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Színházi esték Kubában

A Havannai Nemzetközi Zenei Fesztivál

A García Lorca Színház a patinás óváros-
ban, Havanna legszebb terén, a pálmák-
kal, gázlámpákkal, márványpadokkal dí-
szített Plaza Centralon van. Ez a régi
Nemzeti Színház. A kubaiak ugyanis
azzal dicsekedhetnek, hogy két Nemzeti
Színházuk is van, az új, modern, több
ezer nézőt is befogadó Nemzeti néhány
évvel ezelőtt épült a Forradalom terén, a
kormányépület tőszomszédságában, míg
a García Lorca Színház mára kissé el-
avult épülete megmaradt a zenei rendez-
vények számára. Sokan megfordultak az
1938-ban emelt patinás falak között: töb-
bek között Sarah Bernhardt, Enrico Ca-
ruso, Benjamino Gigli, a híres tragika,
Margarita Xirgu és a balett koronázatlan
királynője, Anna Pavlova. A színház
igazgatója nem kevésbé híres művész:
Alicia Alonso.

Ez a zenei fesztivál az első ilyen jel-
legű rendezvény a kubai fővárosban. A
szervezők célja az volt, hogy újból elő-
térbe állítsák az utóbbi években háttérbe
szorult zenei életet Kubában. Ennek ér-
dekében a kéthetes program keretében
több koncertet szerveztek, és bemutatták
az operairodalom néhány népszerű
alkotását, a Traviatát, a magyar Bándi
Jánossal a főszerepben, a Faustot, a Pa-
rasztbecsületet, a híres kubai zarzuelát, a
Cecilia Valdést, sőt egy világpremierre is
sor került, a szovjet Jurij Kaszarjan Er-
nest Hemingway című operájának ősbe-
mutatójára. A színházi szakma, a ze-
neértő kubai közönség óriási érdeklő-
déssel várta az atonális zenéjű Heming-
way-operát, a főszerepben egy egészen
kiváló hazai énekessel, Angel Menén-
dezzel. A produkció azonban csalódást
okozott a hagyományos, dallamos zené-
hez szokott kubai közönségnek, a gyak-
ran túlzottan teátrális szövegkönyv pedig
az irodalom- és művészetkedvelők-nek.
Az opera képeket villant fel az író
életéből, s ezeket a művekből vett élet-
rajzi elemekkel „dúsítja". Láthatjuk az
ifjú haditudósítót, aki halált megvető
bátorsággal menti meg egy sebesült baj-
társa életét, szerelmét, az ápolónőt (né-
ger énekesnő alakítja, telt, zengő szop-
ránja betölti a nézőteret), a katonaélet
időnként mulatságos mindennapjait, a

párizsi művészkörökbe beszivárgó fasiz-
mus fenyegető jeleit, az Akiért a harang
szól életet és szerelmet feláldozó köztár-
sasági katonáit, majd a kubai Heming-
way-birtokot, ahol az idősödő író előtt
látomásként megelevenednek a múlt ké-
pei, barátai és szerelmei. Az utolsó, em-
berfelettivé nagyított képben pedig San-
tiago, az öreg halász képében maga He-
mingway harcol a tenger és a cápák ellen,
hogy aztán szimbolikusan átadja a stafé-
tabotot jelképező evezőt a fiatalságnak,
azaz Manolónak, a kisfiúnak.

Az igényes, Berg és Schönberg nyom-
dokain járó zene és a helyenként apró
részletekbe bonyolódó, naturalisztikus,
másutt romantikus pátosszal megírt lib-
rettó meglehetősen vegyes előadást ered-
ményezett. A rendezés hagyományosan
„operai": nagy, statikus tablókkal, a sta-
tiszták lomha ide-oda mozgatásával ope-
rál, s közben kínos precizitással ügyel a
történelmi hitelességre. Az első világhá-
borús puskák szakadatlanul ropognak az
első felvonásban, Hemingway feleségei-
nek öltözéke az utolsó harisnyáig korhű,
a poharakban valódi ital fénylik. A
forgó-színpadot ugyanakkor maguk a
szereplők, jobbára a kórus hozza
mozgásba (nem tudni, hogy technikai
hibáról van-e szó, vagy csak „elidegenítő
effektusról"), s az utolsó képben
Santiago-Hemingway grandiózus méretű,
vetített tengerháttér előtt vívja csatáját a
balett-táncosok által megjelenített
cápákkal. A közönség zavarban van,
nemigen tud mit kezdeni az operával, a
darabbal, Hemingway-jel, aki az emberi
szabadságvágy és önfeláldozás
szimbóluma lett ebben az előadásban, s
lassan-lassan elszivárog a nézőtérről. A
megmaradó maroknyi csoport viszont
lelkesen tapsol. Az énekesek valóban
kivé-teles teljesítményt nyújtottak, a
balett-betétek a kubai balett
hagyományos virtuozitásával csillogtak;
ám az igényes zene jobb szövegkönyvet
és sokkal jobb rendezést érdemelt volna.

Természetszerűleg sokkal nagyobb si-
kere volt a kubai nemzeti zarzuelának, a
Cecilia Valdésnek, ennek az operába ol-
tott népszínműnek. A darab a XIX. szá-
zadi Havannában játszódik: spanyolok,
kreolok, rabszolgatartó földbirtokosok és
rabszolgák népesítik be a hatalmas
színpadot színes, látványos díszletek kö-
zött, pazar kiállítású jelmezekben. A kar,
amely nemcsak énekel, hanem a kubai
hagyományokhoz híven remekül táncol
is, ötször öltözik át egy felvonás alatt,
pompázatosnál pompázatosabb ruhákba.
A lényeg: a látvány, a szemkápráz-

tató gazdagság, amely igencsak ellentét-
ben áll a kubai színházi élet általános
puritanizmusával, szegénységével.

A történet banális: Leonardo, a gazdag
földbirtokos fia szerelmes a gyönyörű
mulatt lányba, Ceciliába, a szülők vi-
szont a gazdag és fehér Isabelt szánják
fiuknak. Hogy a dolog ne legyen olyan
egyszerű, kiderül: Cecilia és Leonardo
tulajdonképpen féltestvérek, Cecilia a
fiatal korában kicsapongó életet élő apa
és egy mulatt cselédlány törvénytelen
lánya. Az apa természetesen minden ere-
jével igyekszik meggátolni a fiatalok ta-
lálkozásait, a mit sem sejtő anya, e hírne-
vére igencsak kényes főúri dáma viszont
azt tanácsolja a fiának, hogy vegye fele-
ségül Isabelt, és tartsa meg szeretőnek
Ceciliát. A könnyelmű és befolyásolható
ifjú hajlik a dologra, a kapcsolatból kis-
lány születik, aki szintén a „Valdés" ne-
vet kapja, mint minden törvénytelen gye-
rek a múlt századi Kubában. A darab tragé-
diába torkollik: Leonardo esküvőre ké-
szül Isabellel, Cecilia pedig felbéreli volt
szerelmét, a mulatt Josét, hogy akadá-
lyozza meg ezt a házasságot. José azon-
ban nem Isabelt szúrja le, hanem a temp-
lomból kilépő Leonardót. Cecilia meg-
őrül, a gyerekből pedig valószínűleg újabb
tragikus sorsú Cecilia lesz.

A téma meglehetősen gyakori a kubai
drámairodalomban: vonzó külsejű, ártat-
lan mulatt lánykák gyakran esnek áldo-
zatul a romlott fehér férfiak felelőtlen
kéjvágyának. A fekete és mulatt hősök
majdnem mindig naivak, tiszták, valahol
az autentikus kubai gyökereket hordoz-
zák magukban, de kevés kivételtől elte-
kintve nem tudnak főszereplővé előlép-
ni; epizód- vagy rezonőrszerepet játsza-
nak, s a legjobb esetben is csak a passzív
áldozat sorsa méretik rájuk.

Az előadás Ceciliája fehér bőrű, s bár
kellemes megjelenésű, szép hangú éne-
kesnő, mégsem tud megfelelni a gyönyö-
rű mulatt táncosnők által felfokozott vá-
rakozásnak. (Kár, hogy nem A víg özvegy
sötét bőrű, párductestű főszereplője ala-
kította, aki nagy személyes sikert aratott a
fesztivál harmadnapján.) A rendezés a
fekete rabszolgatömegek megaláztatását
és szabadságvágyát állítja előtérbe: az
elegáns, marionettszerű főszereplők mö-
gött, előtt, mellett valamilyen formában
mindig ott van az elnyomott tömeg. Oly-
kor brutálisan bántalmazzák, olykor csak
egyszerűen semmibe veszik őket, de ők
fenyegető pózban várakoznak, és parázs-
ló szemmel gyűjtik az erőt a majdani lá-
zadáshoz. A legszebb, leghatásosabban



megkomponált jelenetek is a rabszolgák
balettbetétei: a rabszolgák lázadó tánca
vagy a szertartásos fehér szerelmespár
mögött a fekete pár odaadó, természetes,
minden formalitást nélkülöző egymásba
olvadása.

A Cecilia Valdés zeneileg igényes pro-
dukció; az operához közelít, de sokat merít
a kubai népzenéből is. Felhasználja az
autentikus népi hangszereket, például a
„tambor batát", a„ SOnt", a népi táncokat,
a szamba egyes elemeit. Éppen ezért ze-
neileg is sokszínű, változatos, csillogó.

A fesztivál kétségkívül legnagyobb sze-
mélyes sikerét a magyar énekes, Bándi
János aratta, aki a Traviata Alfredjaként
színes, árnyalt dallamformálásával, kü-
lönleges muzikalitásával és nem utolsó-
sorban színészi alakításával meghódította
a közönséget. Kamaszosan fiatal, tempe-
ramentumos, napjaink kifejezésével élve
„rámenős" figurát formált az igen tehet-
séges és attraktív kubai énekesnő, Lázara
Maria Lladó oldalán. A kritikák kivétel
nélkül felsőfokban méltatták Bándi telje-
sítményét: kiemelték egyenletesen szár-
nyaló tenorjának igen szép hangszínét,
expresszivitását, teljes hangi és fizikai
azonosulását a figurával, s egyes kritiku-
sok nagy nemzetközi karriert jósoltak a
fiatal magyar énekesnek.

A rendezés, mint itthon Békés András
új munkája, sokban visszatért az eredeti
Dumas-regényhez, de még mozgalma-
sabb, cselekményesebb: Alfred és Violetta
első felvonásbeli kettősét keringőzve
éneklik, a negyedik felvonásban a
farsangolók körbetáncolják a haldokló
kurtizán ágyát, s közben a végrehajtók
viszik ki Violetta bútorait. A hagyomá-
nyos operai statikussághoz szokott kö-
zönség kissé zavarban van: nem érti, kik
és miért cipelik a bútorokat, szeretne
Violetta áriájára figyelni, de a farsangolók
minduntalan eltakarják az ágyban fekvő
hősnőt. A kiváló szopránt, Lázara Maria
Lladót azonban láthatóan semmi sem za-
varja: hanyatt fekve, sőt fejjel lefelé lógva is
plasztikusan, szépen formálja meg áriáit,
minden testhelyzetben képes a maxi-
mumot nyújtani.

Már nem a zenei fesztivál keretében, de
annak szerves folytatásaképpen üdvözöl-
hette a kubai főváros Antonio Gadest és
társulatát, akik a Carmen színpadi vál-
tozatát mutatták be.

„Ez a színpadi Carmen folytatása a
Carlos Saurával való együttműködésnek,
amely a Vérnász, a Carmen és a Boszor-
kányszerelem filmváltozatait eredményez-te
- nyilatkozta Gades a Carmen óriási

érdeklődéssel várt havannai bemutatója
előtt. - De a színpadi változat merőben
más, mint a film. Cselekményében job-
ban közelít az operához, de felhasználtuk
Mérimée regényének egyes elemeit is.
Carmen az abszolút szabadságvágy, a
gátakat nem ismerő szenvedély jelképe,
pusztít és rombol maga körül, ha szemé-

lyes szabadságában sértik. Megpróbáltuk
megkeresni ebben az eredetileg francia
regényfigurában mindazt, ami összeté-
veszthetetlenül spanyol: a cigányos nyug-
talanságot, a féktelen temperamentumot,
az erotikus töltést. Mindezt a flamenco
tánc és flamenco dalok elemeivel, kiegé-
szítve és ellenpontozva Bizet muzsikáját."

Fernando Bermudez Az Enramada utcai kedves című darabban



Saura és Gades ezúttal is lenyűgöző
produkciót hozott létre. Saura rendezése
ki-tágította a teret: a darab ugyan, a
gadesi hagyományok szerint, szintén a
balett-teremből indul, de a zseniálisan
egyszerű, óriási tükrökkel operáló
színpadkép pillanatok alatt átalakul
piactérré, falusi kocsmává, a bikaviadal
arénájává. A Saurára jellemző fény-árny
játék tereket tud szűkíteni, tágítani, és
mesteriek a Sauraféle ritmusváltások: a
szinte az eszmélet-lenségig fokozódó
őrjítő tempót egy hirtelen „vágással"
abszolút csenddé, mozdulatlansággá
változtatja. Igen hatásos a tömeg, a
táncosok mozgatása a színes, vásári
tarkaságú jelenetekben, és ennek hirtelen
ellentéte, a fenyegető, ütemes
kopogással kísért mozdulatlanság. Új
elem Antonio Gades és Carlos Saura pa-
lettáján a groteszk humor: a falusi piacté-
ren afféle falusi virtuskodás formájában
előre eljátsszák a bikaviadalt, megtán-
coltatva a háttérben éneklő korpulens
flamencoénekest.

A flamenco dalok a színpadi Carmenben
szinte egyenértékű szerepet kaptak a tánc-
cal, s olyan tökéletes harmóniát alkotnak
a színpadi történésekkel, amire ritkán van
példa a színház világában.

Ez a Carmen azonban elsősorban a fő-
szerepet megformáló kiváló balerináé,
Cristina Hoyosé. Abszolút főszerep, és a
táncosnő él is a lehetőséggel. Ördög és
asszony egy személyben, aki égővörös jel-
mezében mint világító égitest vonja bűv-
körébe a férfiakat. Az egyik pillanatban
megfoghatatlan lidércként siklik ki José
(Antonio Gades), a férj (Juan Antonio
Jimenez) és a torreádor (Juan Alba) ke-
zei közül, hogy aztán a líraian megkom-
ponált szerelmi jelenetekben odaadóan
gyöngéd legyen. Cristina Hoyos, az együt-
tes évek óta vezető táncosnője mindent
tud, amit a flamencóról tudni lehet, és
még annál is többet. Már régen kitágí-
totta a flamenco kereteit, ő valóban maga
Carmen, Laura del Sol csodálatos
filmbéli Carmenje után a tökéletes szín-
padi Carmen.

Színházművészek Országos Fóruma

Szerencsém volt a zenés műfajokkal Ku-
bában, mert ez a terület különben évek
óta a kubai színházi élet mostohagyer-
meke, s egyértelműen háttérbe szorult a
prózai színházzal szemben.

1959, a forradalom győzelme után állami
támogatással, sőt konkrét ideológiai prog-
rammal számtalan apró társulat kezdte
meg működését Havannában és vidéken.

Feladatuk a szocializmus építéséből adódó
konkrét problémák ábrázolása volt le-
egyszerűsített, didaktikus formában, hogy
a képzetlen tömegek számára is világosan
érthetők legyenek. Tipikus példája ennek a
politikai-agitatív színháznak az
Escambray-színház, amely Kuba egyik
legelmaradottabb vidékének, az
Escambray-hegységnek s az ott lakó
parasztságnak „szocialista átalakítását"
hivatott elősegíteni. E társulatok jó része
tiszavirágéletűnek bizonyult, ma már
nem létezik. A meg-maradt társulatoknál
az utóbbi időben újra előtérbe került a
minőség kérdése. Ez állott a
középpontban a Színházmű-vészek
Országos Fórumán is, melyet kül-földi
szakemberek részvételével 1987 no-
vemberében rendeztek meg Havannában.

A vitaindító előadás, egy fiatal kriti-
kusnő, Nora Hamze összefoglaló elem-
zése a kubai színházi életről szokatlanul
éles hangnemben szólt a színházi élet
„mennyiségi termelési stílusáról", a mi-
nőség háttérbe szorulásáról, a nemzeti
drámairodalom általános kríziséről. A
forradalom győzelme után soha nem lá-
tott aktivitás a hazai színházi életben, a
rengeteg bemutató, a hazai „drámaíró-
ipar" futószalagon gyártott, műremek-
nek igazán nem nevezhető alkotásai csak
számszerű eredményekre törekedtek, a
minőség egyre inkább háttérbe szorult.
A helyzetet az előadó szerint még in-
kább súlyosbította, hogy mindez az álta-
lános színházi infrastruktúra fejletlensé-
gével találkozott: képzetlen, gyorstalpa-
ló tanfolyamokon „gyártott" színészek-
kel, rendezőkkel, képzetlen technikai és
adminisztratív apparátussal, a technikai
felszerelés kezdetlegességével, a színész
és általában a művész alacsony társadal-
mi és anyagi megbecsülésével. (Ez
utóbbi-ra jellemző, hogy egy vezető
színész havi bére nagyjából megegyezik
egy cukor-nádvágó munkáséval.)

A kezdeti évek „teatro nuevo"-ja, új
színháza, amely az új közönséghez, az
utcák és terek romlatlan, tiszta és naiv
emberéhez szólt a folklór, a népmesék és
a népzene elemeinek felhasználásával,
az agitatív politikai színház újszerűsége
és frissessége mára kifulladóban van. Az
általános igénytelenséghez, a színházi
élet arculatának uniformizálódásához
nagymértékben hozzájárult az is, hogy
válogatás nélkül elsorvasztották az úgy-
nevezett „konvencionális" társulatokat,
melyek gyakran kitűnő színészeket, ren-
dezőket és dramaturgokat mondhattak
magukénak. Az együttesek jó része elké-
nyelmesedett, eszközeik megmereved-

tek, a bemutatók válogatás nélkül, minő-
ségi igény nélkül, mechanikusan követ-
ték egymást. A „kollektív színház" kez-
detben újszerű, izgalmas produkciói egy-
re inkább az olcsó hatáskeresés, a szín-
padi látvány irányában tolódtak el, az
előzetes szociológiai vizsgálatokból hi-
ányzott a tudományos megalapozottság,
a drámai megformálásból a dramaturgiai
alaposság, a figurákból pedig a sematikus
máz mögött eltűntek a valódi jellemek.
Ez a fajta színház ugyan deklaráltan a
tömegeknek készült, de a tömegek mára
felnőttek, és ők maguk is olcsónak, fel-
színesnek érzik ezt a fajta szórakoztatást.

A kritika gyakran az esztétikai szem-
pontok figyelmen kívül hagyásával ítélt,
csakis a politikai tartalom minősítette a
műveket, s ez a művészi igénytelenség
maguknál a szerzőknél is belső igényte-
lenséghez vezetett. A drámaírók nem is
törekedtek arra, hogy szakmailag tovább-
képezzék magukat, vagy mélyebb társadal-
mi-filozófiai mondanivalót fejtsenek ki
műveikben; még a legtehetségesebb al-
kotók is a témák felszínén maradtak.

Kemény szavak, kemény ítélet - ám a
fórumon részt vevő fiatal szakemberek
többsége egyetértett a vitaindítóval. So-
kan anyagi természetű gondokkal pró-
bálták magyarázni a jelenlegi helyzetet:
az scambray-színház képviselője például
elmondta, hogy az együttes kénytelen
vidéki magányában disznót hizlalni,
hogy alapvető kiadásait fedezze. Csak
Paco Alfonso, a kubai drámairodalom
„nagy öregje" kelt ki a fiatalok türel-
metlensége, „anyagiassága", nem kellően
érett politikai öntudata ellen, és Kuba
internacionalista kötelezettségeivel pró-
bálta indokolni a jelenlegi nehézségeket.

A prózai színházakban látottak rész-
ben igazolták a fórumon elhangzottakat,
olykor mégis úgy tűnt, túl szigorúan ítél-
tek. A darabok művészi színvonala, a mon-
danivaló helyenkénti naivitása, a kezdet-
leges színpadtechnika, a rendezés ügyet-
lenségei valóban fellelhetők a havannai
színházak produkcióiban, mégis van ben-
nük valami frissesség, fésületlen eredeti-
ség, történelmi vagy napi aktualitások-
hoz kötődő érdekesség, s ez mindig meg-
teremti a kontaktust a közönséggel, a
„közös játék" lehetőségét. Kubában
nincs közönségszervezés, nincs
„vattázás", min-den színházjegy
egységesen két pesóba, - azaz mintegy
huszonöt forintba - kerül, és minden
produkció addig él, amíg közönségigény
van rá. (Ez lehet húsz-huszonöt előadás,
de a vidéki turnékat is beleértve száz-
százötven előadás is.)



Egyetlen unalomba fúló, poros klasszi-
kust sem láttam Havannában; a darabok
többsége, az előadások mintegy hetven
százaléka kortárs szerzőtől ered. Igaz,
gyakran tiszavirágéletű szerzőkről, gyor-
san elfeledett darabokról van szó, de az
adott pillanatban mindig valami aktuális
érdekességet visznek színpadra, és soha-
sem hiányzik a kicsit vaskos, olykor föld-
hözragadt, de mindig ízes nyelvi fordula-
tokkal megspékelt humor, ami sok min-
dent elárult a kubai ember hétköznapjai-
ról, szokásairól, általános emberi tulaj-
donságairól.

Színvonalas szórakoztatás:
„Az Enramada utcai kedves"

A Rita Montaner Társulat az egyik vezető
együttes ma Havannában. Nevét a híres és
népszerű kubai színésznőről kapta, aki
sokáig a kubai szépségideál meg-
testesítőjének számított. Az együttes 1962-
ben jött létre; a Művelődésügyi Minisz-
térium illetékesei hívták életre a "szín-
vonalas szórakoztatás" céljára. Mint az
együttesek általában, évekig a Rita Mon-
taner sem rendelkezett saját színházépü-
lettel. Ma, a város szívében, a még min-
dig világvárosi színvonalú Hilton Hotel, a
Habana Libre mellett, a Sótano, a Pin-
ceszínház az övék, de a hivatalos szín-
házi központ (az irodák, a jelmeztár, az
irattár) a város másik végén egy kertes
bérházban van.

Az általam látott előadás a negyvenes
éveiben járó neves drámaíró, Gerardo
Fulleda-León 1981-ben írott és a kritiku-
sok díjával kitüntetett Enramada utcai
kedves című műve nem igazán jó darab,
de szórakoztató, jól megszerkesztett sza-
tíra, némi melodramatikus beütéssel. Ját-
szódhatna bárhol és bármikor, de az uta-
lásokból egyértelműen kiderül, hogy a
forradalom előtti évek úgynevezett „ál-
demokráciájában" vagyunk, a látszólagos
szabad választások országában, a ha-mis,
demagóg, álszent szabadság társa-
dalmában. A kiinduló helyzet egy abszurd
dráma indítása is lehetne: a neves
képviselő, a hatalmon lévő párt egyik ve-
zetője váratlanul meghal, méghozzá sze-
retője, az Enramada utcai asszony házá-
ban. A helyzet óriási botránnyal fenyeget,
a szerető ragaszkodik hozzá, hogy itt, az ő
házában ravatalozzák fel a kiváló férfiút,
hiszen szinte minden szabad idejét itt
töltötte. Sorban tiszteletüket teszik a
társadalom jellegzetes figurái: az ál-szent
feleség, akiről kiderül, hogy köz-ben a
háziorvossal vigasztalódott, a „nagy

ember" fia, aki minden támogatást meg-
kapott léha és pazarló életmódjához, az
ellenpárt vezére, aki azonnal politikai
tőkét próbál kovácsolni az ügyből stb. A
szerető, aki eddig abban a hitben élt.
hogy a „nagy ember" egyedül nála, az ő
karjaiban volt őszinte és emberi, megtudja,
hogy az neki is hazudott, egy fiatal lány
őt is kiszorította az államférfiú szívéből
és ágyából. A pénz azonban mindent el-
simít, a bánatos özvegy mindenkit lefizet,
kivéve a szegény és becsületes sofőrt, aki
egy véletlen puskalövés következtében
az ügy egyetlen igazi áldozata lesz.

A darab utolsó előadását, a „darabte-
metést" láttuk, de ez itt inkább ünnepé-
lyes hangulatú, mentes mindenféle laza-
ságtól, olcsó poénkodástól. A színészek-
nek persze nem is igen áll módjukban
megunni a darabot, most játsszák talán
huszadszor. Az érdeklődés nagy, alig
férünk be a kicsiny, kétszáz személyes
nézőtérre. Az előadásban a realista és
szürrealista elemek kombinálódnak. A
bevezető maskarás felvonulás hatásos
képei a kubai karneválok jellegzetes figu-
ráit vonultatják fel, és már előre megte-
remtik a „hamis, képmutató, hazug" vi-
lág atmoszféráját; a befejező kép pedig, a
halott szenátorból kibújó, új életre kelt
szenátor figurájával szinte misztikus ma-
gasságokba emeli ezt az embertípust.

A színészek megszokott eszközökkel,
rutinosan „alakítanak": a szépasszony sá-
padtan neurotikus, a feleség elegánsan
arrogáns, a fiú előkelően nyegle, a néger
nagynéni szókimondó és jóságos. A kö-
zönség hálás, önfeledten szórakozik.
Meg-tapsolja az imperializmusellenes
kiszólásokat, a régi, letűnt kor figuráit, s
meg-nyugodva megy haza. A felhőtlen
szórakozás nem hagy benne szemernyi
keserű szájízt sem, hiszen semmi köze a
világ-hoz, amelyben jelenleg él.

Nicolás Dorr 1986-tól a társulat művé-
szeti vezetője. Maga is drámaíró, A régi
ház című darabja egy fiatal házaspár és
egy idős asszony kapcsolatáról jelentős
kritikai és közönségsikert aratott. Be-

szélgetésünk során főleg két kérdésre
szeretnék választ kapni: - Mi a
véleménye a színházi ,fórumon
elhangzottakról, és hová tűntek a
havannai színházakból a világszerte
ismert kubai abszurdok?

- En nem tartom olyan tragikusnak a
helyzetet, mint Nora Hamze. Való igaz,
hogy a hatvanas években egymás után
nyíltak meg a kis színházak, mozikat ala-
kítottak át színházakká, s kis szériákkal,
mindennapos apró gondokat érintő dara-
bocskákkal tartották fenn magukat. Tizen-
négy éves voltam, én is akkor írtam az
első darabomat. Divat volt darabot írni.
Az embereket valahogyan be akartuk
csalogatni a színházakba, s úgy gondol-
tuk, a tömegeket csak az ő szintjüknek
megfelelő, konkrét agitatív-didaktikus
színházzal tudjuk megnyerni. A színi-
előadások egy-egy konkrét probléma (a
falu átalakulása, a nagyüzemi munkás-
ság új szerepe, a szocialista erkölcs kér-
déseinek taglalása), valamilyen meghatá-
rozott politikai feladat elvégzésére szer-
veződtek. Az előadások ingyenesek vol-
tak, vagy csak formális belépti díjat
szedtek. Forradalmi változás volt ez
akkoriban, s meg is teremtette az új
színházi közönséget, fellendítette a hazai
dráma-irodalmat. Az évente
megrendezett szín-házi fesztiválok is
növelték az érdeklődést, a Casa de las
Américas kiadó drámapályázatai
hasonlóképpen.

A hetvenes évek közepétől a „napra-
kész" produkciókat lassan felváltották az
irodalmi értékeket is felmutató drámai
művek, az addig csakis tömegekre épített
konfliktusok már egyénített figurákban
is tükröződtek. Az egyén, a személyiség
újra elfoglalta helyét a színpadokon. Az
agitatív-politikai színház valóban típuso-
kat vonultatott fel, de a legjobbak, Jesus
Diaz, Roberto Orihuela, Albio Paz - ez
utóbbi főleg Sztrájk című darabjában -
megtalálta a módját, hogy a típusokban fel-
villantsa az, egyénit, az eredendően em-
berit. A legnépszerűbb kubai szerzők, Ig-
nacio Gutiérrez, Héctor Quintero, Abelar-
do storino pedig igazi hús-vér, ráadásul

Jelenet A közvélemény című darabból



összetéveszthetetlenül kubai figurákat állí-
tottak színpadra: Quintero a Veled kenyé-
ren és vízenben, az egyik napról másikra
való élés, a „fenn az ernyő, nincsen kas"
életstílus tipikus és vérbő, népies humor-
ral megrajzolt hőseit, storino a Disznó-
lopásban a kubai machismo jellegzetes
alakjait; Eugenio Hernández spinosa
pedig a Maria Antoniában nemcsak szo-
ciológiai körképet fest a kikötők világá-
ról, hanem egy asszony árnyalt pszicho-
lógiai jellemzését is adja.

Ezek a szerzők, mint ez Kubában gya-
kori, egyúttal rendezők is, egy-egy társu-
lathoz tartoznak, így igen jól ismerik a
színház világát. Profi színházi emberek, s
ez egy drámaírónál nem mindig hátrány!
Talán ennek is köszönhető, hogy a kubai
közönség szívesen látja a kubai szerzőket
a színházakban. A mi társulatunk
nyolcvan százalékban hazai szerzőket
játszik, s a klasszikusokat, a külföldi
szerzőket is megpróbáljuk a kubai viszo-
nyokra „adaptálni". Az abszurd, a gro-
teszk valóban nincs jelen a kubai szín-
házi életben. De ez nemcsak annak kö-
szönhető, hogy ma mása társadalmi igény,
és az új közönség valószínűleg nehezen
birkózott volna meg az abszurddal, ha-
nem annak is, hogy a kubai abszurd Anton
Arrufat, Virgilio Pinera, José Triana mű-
veivel elérte csúcspontját, s most már
lemenő ágban van. Pinera 1941-ben írta
az Elektra Garrigót, Arrufat 1968-ban a
Heten Théba ellent, amely az „ideológiai
ambivalencia" ellenére megkapta az Írók
és Művészek Szövetségének díját. Triana
soha többé nem tudta megismételni a
Gyilkosok éjszakájának sikerét. A hetve-
nes években még történtek gyenge kísér-
letek az abszurd feltámasztására, de ezek
már csak halvány utánérzések voltak.

A Teatro Estudio, az értelmiség
színháza

Szerény épület a Casa de las méricas
kiadó, a latin-amerikai kultúra kubai köz-
pontja szomszédságában, egy csendes
mellékutcában. Az utca, az épület sze-
rény, de a bejárat, a kékre festett oszlop-
csarnokkal összetéveszthetetlenül szín-
házi. Nagy, légkondicionált nézőtér, a
bársonyszékek mellett összecsukható mű-
anyag pótszékek; úgy tűnik, szükség is
van rájuk, mert a színház ma is, mint
minden nap, megtelt.

A közvélemény című darab román szer-
ző, Aurel Baranga műve, de itt most ku-
bai környezetben játszódik. A cselekmény
színház a színházban: egy társulat
jellegzetes figurái (a vezető színész, a

kezdő színész, a primadonna, a rendező,
az ügyelő) darabot próbálnak, amely egy
szerkesztőség életéről szól. A Világító
Fáklya című újság munkatársai úgyszin-
tén jól ismert, jól jellemzett típusok: a
főszerepben a kissé ügyefogyott, de te-
hetséges és becsületes Justo (azaz Igaz-
ságos), szerelme, a szendén szőke szo-
ciálpolitikai újságírónő, a Főnök, aki fel-
felé „fejbólintó János", lefelé könyörtelen
diktátor, az Intrikus, aki fülig érő szájjal,
hajbókolva vigyorog az igazgatóra, s
közben észrevétlenül fúr minden-kit, akit
csak ér, a „népi káder", aki mellét
düllesztve állandóan azzal kérkedik, hogy
egész családja falun él, neki „gyökerei
vannak", de egyetlen sort sem tud leírni
helyesírási hiba nélkül, a „Kékharisnya",
a tehetségtelen szemüveges vénlány, aki
mindenkit megfojtana egy kanál vízben,
aki fiatal, és ráadásul még írni is tud, a
könyökvédős, kérdőjel formájú, régi típusú
„Szerkesztő", egy kövület a hőskorból, aki
már csak konspirálni tud, írni nem stb.

A sztori egyszerű, nem is túlságosan
eredeti: Justót főszerkesztő-helyettesnek
nevezik ki, mert egy véletlen folytán úgy
hiszik, hogy a sajtóügyi miniszter közeli
barátja. A szerkesztőség felbolydul, min-
denki igyekszik Justo kegyeibe férkőzni,
s homlokegyenest mást mondani, írni,
mint amit eddig mondott és írt. A darab
végén természetesen minden kiderül, Jus-
to nem az (immár bukott) miniszter ba-
rátja, de a Közvélemény, ez a mitikus és
absztrakt tömeg őt teszi meg a lap főszer-
kesztőjévé.

Az előadás profi színházi teljesítmény.
Nincs egyetlen perc üresjárat, a színpad
egésze forr, bugyborékol, pezseg, az
„előadás az előadásban" akadozik: az
egyik színész nem jön be, a másiknak a
tévébe kell rohannia, a lusta ügyelő (a
tornacipős, farmernadrágos nemzedék re-
mek karikatúrája) lomhán, munka- és
életundorral az arcán szurkol, bárcsak
maradna el az előadás, mert akkor véget
érne az ő munkaideje is. Csípős, szóra-
koztató szatíra. A szervilizmus, a hivatali
hatalommal való visszaélés, az elkopta-
tott frázisok nevetségessé tétele viszony-
lag új jelenség Kubában. A főleg értelmi-
ségi közönség veszi a lapot, fél szavakból
is ért. A színészek, remek jelmezeikben
szinte lubickolnak a hálás szerepekben. A
darabot Raquel Revuelta, a Teatro studio
vezetője, az ismert színésznő rendezte.

„A mi színházunk az egyetlen, amely a
forradalom előtt jött létre, s még ma is
működik - mondja Revuelta beszélgeté

sünk során. - 1958 februárjában alakul-
tunk, a kubai színházi élet két nagy egyé-
niségének, García spinosának és Vicente
Revueltának vezetésével, akik akkoriban a
Szocialista Néppárt kebelén belül tömö-
rítették a haladó művészeket, és megala-
pították a »Színházi Kísérletek Körét«.
Azt vizsgáltuk, hogyan lehet a világiro-
dalom, a nemzetközi színházi élet legjobb
alkotásait, a különféle módszereket a
kubai valóságra, a kubai viszonyokra
alkalmazni. Elsőként dolgoztunk Szta-
nyiszlavszkij-módszerrel Kubában, és
elsőként mutattunk be Brecht-darabot. Új
módszerrel új darabokat próbáltunk
meghonosítani a kubai színházi életben,
és színészképzéssel is foglalkoztunk. A
Teatro studio elsősorban iskola volt,
műhely, s csak másodsorban színház,
amely kamatoztatta az iskola, a kísérletek
eredményeit, szintetizálta a színfalak
mögötti tevékenységet. 1964 óta rendel-
kezünk saját színházépülettel Havanná-
ban. 1986-ig mintegy száznegyven dara-
bot mutattunk be, de mindig igyekeztünk
előnyben részesíteni a kubai szerzők
műveit. Ennek érdekében rendszeresen
hirdetünk drámapályázatokat; az első
helyezett jutalma az, hogy művét
bemutatjuk. Dolgoztunk már Mario Be-
nedettivel, Enrique Buenaventurával, Jurij
Ljubimovval, Arnold Weskerrel, és több
nemzetközi fesztiválon vettünk részt
Franciaországban, Belgiumban, Spanyol-
országban, Kolumbiában.

Fontosnak tartjuk, hogy felfedezzük,
feltárjuk a közönség számára, mi is az
igazán kubai. A kubai ember, mint afféle
népszínműfigura, sokáig inkább csak ka-
rikatúrája volt egyfajta magatartásnak,
életvitelnek, hiszen a mi saját kultúránk
évszázadokon keresztül háttérbe szorult
először a spanyol, aztán az amerikai kul-
túra mögött. Meg kellett teremteni azt a
kultúrát, azt a színházat, ami nekünk és
rólunk szól. Ez persze nemcsak kubai
műveken keresztül juthat kifejezésre. A
közvélemény például román szerző műve,
de az általa felvetett problémák, a szervi-
lizmus, az önállóság hiánya minden tár-
sadalomban, így a szocialista társadal-
makban is előfordulhatnak. Mi mindezt a
mi sajátos viszonyainkra alkalmaztuk, s
nézőink közül sokan nemis tudják, hogy
nem kubai szerző művét látják.

Az utóbbi években színházunk egyre
erőteljesebben bírál. Mivel elsősorban a
kubai viszonyokról szeretnénk szólni,
nem feledkezhetünk meg a visszássá-
gokról, a negatív tendenciákról. Tükröt
kell mutatnunk a kubai embernek: íme,



ilyen vagy, ezek a hibáid, és ha ezek a
hibák általánosak, bizony a rendszer is
hibás, hiszen jórészt belőle fakadnak. A
kövélemény szereplői mindannyian tí-
pusok. A publikum nagyon jól ismeri
őket, nevet rajtuk, de egy kicsit önmagába
is tekint. A. kubai emberre jellemző, hogy
mindenen képes nevetni, a legtragikusabb
dolgokon is. Mi azt szeretnénk elérni,
hogy ez a nevetés egy kicsit keserűbb, egy
kicsit rádöbbenésszerű legyen, ezért
karikírozunk minél erősebben. A kö-
zeljövőben fogjuk bemutatni a Tartutffe-
öt. Ebben azt szeretnénk érzékeltetni,
hogy Tartuffe és Orgon akár egy és ugyan-
azon személy is lehetne, ugyanannak az
attitűdnek a két pólusa. Tartuffe nem
lehet meg Orgon nélkül. A mi értelmezé-
sünkben Orgon lesz a főszereplő, az a
magatartás, amit Orgon képvisel.

Visszatérve A közvéleményre: a kubai
ember kritikus, d nem önmagával szem-
ben. Igényes. de anélkül, hogy ő maga
aktívan részt venne az igényesebb élet-
forma megvalósításában. Túlságosan ké-
nyelmes, túlságosan is készen kap min-
dent, ingyenes iskolai oktatást, orvosi
ellátást, olcsó közlekedést, biztos mun-
kahelyet, és mindez rányomja bélyegét az
életformájára is. Justo, a darab legpo-
zitívabb figurája is inkább csak sodródik
ide-oda, képtelen arra, hogy saját sorsát
maga alakítsa. A körülmények döntenek
helyette. Fél éve játsszuk a darabot, a
siker változatlanul nagy."

Sémák bírálata
a Bertolt Brecht Színházban

Freddy Artiles, A séma című darab szer-
zője, egyben a Bertolt Brecht Színház
művészeti vezetője. Eddig „hagyomá-
nyos" darabokat írt, A séma új témát, új
drámaírói módszert képvisel Artiles pa-
lettáján. „A formalizmust, a rendeletek,
utasítások szolgalelkű végrehajtását, a
bürokráciát, az alacsonyabb szintű appa-
rátusok túlbuzgóságát szerettem volna
bemutatni ezzel a darabbal - mondja
Artiles. - Egy jelenséget szerettem volna
a fókuszba állítani, s ehhez a direkt poli-
tizáló színház egy árnyaltabb változatát
választottam, a mindennapokra kikacsintó
szatírát, amely azonban bizonyos jelen-
ségek gyökereit is feltárja. A »tükröt tar-
tok«-módszer egyébként bevált Kubában:
a tipikus jelenségeket, az általánosan
negatív tendenciákat megpróbáljuk olyan
egyénített figurákkal bemutatni, melyek
mégis magukon viselik a típusok összes
kártékony jellemzőit. Színházunk

1973-ban alakult, elkötelezetten politizáló
színházként, legnagyobb sikereinket
Brecht, Vasziljev, Pogogyin, Roscsin,
Gelman műveivel arattuk, s persze a ha-
zai szerzőkkel, melyek repertoárunk het-
ven százalékát adják. Jók a kapcsolataink
a moszkvai Művész Színházzal és a ros-
tocki Népszínházzal. A brechti drama-
turgiának mindig is nagy hagyományai
voltak Latin-Amerikában, de mint sok
egyebet, a latin-amerikaiak ezt is a ma-
guk sajátos módján értelmezték, átvették
belőle a direkten politizáló, tömegeket
mozgató effektusokat, és „kifelejtették"
az elidegenítési technikát, amit az emo-
cionálisan túlfűtött latin közönség nehe-
zen tudott volna befogadni.

Az utóbbi években egyre inkább elő-
térbe kerül a kubai színházi életben a
szatíra. A közönség nevetni akar, szóra-
kozni, ugyanakkor saját magára kíváncsi.
Ezt az igényt elégíti ki A séma, amely igen
erőteljesen bírál. s nemcsak a rendszert,
amely az ilyen és ehhez hasonló sémákat
létrehozza, hanem az embereket is, akik
ezt lehetővé teszik.

A darab ötlete egy fogorvosi váróban
átélt személyes élményből származik. Ke-
zelésre várakozva üldögéltünk az előtér-
ben, amikor hirtelen kipattant az ajtó, és
megjelent egy csinos asszisztensnő, egy
óriási műanyagból készült fogsorral a ke-
zében. Elővett egy hasonlóképpen monst-
re méretű fogkefét, és bemutatta a helyes
fogápolás módszereit. Mindenki elké-
pedten bámult, de mire felocsúdtunk, a
kislány már ott se volt, visszatért a rende-
lőbe, és a rendelés folytatódott. Valahol,
valaki kitalált valamit, lényegében egy
helyes és logikus dolgot, hiszen a fog-
ápolásról valóban a fogorvosi rendelő-
ben legcélszerűbb beszélni, a mechani-
kus, ötlettelen végrehajtás azonban sé-
mává torzította az eredeti jó elképzelést."

A színhely minisztériumi tárgyalóte-
rem, ahol az értekezlet résztvevői arról
vitáznak, hogyan lehetne még szorosabbra
fűzni a dolgozók kapcsolatát a munkahe-
lyükkel. Elegáns aktatáskák, jól fésült fe-
jek, megcsörrenő slusszkulcsok, a hie-
rarchia legfelsőbb fokán álló hivatalnok-
réteg jellegzetes figurái: a bólogató, a
túlbuzgó, az akadékoskodó, a látszólag
ellenkező, a konstruktívan változtatni
akaró, a sietős fiatal, akit csak az érdekel,
hogy minél előbb hazaérjen, a kötögető
titkárnő stb. Hosszas vita után az utolsó
percben megszülető határozat azt java-
solja a munkahelyeknek, hogy a maguk el-
képzelései szerint, szigorúan önkéntes ala-
pon minden üzemben együttesen ünne-
peljék meg a születés- és névnapokat.

A következő színhely: értekezlet me-
gyei szinten. Ugyanazok a színészek ha-
sonló szerepekben: aktatáskák még van-
nak, slusszkulcs már nincs, öltöny sincs,
és mindig eggyel kevesebb szék van, mint
az arra pályázó. Újabb határozat szüle-
tik: a megyében minden egyes születés-
napot meg kell ünnepelni, méghozzá a
munkaidő védelmében a szabad szom-
batokon és vasárnapokon.

Harmadik kép: értekezlet városi szinten.
Itt „Túlbuzgó elvtárs" javaslatát fogadják
el, miszerint a halottak születés-napjáról
sem szabad elfelejtkezni, s a születésnapi
ünnepségek költségeit a fizetésekből kell
levonni. Üzemi szinten az-tán kitör a
botrány. A „Szaki", a „Melós", a
„Szerelő" egyszerűen kiröhögi a hatá-
rozatot felolvasó elvtársat, a
„Háziasszony", aki naponta teli
szatyrokkal tornássza fel magát a tömött
buszokra, kije-lenti, hogy elege van az
értekezletekből, esze ágában sincs a
szabad szombatokat és vasárnapokat is a
gyárban eltölteni. A jelen lévő legfelsőbb
szintű vezető, az első értekezlet elnöke
nem ismer rá a saját javaslatára, nem érti,
hogy mi is történt menet közben és miért?
A rendezés egyszerű, kézenfekvő
megoldásokkal építkezik, apróbb,
árnyalati változtatásokkal ugyanazokat a
típusokat vonultatja fel minden szinten. A
színészi játék nem túl igényes, elmarad a
Teatro studio színészeinek profi
teljesítménye mögött. A közönség tapsol,
de kevesen vagyunk a csaknem
vígszínházi méretű nézőtéren, s ez a
tipikusan kamaraszínházi darab elvész a
hatalmas színpadon.

A Cubana de Acero:
kollektív színház és vitaest

A Cubana de Acero a kubaiak „Dunai
Vasműje", a nagyüzemi munkásság fel-
legvára, annak összes gyerekbetegségé-
vel. Tíz évvel ezelőtt támadt az ötlet:
legyen a vasműnek saját színtársulata,
amely az akkori művelődéspolitika irány-
elveinek megfelelően segít az üzemben
felmerülő konkrét problémák feltárásá-
ban, megoldásában.

A Grotowski-Barba-féle kísérletezés-re
és kollektív alkotásra épülő laborató-
riumszínház sajátos kubai változata ez,
amely leginkább didaktikusságában kü-
lönbözik az előbbiektől. A munkafolya-
mat vázlatosan a következő: probléma-
felvetés - a problémákkal kapcsolatos
interjúk elkészítése - a részletek képi-
szövegi megformálása - ezek előadása az
utcán, a gyárudvaron kis jelenetek for-
májában, „szondázásképpen" - az elő-



adás első színpadi változatának kollektív
megalkotása a didaktikus tanulságok ki-
emelésével - bemutató - vita - a viták
tanulságait leszűrve egy módosított elő-
adás létrehozása. Nagyjából ebben a sémá-
ban mozognak a hatvanas-hetvenes évek
egyéb kollektív színházi produkciói is.

A Cubana de Acero 1977-ben alakult,
részben a Grupo scambray néhány tag-
jából, részben frissen végzett főiskolá-
sokból. Jelenleg huszonkét tagja van, a
színészek egyben zenészek, díszletmun-
kások, jelmeztervezők és jelmezkivitele-
zők is. Jártak már Mexikóban, az USA-
ban, részt vettek a latin-amerikai dráma-
fesztiválon New Yorkban, s Albio Paz
Sztrájk című darabjának előadásáért 1982-
ben elnyerték a színikritikusok díját.

A Cubana de Acero már régen nem-
csak a vasmű színháza. Függetlenné vá-
lásukat jelzi, hogy egy esztendeje immár
saját színházépülettel is rendelkeznek,
igaz, a külvárosban, a vasmű közelében.
Kapcsolatuk azért nem szakadt meg,
rendszeresen fellépnek az üzemen belül
is, melyet egyfajta „laboratóriumnak"

használnak egy-egy újabb produkciójuk
hatáselemeinek kipróbálásához.

Az Egyszer mindenki kezdő című darab
az ifjúságról szól, az ifjúságnak. Saját
színházukon kívül, ahol hetente csak két-
szer játszanak, ezt a darabot iskolákban,
kollégiumokban, egyetemeken adják elő.
Annak ellenére, hogy a társulat sokat
turnézik vidéken is, nincs saját jármű-
vük. Most is a tanítóképző iskola külön-
busza jön értünk, ez szállítja az előadás

színhelyére a csoport tagjait, a felszere-
lést (néhány ládát, a hangosító berende-
zést, egy összecsavarozható rácsos emel-
vényt) s persze a legújabb popsikereket
tartalmazó magnószalagokat. A harsány
popzene fontos kelléke a figyelemfelkel-
tésnek, a hangulat megalapozásának. Az
iskolaudvaron már több száz tizenéves
várakozik, egyforma khakiszínű szok-
nyában vagy nadrágban, fehér blúzban,
ingben. Még a cipőjük is „egyencipő". Az
iskola, mint a közép- és felsőfokú tanin-
tézetek jó része, bentlakásos, a tanulók
csak a hét végén mehetnek haza. ste
nyolc óra van, a pálmafákkal szegélye-
zett téren a magnó maximumra állított
hangerejénél ütemre rázza magát a had-
seregnyi tizenéves. Folyik a „színpad", a
néhány lépcsőfokkal felmagasított emel-
vény előkészítése: egy háttérfüggöny,
rajta a szereplők névvel ellátott karikatú-
rái, az említett emelvény, amely majd
ágy, romos város, időgép lesz, és még ki
tudja hányféle funkcióban szolgál.

A darab egyszerű, de jó ötletre épül: a
fiatalok egy csoportja hősies önfeláldo-
zással megmenti egy öregember életét,
aki a ciklon sújtotta városban a romok alá
került. Lássuk, milyenek ezek a fiatalok a
hétköznapokban, képesek-e hasonló nagy
tettekre a mindennapi életükben? - kérdi
az öregember, a darab narrátora s egyben
irányítója. S következnek az apró életké-
pek: a még iskolás korú szerelmesek a
„mindent elsöprő nagy szerelem" hatá-
sára abbahagyják tanulmányaikat; az el-
kényeztetett egyke nem elégszik meg a

hazai gyártmányú farmernadrággal, neki
mindenáron Lee-farmer kell, a nagyszájú,
divatbolond laboránsnő hanyagságával
csaknem végzetes balesetet okoz, a
villanyszerelő-tanuló csakis azt nézi, ho-
gyan lehet kevés munkával lehetőleg töb-
bet keresni. Ismerős típusok, ismerős
helyzetek. Az előadás minden mozzanata
egy-egy negatív jelenség mikroszkopi-
kusan felnagyított képét tárja ifjú nézői
elé. Az elégedetlen fiatalokat az öregem-
ber először a múltba, aztán a jövőbe rö-
píti, mígnem rádöbbennek, hogy az ő igazi
életelemük minden nehézség ellenére
mégiscsak a jelen. Didaktikus összeállí-
tás, a szerzők maguk sem tagadják. Egy
korosztályt céloznak meg, annak hibáit,
türelmetlenségét, céltévesztését, kényel-
mességét veszik bonckés alá, kétségkívül
didaktikus eszközökkel, de friss, élveze-
tes humorral, „korosztályra szabott" nyel-
vezettel, vérpezsdítő, latinos popzenével.
Minden szó, minden mozdulat talál. Az
együttes semmit sem bízott a véletlenre,
nagyon is kiszámított effektusokkal
dolgozik. Jelzi ezt a szűnni nem akaró
nevetés, a beavatott bekiabálások, a
spontán közbetapsolások. Nincs fe-
gyelmezési probléma, zavaró beszélgetés,
zajos unatkozás. A színészek mikro-fon
nélkül játszanak, mégis hallani a
hangjukat az iskolaudvar leghátsó csücs-
kében is. Megszokták az utcai színját-
szást, ahol döntő a hangerő, a tiszta, ért-
hető beszéd, fontosabb, mint az aprólé-
kos gonddal kimunkált, apró gesztusok-
ból építkező színészi játék.

Az előadást vita követi. Az egyenruhás
fiúk és lányok mondanivalójukban is
„uniformizáltak", közhelyeket mondanak
arról, hogyan kell élni és dolgozni, hogy
az ő nemzedékükre majdan egy másik,
egy fejlettebb társadalom nemzedékei tá-
maszkodhassanak. Elegánsan, gördülé-
kenyen gyártják a frázisokat. „Politizált
nemzedék - mondja Helmo Hernández, az
együttes jelenlegi vezetője -, az újságok
vezércikkein, a politikai klubdélutánokon
nőtt fel." Az előadás minden döccenője,
didaktikussága ellenére is többet mondott
el róluk, mint ők maguk önmagukról. S
ez a Cubana Acero s talán az egész kubai
színházi élet legnagyobb pozitívuma.

Hibaigazítás

Élőző számunk címoldalán és tartalom-
jegyzékében tévesen jelent meg, hogy a drá-
mamelléklet Ionesco Különóra című darabját is
tartalmazza. A művet egy későbbi szá-
munkban közöljük.

Jelenet az Egyszer mindenki kezdő című darabból


