rácson belül jobb- és baloldalt
egy-egy lóca helyezkedik el, ezen ülnek
azok a színészek, akiknek éppen nincs
jelenésük. Arra gyakran volt példa a
magyar (főleg az amatőr) előadásokon -
többek között Ruszt Józsefnél -, hogy az
éppen nem játszó színészek a játék-téren
kívül, de a színpadon - a játékon egyszerre
kívül és belül lévő helyzet-ben - voltak, de
itt magán a szigorúan körülhatárolt
játéktéren belül maradtak a jeleneteken
kívüli szereplők is. A helyzet lényege tehát
már térben és a díszletben is
megfogalmazódik. Ám ez eset-ben nem
játssza el a darabot és a rendezői
koncepciót a díszlet, mivel az elő-adás
igazi érdekessége az, hogy minden női
szerepet férfi játszik. Ettől felerősödik és
más értékűvé válik a bezártság-szituáció.
A színészek egyforma szabású, de
különböző színű, stilizált kosztümöt és
rabruhát egyszerre idéző ruhát viselnek. A
színészek nem nőt imitál-nak, s nincs
közöttük semmiféle félre-érthető
kapcsolat. Női néven szólítják egymást, de
igen erős, dinamikus, fér-fias viselkedést
tanúsítanak, összecsapásaik szinte
tettlegességig fajulnak. Eb-ben a közegben
természetesen Pepe Romano nem a nők
által vágyott férfit jelenti, hanem absztrakt
fogalommá válik, ami után törekednek,
amiért harcolnak, de amit el nem érhetnek.
A pontosan értelmezett és kidolgozott
szituációk, az érzékeny közösségi játék - s
ezen belül minden egyes szerep egyénített
és erőteljes megjelenítése -, a játék
konkrétságának és metaforikusságának
egysége rendkívül intenzív, s Lorca mű-
vének szellemétől egyáltalán nem idegen
előadássá tette a Bernarda Alba házát. Nem
kuriózum volt, hanem egy átgondolt
koncepció világos és demonstratív
megvalósítása.

Paradox, de alighanem jellemző helyzet:
portugáliai színházi tanulmányutam két
maradandó élménye közül az egyik
- spanyol volt!

Bernarda Alba háza a sevillai La Jacara Teatro előadásában


