
folytatói - kissé más formában Jan
Schmidék lettek az Ypszilon Színházban,
s az utóbbi időben pedig a prágai Divadlo
na okraji társulata (főleg a Kure na razni

című előadásukkal). Szlovákiában ehhez
az irányzathoz lehet sorolni Vladimir
Strnisko néhány rendezését a pozsonyi
Nová scénában és a nyitrai színházban
Jozef Bednárikét, aki a kreatív színházról
alkotott rendezői elképzeléseit a ma már
különböző európai színházi fesztiválok
díjaival jutalmazott zeleneci (egy Nyitra
melletti kis falucska) amatőr együttesben
próbálta ki.

Gágyor Péter és Szigeti László a pró-
baidőszak alatt a társulatban olyan opti-
mális alkotói légkört igyekezett teremteni,
amely a feladat, a szerep súlyától
függetlenül kellő művészi találékonyság-
ra, kollektív alkotómunkára ösztönözhet-te
a társulat minden egyes tagját. Tekintettel
arra, hogy a kassai Thália Színpad
aránylag kevés (tizenhárom!) színésszel
rendelkezik, Gyurkó darabjában egy szí-
nészre több szerep is jutott. A társulat
kiemelkedő tehetségű színésze, Csendes
László például nem kevesebb mint tíz
színpadi figurát alakít a darabban, jókedvű
komédiázással és szuggesztivitással vonja
be a nézőt a drámai történés mágikus
körébe. Az éles ritmusváltások, a helyzeti
vagy jellembeli változások gyors
egymásutánja azonban nem egyszer arra
kényszeríti, hogy másutt már bevált esz-
közökkel éljen.

Lengyel Ferenc intellektuális szellem-
ként értelmezi a maga Don Quijotéját, akit
minduntalan elragadnak saját nagy
gondolatai és annak örökös kényszere,
hogy a világ kétségessé vált értékeinek
visszaadja rangját. Gyurkó Cervantes-
átirata helyenként egysíkú, bár fölöttébb
groteszk figurácskákat eredményezett,
lovagja néhány értelmetlen botrányba
keveredik, gesztusai nem mindig mutat-
nak konkrétabb cél felé, ezért az alkotók
az előadást az abszurd és a groteszk irá-
nyába tolják el. Lengyel szigorúan alá-
vetette magát ennek a logikának. Külön is
szólni érdemes a szerelem ábrázolásáról.
A szerelem valami irreálisnak a jel-képévé
válik, amely a tudat látomásaként jelenik
meg az álom és ébrenlét határán, vagy
tünékenyen átlebeg a félsötét szín-padon;
mint Dulcinea sziluettje.

Sancho Panza szerepében talán az első
komoly színészi lehetőséget kapta László
Géza, akinek eddig elég bonyolult hely-
zete: volt a társulatban. Színpadi beszédé-
nek hiányosságai, mozgáskultúrabeli és
egyéb fogyatékosságai periférikus hely

zetbe sodorták őt, ám ebben a szerepében
-feltehetően a rendező kemény munkájá-
nak köszönhetően - „megtalálta magát";
szolgája kifogástalanul felépített alakítás,
józanul és változatosan bánik a hangjával,
a világra nagy naiv szemekkel bámuló
svejki embertípust személyesít meg, aki
megőrizte elsődleges életfilozófiáját, s
talán ezért lehetséges, hogy ösztönösen,
mégis pontosan eligazodik az össze-
kuszált életben. Várady Bélának több
eredeti és üde jellemet van alkalma elját-
szani. Sikerrel kamatoztatja színészi ta-
pasztalatait, s az új rendezői megközelí-
téshez igazodva, eddig nem látott színészi
árnyalatokat mutatott. Elsősorban az
Oroszlános szolga s a Nászúr szerepé-ben,
amelyekben jól vegyíti a spanyolos
temperamentumot a körmönfont észjá-
rással.

Tóth Erzsébet mind a hat szerepében
dinamikus, racionális, vad, házsártos, s
csak itt-ott érezni a női temperamentum
vagy líraiság vibrálását. Talán a legsike-
resebb szerepe a bábjelenetben van, ahol
tökéletes összhangban Csendes Lászlóval,
a színház a színházban második je-
lentéshordozó rétegeként ábrázolja a há-
zastársi marakodások modellhelyzetét,
míg az előtérben egy banális történet él:
szereplői stilizált mozgással jelenítik meg
a marionettfigurák szaggatott gesz-tusait.
A Don Quijote kassai színrevivői nem kis
hangsúlyt helyeznek a mozgás-kultúrára;
a szereplők mozgása gondos koreográfiai
munkát sejtet. Hasonló gondossággal
tervezték meg a hangeffektusokat is. Míg
például a bevezetésben a pszichiátriai
környezet kakofonikus hangkulisszája
hangzik fel, a második felvonás bevezető
részében, Don Quijote elektrosokk előtti
tökéletes bezártságában a fények csupán
az alakok kontúrjait láttatják, ám annál
kivehetőbben hangzik az emberi szívverés
„pléhdobolása".

A rendező, Gágyor Péter ezzel a bemu-
tatkozásával a kreatív színház érzékeny
alkalmazójaként állt elénk. Igyekezete a
társulat tagjainak többségénél a színészi
munka megújulásához vezetett. Úgy tű-
nik, a társulat művészi vezetése követ-
kezetesen folytatni kívánja a most meg-
kezdett programot. Ez az előadás világos
politikai orientációról és állásfoglalásról,
valamint egy olyan elkötelezett politikus
színház kialakítására irányuló törekvésről
tanúskodik, amely nem csupán a téma
megválasztásával, hanem az eszmei
irányvonal és a művészi megközelítés-
mód korszerű színházi eszközökkel tol-
mácsolt egységével is hat.

BŐGEL JÓZSEF

Belgiumi színházi élet

Belgium van, belga nép nincsen. Követ-
kezésképpen belga kultúra sincs. Az or-
szág területén flamandok és franciául
beszélők (frankofonok) élnek. Az előb-
biek jelenleg mintegy ötmilliót szám-
lálnak. A főváros lakosságának többsége
sem az egyiknek, sem a másiknak nem
vallja magát; ők: brüsszeliek. A kulturális
élet sem tradícióit, kezdeteit és ki-
fejlődését, sem jelenét tekintve nem ho-
mogén, sőt egészen ellentétes gyökerű, az
egyik ugyanis germán, a másik pedig
román-francia eredetű, sok-sok kevere-
déssel. Mindennek a megértését nehezíti
még, hogy a flamandok lényegében hol-
landul beszélnek, dialektusnyi eltéré-
sekkel, s igen sok az érintkezési pont a
holland kultúrával, noha az azonosságot
történelmi és jelenkori gazdasági és
kulturális okokból következően a fla-
mandok nem vallják.

Ma már két - azaz flamand és francia -
oktatási, két kulturális minisztérium van
Brüsszelben. A flamand kultúra, művé-
szeti tevékenység - általában - „táma-
dásban", lendületben van, egyre nagyobb
teret nyer Brüsszelben is, frissebb hajtás
lévén, racionálisabban, egyúttal öntör-
vényszerűbben, szervezettebben fejlődik:
míg a frankofon társ jobban támaszkodik
régebbi hagyományaira, gyakrabban veti
vigyázó szemét Párizs-ra, s talán kevesebb
ambícióval kíván valami sajátosat,
belgiumit létrehozni. A háttérben ott
lappang a két nyelv (mint közhasználati és
irodalmi, művészeti életben használatos
eszköz) viaskodása: a flamandé és a
franciáé.

A flamand színház

A flamand öntudatosodás - megelőzve a
gazdaságit, társadalmit -- már a múlt
század utolsó évtizedétől tart. A franko-
fon, a vallon burzsoázia, illetve az ezt
majmoló flamand burzsoázia színházi
épületeibe (működési kereteibe) kezd
benyomulni a flamand nyelvű színjátszás.
Eleinte csak társbérlők a francia nyelvű
társulatokkal, majd főbérlőkké válnak. A
fejlődést jól szimbolizálja, hogy
Antwerpenben (tehát Flandria fő-
városában) i 980 októberében nyitották



meg ünnepélyes keretek között Belgium
minden bizonnyal legnagyobb, leg-
modernebb új színházépületét, amelyben
flamand színházi együttes fog tevé-
kenykedni. A rohamosan fejlődő flamand
színjátszás keretei, formái, feltételei na-
gyon változatosak és főleg szabályozatla-
nok voltak, nem lévén modell és irányító
apparátus számukra. Nagyon sokat vál-
toztatott a helyzeten az, hogy 1975. június
13-án királyi dekrétumot adtak ki. A
dekrétum mindenekelőtt tipizálja a
támogatható hivatásos színházi tevé-
kenységeket, s megszabja a kötelessé-
geiket. Ezek szerint vannak az úgynevezett
nagy repertoártársulatok, amelyek évente
(évadonként) legalább nyolc be-mutatót
tartoznak színre vinni; kötelező székhelyi
előadásaik száma százhatvan, s a székhelyi
játszási helyiségnek legalább
négyszázötven férőhellyel kell rendel-
keznie. Pontosan részletezve van, milyen
funkciók teljesítése esetén jár az állami
támogatás, amely függ a helyi (városi,
tartományi, azaz megyei) hozzá-járulás
nagyságától is. Léteznek az úgy-nevezett
utazó társulatok, amelyek szintén állandó
társulattal kell hogy rendelkezzenek;
évadonként hat bemutató tartására
kötelezettek, és legalább száz-negyven
előadást kell tartaniuk olyan he-
lyiségekben, ahol minimum kétszázötven
néző fér el. A kis színházak (szintén saját
társulattal) legalább három bemutató
tartására kötelezettek, százhúsz olyan
előadás megtartásával, amelynek a nézője
minimum ötven ember. Végül támo-
gatásban részesülnek az úgynevezett kí-
sérleti együttesek; ezek hivatásos vagy
amatőr színészeket egyaránt foglalkoz-
tathatnak, s évadonként legalább hetven-öt
előadást kell tartaniuk, minimum ötven
férőhelyes játszási helyeken.

A (flamand) minisztériumi irányítás egy
egységes irodalmi-színházi főosztályon
keresztül történik; ennek a főosz-
tályvezetőn kívül három tartalmi kérdé-
sekkel foglalkozó munkatársa van, a tech-
nikaiak száma viszont huszonegy. Termé-
szetesen létezik egy színházi szekció is; ez
dönt a támogatások nagyságáról, oda-
ítéléséről. A támogatások szerzőknek,
produkcióknak is szólhatnak. A szín-házak
műsorpolitikáját abszolút függet-lennek
mondják (tudjuk jól, hogy ez száz
százalékos értelemben bármely rend-
szerben képtelenség). A dekrétum meg-
jelenéséig volt egy követelmény - he-
lyiektől, miniszteriális szervtől egyformán
megkövetelten -, hogy tudniillik minden
szubvencionált színház mutas

son be évadonként legalább egy flamand
szerzőtől származó darabot. Időközben
kiderült, hogy egyrészt a flamand dráma-
irodalom nem olyan jelentékeny, vagy
legalábbis nem tud ennyi bemutatható
művet produkálni, másrészt a nemzeti
hovatartozás nem jelent minden eset-ben
értéket.

A legtekintélyesebb flamand színház az
antwerpeni Koninklijke Nederlandse
Schouwburg. Társulata harmincnégy
színészből áll, s az adminisztráció, vala-
mint a műszak létszáma körülbelül
nyolcvan embert tesz ki. Azért fogal-
mazunk ilyen óvatosan, mert a társulat
állományának egy (kis) részét
munkanélküliek teszik, azaz olyan mun-
kanélküli munkások például, akik segélyt
kapnak, s annak folyósítása során e
színházhoz vannak „telepítve" szol-
gálattételre. Ez a gyakorlat még frissen
diplomázott humán értelmiségiek eseté-
ben is alkalmazható: az ilyenekből lehet-
nek néhány évre szervezőtitkárok, pro-
pagandisták, s bérük nem a színház költ-
ségvetését terheli! Az együttes egy évad-
ban száznyolcvan előadást tart székhe-
lyén, s hatvan előadást vidéken, pon-
tosabban más városokban, így Brüsszel-
ben és Gentben. E tájolás azt is jelenti,
hogy egy-egy produkciót visznek el az
említett és más helyekre, s akkor azt
szériában játsszák. Kis helyekre nem
járnak, s egyedi előadásokat sem tartanak
másutt. Az igazgatónak két helyettese
van: egy szervezési-működtetési és egy
műszaki vezető munkatárs. A mi-
nisztériumi irányításhoz hasonlóan az
itteni „tanácsnál" is van színházbizottság;
annak a tagjai minden műsorra tűzött és
nem ismert művet elolvasnak, s bizonyos
kifogásokat előzőleg vagy utólag tesznek.
Mivel pedig a helyi választott igazgatási
testületben a szocialisták vannak
többségben, az igazgató csak szocialista
párttag lehet .. .

Antwerpenben módomban állt meg-
ismerkedni a harmadik kategóriába tar-
tozó Fakkel en Meirteater igazgatójával,
társulatával, annak működésével. A ro-
konszenves, eredetileg középiskolai tanár
igazgató elmondta, hogy tizenhat színésze
és tizenhat egyéb munkatársa, dolgozója
van. A nevükből is kikövetkeztethetően
két játszási helyük van, egy-mástól eléggé
távol, amolyan kedves kis zsebszínházak;
ezekben „azért" minden megvan ahhoz,
hogy a tűzoltóság a játszási engedélyt
évről évre megadja. A Fakkelben
(mintegy kétszáz néző előtt) évadonként
öt bemutatót, a Meirben

(százötven néző előtt) három bemutatót
tartanak, s van még két kísérleti
(iskolaszínházi?) produkciójuk a város
különböző iskoláiban. Egy szezonban az
általuk tartott előadások száma mintegy
ötszázötven, s ezt a nagy elő-adásszámot
az teszi lehetővé, hogy mindent és
mindenütt en suite játszanak. Az ő
támogatásuk is kettős : a dekrétumnak
megfelelően helyi és miniszteriális
szubvencióban részesülnek.

A genti városi színház (Nederlands
Toneel Gent) nyolcvanöt taggal rendel-
kezik, s az első kategóriába tartozik. E
létszámból huszonnégy a színész. Elő-
adási kötelezettségük kétszázhatvan, s
ennek nyolcvan százalékát a székhelyen
tartják. A többit tájra viszik, azaz néhány
flamand nagyvárosba. E városban
drámaművészeti (tulajdonképpen színház-
és filmművészeti, képzőművészeti
szekcióval) főiskola működik, a Studio
Herman Teirlinck, hivatalosan
Hogerlnstituut voorDramatische Kunst.

Vissza kell térnem a flamand színházak
műsorpolitikájára. Azt tapasztaltuk
néhány meglátogatott színház repertoárját
tanulmányozva, hogy - némi iróniával -
alig különbözik a mai magyar vidéki
színházakétól. Itt is tapasztalható bizonyos
biztonságra való törekvés : egy Moliére,
egy Shakespeare, egy romantikus mű, egy
francia vagy angolszász bulvár, egy-két
abszurd vagy félabszurd. Erre nem lehet
ráfizetni, ez több réteg igényét kielégíti, s
végső soron egyensúlyba kerül a kassza is.
Meg-lepett azért, hogy repertoárjuk eléggé
nyitott Kelet felé: Antwerpenben Gorin
Thyl Ulenspiegelről írt musicaljének
bemutatójával nyitják az új színházat,
ugyanott játszották Örkény Tóték-ját is,
gyakran szerepelnek különböző flamand
színházak műsorán Csehov és Gorkij
darabjai, cseh, szlovák és lengyel drámák.
A flamand színház eszmeileg-tartalmilag
is sajátos, progresszív szerepet kíván
betölteni.

A frankofon színház

Belgium francia nyelvű színjátszása szinte
kezdettől fogva Brüsszel-középpontú volt.
Csak a harmincas évek vége felé s
kiváltképpen a második világháború után
kezdtek kialakulni más színházi
központok is. A kivétel Liége, ahol
immáron száz éve működik a Théátre
Royal du Gymnase, az ugyanott létező
Centre Lyrique de Wallonie-val együtt. A
decentralizáció először produkciók
utaztatásában nyilvánult meg, összefüg-



gésben azzal, hogy az első világháború
után a brüsszeli Nemzeti Színház (Théátre
National de Belgique) biztosabb státust,
nagyobb támogatást kapott, Hiába, volt a
helyi és országos törvény-hozók, irányítók
célkitűzése: megteremteni és játszani a
saját (belgiumi francia) drámairodalmat,
nagyobb eredményt e szándék és az erre
adott támogatás sem hozott. Brüsszel, mint
a francia nyelvű színjátszás második
fővárosa a világon, seregnyi fordítóval,
adaptátorral rendelkezett, akiknek révén
könnyen megszerezhette a. jogot akár a
világpremierre is egy-egy külföldi szerző
művének francia nyelvű előadása kapcsán.

Í g y a belgiumi frankofon színházi
kultúra nem csak főváros-középpontú volt
sokáig, hanem francia(országi) ori-
entációjú és bizonyos tekintetben jelleg-
telenül nemzetközi is. Csak a hatvanas
évek legvégétől indult el a változás. Új
rendező-színházteremtő egyéniségek lép-
tek a porondra Brüsszelben és vidéken, így
Charleroi-ban, ahol egy speciális vidéki
műhely jött létre (Théátre de L' Ancre),
vagy az Ardennek közepén (Centre
Dramatique Ardennais), továbbá Liégeben
(itt a régiek mellett a Nouveau Gymnase
és a Théátre Arlequin alakult meg). A
hetvenes években jelentkezett a Jeune.
Théátre rendezőgenerációja, amelyről
(mind a hasonló nevű alapítványról, mind
az egyes színházalakulásokról) később
még szó lesz. Itt egyelőre annyit, hogy a
Théátre de l'Esprit Frappeur., a Théátre du
Parvis és a Théátre Laboratoire Vicinal és
más új alakulások hozzájárultak ahhoz,
hogy a francia nyelvű belgiumi színjátszás
lendületbe jöjjön, s alkalmazkodjék a tár-
sadalmi és kulturális igényekhez, mi-
közben egyre jobban sajátossá is váljék
tartalmi, formai és strukturális tekintetben.

Eme újabb fejlődés nem járt együtt
olyasfajta robbanásszerű igazgatási ak-
tussal, mint a flamand színházi életet sza-
bályozó, 1975-ös királyi dekrétum. A
frankofon színházi hierarchia élén a brüsz-
szeli Théátre National de Belgique áll.
1941-ben hozták létre mint közhasznú,
autonóm intézményt, amelyet egy igaz-
gatási tanács irányít, élén a maga válasz-
totta direktorral. A színháznak egyaránt
van feladata a fővárosban és a (vallon)
vidéken, az előadások tartásán kívül
fesztiválokat, színházi heteket, találkozó-
kat is rendez. Az évad során a Nemzeti
minden este két vagy három előadást tart:
egyet vagy kettőt Brüsszelben (ahol

két játszási hellyel is rendelkezik), egyet
vidéken. Jelentékeny a színházra nevelő
tevékenységük, kiváltképpen iskolákban,
s gyakran turnéznak külföldön.

A théátre agréék a Nemzetivel együtt a
tulajdonképpeni nagyszínházak. Legalább
nyolc (!) állandóan foglalkoztatott
színésszel kell rendelkezniük, s éven-ként
minimum kétszáz előadást szükséges
tartaniuk. Ilyenek Brüsszelben: a Théátre
Royal du Parc, a Ridcau de Bruxelles, a
Compagnie des Galeries. A két utóbbi
sokat tájol a vallon vidéken. A
felsoroltakon kívül ilyen rangot kapott
még a frissebb keletkezésű Espri Frappeur
és az Arc. A szubvenciót bizonyos
kritériumok alapján a Színházművészeti
Tanács (Conseil National de l'Art
Dramatique) határozza meg, s ezt a mi-
nisztérium a Tanács véleménye alapján
még kiegészíti.

A következő kategória (kissé humorosan
hangzik, de nem én találtam ki) az előbbi
követelményeket munkájuk, kon-
cepciójuk, gyakorlatuk természetéből kö-
vetkezően nem teljesítő színházak, kö-
zöttük a már említett vidéki és nagy-részt
a Jeune Théátre alapítványból ki-nőtt
együttesek. A felsoroltakon kívül említsük
még meg az Ensemble Théátral Mobile-t,
a Théátre Provisoire-t, a Plan K-t, a
Compagnie Claude Volter-t és a Théátre
de Quat'sous-t. Ezek funkciója,
struktúrája, játszási helye, stílusa igen
változatos, ugyanúgy, ahogyan a
szubvenciójuk, amely mindig egy-egy
vállalkozásuknak, bemutatójuknak szól.

A kísérleti színházak csoportjába iga-
zában a színházi vállalkozások tartoznak.
Ezeket a Théátre experimental de
Belgique elnevezésű igazgatóság fogja
össze, amelynek a szubvenciója 1977-ben
kereken tízmillió belga frankot tett ki! A
minisztérium még rendelkezésükre
bocsátja az úgynevezett Jeune Théátre
alapítványt, amelynek segítségével
rendszeresen jöhetnek létre az újabb és
újabb kísérleti előadások. Többnyire
frissen diplomázott rendezők keresik meg
javaslataikkal (ezeknek pontosaknak kell
lenniük mind az előadandó mű szövegét,
mind a szükséges apparátus létszámát,
bérét, az előadások számát, a várható
nézők számát illetően!) a Belgiumi
Kísérleti Színház mellett működő
tanácsadó szervet (Commission
consultative du Jeune Théátre). Ez el-
bírálja a terv életrevalóságát és szüksé-
gességét, s megfelelő előfeltételek lát-tán
megszavazza a szubvenciót. A többi már
az ifjú rendező-színházszervező

dolga: teljesen rá van bízva, hogy mi-ként
hajtja végre elképzeléseit. Az alapítvány
összege 1977-ben kilencmillió belga frank
volt.

Az utolsó (nem értékben) kategória a
forgalmazásra, teremtésre és kutatásra
egyaránt szolgáló szervezeti egységeké.
Ilyen a Théátre 140, amely Brüsszel-ben
és vallon területen külföldi avantgarde
együtteseket forgalmaz, v a g y a nagy
figyelmet érdemlő Atelier théátral de
Louvain-la-Neuve, amelyről még külön
lesz szó, s amely egész Belgium egyik (ha
nem a) legfontosabb színházi műhelye a
szó legegyetemesebb értelmében.

A frankofon minisztériumban egy fő-
osztály van az összes művészetek ügyei-
nek intézésére. Elismerik, hogy a színházi
élet koránt sincs úgy szabályozva, mint a
flamandoké.

Előadások

Hadd villantsak fel néhány élményt ebből
a színházi struktúrából. A Théátre du
Rideau de Bruxelles a nagyszínházak
kategóriájába tartozik. A Szépművészeti
Múzeum különböző helyiségekkel (kis és
nagy koncerttermek, klubok, kreativitás-
klub) is rendelkező épületkomplexusának
kis és nagy színháztermében ját-szik,
ottjártamkor a csodálatos tehetségű André
Frere-t láthattam a kisteremben, mintegy
százötven néző előtt. Conrédies á une voix
címmel négy, saját maga által írt
egyfelvonásos monodrámát adott elő,
szünet nélkül. E művek mind az öreg-
ségről szóltak, s arra próbálták nevelni a
közönséget, hogy ismerje meg min-
denekelőtt öreg-önmagát, s próbálja meg
elviselni az öregséget. A sok-sok finom
megfigyeléssel, pszichológiai éleslátással
megírt jelenetek úgy voltak egyúttal -
bravúrosan - monodrámák és mono-
dráma-színjátékok, hogy ez a kiváló, félig
párizsi, félig brüsszeli idős színész egy-
egy jeleneten, részen belül több figurát is
eljátszott, de mindig csak ő volt a színen,
percenként változtatva maszkját, jelmezét,
mert a különböző szereplők (mindig
André Frére által el-játszottan)
monológokat intéztek egy-máshoz.
Igazában túlbeszélték, túlfecsegték
egymást, az öregkor egyik sajátosságának
megfelelően. Mindez szív-szorongatóan
pontos, hatásos és i g a z volt.

A Théátre experimental de Belgique és a
Jeune Théátre-alapítvány egyik
„gyermeke", Martine Wijckaert vitte
színre az 1979/8o-as évad végén Hugo



Claus II . Lipót ját, mely a belga főváros
színházi életének nagy szenzációja volt.
Wijckaert, Philippe Vcrmylennel együtt
1976-ban megalapította a Théátre de la
Balsamine-t. Egy ilyesfajta színházalapí-
táson azt kell érteni, hogy Wijckaertnek és
társának nem volt és nincs állandó
apparátusa, épülete, helyisége, „csak"

koncepciója, műsorpolitikai és stílusbeli
elképzelése. Minden bemutatójához tá-
mogatást kér a már említett módon, s azt
megkapván, megkeresi a társakat, a játszási
helyet. Színész- és más művész-társai
változnak, bár olyanok is akadnak, akik
minden vállalkozásában részt vettek. Ez a
csupa ideg, csupa mozgékonyság
fiatalasszony ma már egyszemélyben igaz-
gatója, animátora, rendezője, gazdasági
igazgatója, pénztárosa, nézőtéri fel-
ügyelője a Théátre de la Balsaminenak,
amely tulajdonképpen színházi értelemben
fikció, viszont az alkotási folyamat és
produktuma konkrét és folyamatos.

Kezdetben a Théátre experimental de
Belgique rendezőjeként, később ezzel
koprodukcióban (már új vállalkozás irá-
nyítójaként) Ghelderode-, Hugo Clausés
Witkiewicz-műveket vitt színre. Clausszal
való szövetkezése így régebbi keletű, s az
író bizalommal adhatta oda brüsszeli
bemutatásra a II. Lipótot. Claus műve mind
tartalmilag, mind formailag nagyon
összetett alkotás. Mindenekelőtt brutálisan
őszinte, s ezzel út-törő jellegű a modern
belgiumi dráma-irodalomban, alighanem a
közgondolkodásban is. Hőse megszállott
ember, aki az istentől kapott jog alapján
cselekszik, magán-gyarmatbirodalmat
alapít, s nem hajlandó sem népének, sem
kormányzati szerveinek elszámolni
cselekedeteiről. Bírja a nagyhatalmak
bizalmát, amelyek vezetői csak később
kényszerítik arra, hogy a magáncélra
megszerzett Kongót Belgiumnak átadja.
Egyszerre anakronisztikus figura és modern
is, hiszen meg-alapozója - idejétmúlt
cselekedeteivel - a belgiumi
imperializmusnak, politikai, gazdasági és
társadalmi értelemben egyaránt. A darab
szinte pontos képet ad II. Lipót uralkodói
és emberi magatartásáról, a hatalmi
viszonyoknak, mechanizmusnak, az
imperializmus „erkölcs-tanának" ábrázolása
pedig szinte marxista pontosságú. Nem
gúnyolódik, nem ironizál, csak
kérlelhetetlen pontossággal ábrázol, s viszi
el hősét a végkifejletig. II. Lipót így nem
paródia, pamflet vagy szatíra alanya,
„csak" egy lényegében sajnálatra méltó
ember, aki már életében

is merő anakronizmus, utólag visszate-
kintve pedig lázító, felháborító szemé-
lyiség.

Könnyű elképzelni, hogy e mű elő-adása
szinte bombaként robbant a mai belgiumi,
brüsszeli színházi és közélet-ben.
Wijckaert belekomponálta a szín-térbe a
palota homlokzatának emlék-művét,
Albert király (II. Lipót utódja) emlékfalát.
E körül, az ide vezető lép-csőkön,
teraszokon, feljárókon játszódik le szünet
nélkül a kétórás előadás. Minden olyan,
mint valami szertartás: sok szerepe van a
zenének, amolyan leitmotif-rendszernek, a
vonulásoknak, ünnepélyes és kevésbé
ünnepélyes aktusok-nak. A színpadi
mozgás, létezés végig szimultán, s
mindenki mindig jelen van a játszási téren.
Olykor csak van, s jelenléte erőteljesen
jelképes. Az elő-térben játszódik a brechti
dramaturgia szabályai szerint felépített
cselekmény-sorozat, II. Lipót „privát"

tettei. Egyes szereplők kifejező erejű,
egyéniségüket, karakterüket és sorsukat
felnagyító maszkokat hordanak. A
színpadtéren különböző jelképes kacatok,
használati tárgyak, kocsik stb. vannak
elhelyezve. Dinamikus, jól elképzelt és
szervezett szertartásszínház ez a javából,
néhány erő-teljes színészi alakítással.

1959 óta létezik a harmadik kategóriába
tartozó parányi brüsszeli színház, a
Théátre de Quat'sous. Alig lehet meg-
találni a tüneményes Városháza mögötti
ódon utcácskák egyikében. Igazában egy
bisztró és bár ötvözete belülről, s a ki-
szolgálórész előtt és felett mindössze
negyven ember férhet el esténként, attól is
függően, hogy mit játszanak. A színpad
(játszási tér) nem lehet nagyobb négyszer
három méternél. Egy kiváló színész,
Roland Ravez alapította, vezeti, rendezi,
szervezi, állandóan viszszatérő és változó
tagokkal. Két évtizedes történetük során
játszották Ghelderode-ot, Ionescot, Genet-
darabokat, Arrabalt, Obaldiát, de
Szophoklész, Moliére és Musset műveit is.
Minden produkciójuk eleve roppant kis
térre koncentrált, s mindegyik esetében a
szó szoros értelmében szoros a kapcsolat a
színészek és a közönség között. Ravez
még tervező és adaptátor, dramaturg és
zeneszerző is, ha kell. Húszéves
jubileumuk alkalmával többek között
Ghelderode, Ionesco és Genet írtak
köszöntő sorokat. Ottlétem-kor G. B.
Shaw kétszemélyes kamara-darabját, az Ez
a hölgy nem az igazi címűt játszották.
Kedves, ironikus csipkelődés ez a női nem
furcsaságai felett,

finom lélektani megfigyelésekkel, hu-
morral, elegánsan eljátszva.

Június végén a belgiumi rádiómű-
sorokban, újságokban gyakran lehetett
hallani és olvasni Armand Delcampe
kétségbeesett nyilatkozatalt: az ötödik
kategóriába tartozó Louvain-la-Neuve-i
Atelier Théatral igazgatója elmondta, hogy
talán még a következő évadban elvégzi
feladatait, de aztán szélnek ereszti
társulatát, közösségét, mert az állami szub-
venció mérhetetlenül alacsony, egész mű-
ködési költségeinek csak a húsz százalékát
teszi ki, így nyolcvan százalékot be-
vételeikből kellene fedezniök. Louvainla-
Neuve egy évtizede létezik, s amolyan
egyetemi város, campus, minden infra-
strukturális létesítménnyel együtt, körül-
belül ötvenezer lakossal. Mikor a „flamand
hullám" elöntötte a hatvanas évek végén
Louvain-t, ismertebb nevén Lőwent, az
ottani francia nyelvű katolikus
tudományegyetemet „hátrább", azaz
Brüsszel felé kellett vonni, s így építettek
fel egy új egyetemi várost. Ennek a szélén
volt néhány felszámolt major-sági épület:
Armand Delcamp és társai itt vetették meg
lábukat, s építették ki a maguk külön kis
színházi birodalmát. Az Atelier Théátral
egyrészt szín-házi együttes; jelenleg
huszonnyolc színésze, két műszaki
munkatársa (ezek egészen magas
képzettségűek és tudásúak) és tíz
igazgatósági-adminisztrációs (mű-vészi is)
tagja van. Évadonként kétszáz-harminc
előadást tartanak, ebből nyolcvanat
székhelyen kívül, így Brüsszelben, vallon
városokban és Franciaországban, főleg
Párizsban. Művészeti vezetőjük két éve
Otomar Krejca, s rendez náluk még Benno
Besson, Ariane Mnouchkine - többek
között. Műsorukon Shakespeare-, Moliére-,
Racine-, Csehov-, Dosztojevszkij-,
Beckett-művek szerepelnek többek között.
Különösen sokra tartják a Krejéa által
rendezett Három nővért és a Godot-ra
várvát. Évadonként három be-mutatót
tartanak, négy-öt előadást pedig
meghívnak. Nemrégen Mnouchkine-ék
Mephistó ját láthatták nézőik. Vendégül
látnak zenei együtteseket, táncszínházi
produkciókat is. Akár saját, akár ven-
dégprodukciókra az egész országból jönnek
nézők, mert az Atelier Théátral egyúttal
kapu az egész világ színház-művészete
számára.

André Delcampe színész és rendező is,
maga is gyakran rendez, miközben az egész
vállalkozás lelke, animátora, mindenese,
szellemes, dinamikus, igazi francia
művészegyéniség, nagyon rokon-



szenves ember. Színházelméleti és történeti
könyvtárt is működtet, kutatási
központként is nyilván van tartva, s kur-
zusokat tartanak a tudományegyetemen,
színészképzést is végeznek. Az .Atelier így
színház, forgalmazó szerv, kutatási és
oktatási intézmény is, lelkes, szinte
közösségként élő gárdával. Még kiadási
tevékenységük is van: különböző mű-
helytanulmányokat adnak ki, sok-sok
színvonalas illusztrációval, a már említett
világhírű rendezők tollából vagy ró-luk.
Színháztermük sokféleképpen alakít-ható,
mindenfajta színházi helyiségben, térben
tudnak játszani, vendégszerepléseik
alkalmával saját kivitelezésű fény- és
hangtechnikai, utaztatható berendezéseiket
viszik, s ilyenkor a művészi és mű-szaki
gárda létszáma nem több harmincnál(!).
Művészi hírnevükön, értékükön tál ezért is
gyarapodik turnéik száma. Mindez tehát
egy kicsit a belgiumi színházi élet
„közepe". Igaz, hogy Delcampe közlése
szerint a külföldi vendégszereplések díját
igen magasra szabják (a hazainak
többszörösére), s ebből meg a már említett
tevékenységeikből jelentős bevételük is
van.

Egészen különleges színházi működés
(jobb szót nem tudok erre találni) a
harmadik kategóriába tartozó Plan K. Ez az
együttes a Jeune Théátre alapítványból. és
a Théátre experimental de Belgique-ből
nőtt ki, s tevékenysége nagyon sokszínű,
játszási helye pedig egészen különleges.
Brüsszel egyik kül-városában
megszerezték és belakták az úgynevezett
Raffinerie-t, egy múlt század utolsó
harmadában épített textil-gyárat, amely
körülbelül olyan stílusban épült, mint a mi
Nyugati pályaudvarunk. Az üzemet
felszámolták, az épület évek óta üresen állt;
többszintes mivoltával, különleges belső
tereivel felkeltette a Plan K vezetőségének
figyelmét, s ma a főváros egyik
leglátogatottabb helye, körülbelül olyan
funkciót is teljesítve, mint a mi Budai
Ifjúsági Parkunk, azzal a különbséggel,
hogy ez az épület télen-nyáron üzemel.
Egy-egy héten vagy akár napon többfajta
rendezvényt is le-bonyolítanak benne,
szimultán vagy egymás után. Ottjártamkor
az első emeleten preklasszikus műsorral
hangversenyt adott egy kamaraegyüttes, a
másodikon kiállítás volt, a harmadikon
pedig performance-ek zajlottak, a szó
szorosértelmében. Az épület valamelyik
helyiségében a Plan K együttes is szerepel
rendszeresen, de vendégegyütteseket is
fogad. Brüsszelben ma fogalom a

Plan K-La Raffienerie, s a fiatalok töme-
gei úgy járnak oda, mint valami sajátos
művelődési, gondolkodási és szórakozási
helyre.

Összekötő híd?

A belgiumi színházi életről nyert összkép
tehát nagyon bonyolult.,Tudomásul kell
vennünk, hogy sok tekiitetben más tar-
talmi és formai, strukturális tendenciákkal
rendelkező két ág alkotja: a flamand és a
frankofon. Az előbbi dinamikusabban,
megalapozottabban s egyre nagyobb
szerepet játszva fejlődik, az utóbbi talán
színesebben, decentralizáltabban (a
régebbi állapothoz képest) alakul. Nincs
sok jele annak, hogy a kiegyenlítődés felé
haladnának, sokkal inkább azt
tapasztalhattuk, hogy az egyediség, a
sajátosság értékeinek megtalálása felé
tesznek lépéseket.

A belgiumi tervezőképzés a brüsszeli
Képzőművészeti és Vizuális Művészeti
Főiskolán folyik. Négyéves ez a képzés,
körülbelül tizenöt hallgatóval. Évente
négy-öt hallgató jelentkezik felvételre, s
vizsgaeredményeiktől függően két-három
jut be. A tervezőművészek számára norma
nem létezik, már csak azért sem, mert
kevés az egy társulathoz huzamosabb
időre szerződött művész. Egy charta
szabályozza viszont a tervező jogait és
kötelességeit, mindkét fél felé (rende-ző-
tervező) igazságot téve. Legnagyobb
eredményüknek azt tartják, hogy a fő-
város és a minisztériumok támogatásával
megkapták Brüsszel egyik legszebb ba-
rokk palotáját, a Maison de la Bellone-t,
teljesen rekonstruálva, rendbe hozva,
amelyben a Szövetség irányításával az
úgynevezett Maison du Spectacle (a
színházi látvány háza) működik. Emez
otthonnak, intézménynek a célja több-
szörös: állandó gyűjtési és kiállítási hely
(tehát itt gyűjtik össze a terveket, doku-
mentumokat, maketteket, rendszerezik,
feldolgozzák, tárolják ezeket, s ki is
állítják, állandó vagy időszakos kiállítások
formájában), zsürizési, vitatkozási és
összejöveteli hely, könyvtár, archívum,
szerkesztő bizottság otthona (a ki-tűnő és
nemzetközileg is elismert belgiumi
szcenográfiai és színháztechnikai
folyóirat, az AS szerkesztőségének lak-
helye). Mindez - hangsúlyozzuk - az épí-
tészeké és a technikai szakembereké is!
Igy lehet épületben, intézményben igazán
összehozni az érdekelteket, elősegíteni a
színházművészet vizuális-technikai
összetevőinek elméleti és gyakorlati
munkáját. Látogatásom alkalmával lát-

hattam a Scénographie en Belgique el-
nevezésű kiállítást, amely - történetük-ben
először - áttekintést nyújt egy egész
korszak (1965-1980) tervezőművészeté-
nek eredményeiről. Impozáns terv-, ma-
kett-, ruha- és plakátanyag. Méltán a job-
bak közé tartoznak, szervezettségükkel,
lehetőségeikkel példát pedig mutatnak.

E számunk szerzői:

BŐGEI JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium tőelőadója

BUDAI KATALIN újságíró

CSERJE ZSUZSA
a Radnóti Miklós Színpad
rendezőasszisztense

CSIK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propagan-
daosztályának csoportvezetője

DÉVÉNYI RÓBERT
a Népművelési Propagandairoda irodaim í
szerkesztője

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

KATONA ZSUZSANNA
egyetemi hallgató

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

KOVATS FLÓRIÁN
a Zala megyei Művelődési Kizpout igaz-
gatója

MIHALIKOVA, GIZELA
a Szlovák Filmtudományi Intézet munka-
társa

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PETERDI NAGY LÁSZLÓ
a varsói Magyar Kulturális Intézet igaz-
gatója

PÓR ANNA irodalomtörténész

RÓNA KATALIN újságíró,
a Hungarian Travel Magazine munkatársa

SOMOS PÉTER költő

SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró, az
Élet és Irodalom munkatársa


