
ményeiről, a proletariátus és a burzsoázia
forradalomban játszott szerepéről, a „for-
radalom felfalja gyermekeit"-elv érvé-
nyesüléséről, a proletárdiktatúra szük-
ségességéről írt műve alapján készült a
dal-színházi előadás. Marx-, Heine- és
Hölderlin-szövegeket montíroztak össze és
zenésítettek meg a csoport tagjai. Ot férfi
és egy nő jelenik meg az összegyűrt, tépett
mai újságokkal vastagon beborított
játéktéren. Koszos-rongyos farmert, mai
szabású nadrágot, hozzá frakk- vagy
szmokingkabátot és gyűrt, szakadt ke-
ménykalapot vagy cilindert viselnek a
szereplők. Arcuk hamuszürkére van festve.
Az újságszőnyeg alól hangszerek kerülnek
elő, s kezdődik a forradalom eseményeit
követő, megelevenítő, kommentáló
harminckét dalból álló kacagtató és
könnyeztető produkció. A játékosok rez-
zenéstelen arccal, látszólag szenvtelenül
zenélnek, énekelnek, báboznak, komé-
diáznak, ám előadásuk határozott állás-
foglalás egy máig élő történelmi-politikai
kérdéskörről. Minden szereplő több
hangszeren játszik, hol énekelnek, hol
színészkednek, báboznak, táncolnak.
Használati tárgyakból - például üvegekből
- lesznek a bábok, újságokból csákók,
napóleoni kalapok, rendjelek készülnek, a
forradalmi jelszavakkal teli transzparensek
szolgálnak a bábozás paravánjául. Az
előadás egyik leglényegesebb eleme az a
kontraszthatás, amely a szöveg és a zene, a
szöveg és a játék stílusa között kialakul. A
zenei humor és a játék komikuma
ellenpontozza az elvontnak tűnő szöveget,
s ez a kontraszt teszi mélységesen
aktuálissá, felkavaróvá és
elgondolkodtatóvá a montázst. Az
együttesnek több ehhez hason-ló
igényességű műsora van, talán érdemes
lenne velük Magyarországon is meg-
ismerkedni.

A fiatal színházi alkotók schwerini
műhelytalálkozóján látottak alapján egy-
értelműen megállapítható, hogy sok-színű,
tematikailag, stilárisan, műfajilag
változatos az ifjú alkotók érdeklődése. Úgy
tűnik, sokkal nagyobb fizikai meg-
terhelésre, sokszínűbb feladatokra van-nak
felkészítve a német színészek, mint például
a mieink. A rendezői munka viszont
kevésbé invenciózus; pontos, de nem túl
ötletgazdag. A találkozó képet adott az
NDK színházaiban folyó belső művészi
megújulás egy érdekes mozzanatáról, s ez
talán fontosabb tanulsága volt ennek az
eseménynek, mint külön-külön az egyes
előadásokban felfedezhető értékek
regisztrálása.

TATÁR ESZTER

Oslo, Bergen,
Stavanger

Színházi estek Norvégiában

Oslóba, vagy ahogyan itt ejtik, Usluba,
alighogy megérkeztem, s végigmegyek a
sétálóutcán, a Karl Johangatenen, már-is
ott vagyok a téren, ahol szép szökő-kutak
mögött, kavicsokat hajigáló kis-
fiúszobrocskák, tarka pavilonok közül
kiemelkedik a Nasjonal Teatret. Mintha
Ybl Miklós tervezte volna. Hasonlít a mi
régi, lebontott Nemzeti Színházunk-ra,
még abban a tekintetben is, hogy most itt
is a földalatti építkezései folynak. De a
színházat azért nem robbantják fel, sőt
átépítik, modernizálják a magyar Öl-
vetczky Miklós mérnök kivitelezésé-ben.

Sürgősen a színház műsornaptárához
lépek. Mit játszanak ? Angol, amerikai és
francia darabot. Nemzeti Színház,
amelyikben most éppen nincs nemzeti
dráma. Tanulmányutam végén azután
szomorúan tapasztalom, hogy egész
Norvégiában hiánycikk, a modern norvég
színmű, de még a híres hármas, Holberg,
Ibsen és Björnson sincs éppen műsoron.

Este ünnepi díszbe öltözöm, mint ki-
derült, nem feltétlenül szükségesen. Itt
ugyanis a nézők kedvük szerinti öl-
tözékben jelennek meg az előadásokon.
Szóval „nem öltöznek fel" színházra, csak
éppen elmennek, és megtöltik a né-
zőtereket. Színházi konjunktúra van. Még
azok az előadások is telt nézőházak előtt
futnak, amelyeket az unalom leng körül.
Az oslói Nye Teatret Revizor-előadására
kaptam jegyet. Már kezdés előtt fél órával
gyülekezik a közönség. Mindenki
műsorfüzeteket, cukorkákat, süteményt
vásárol. Itt törvény, hogy Norvégiában
nem engedik be a későn jövőt, csak a
szünetben. A ruhatárakban nincs tumultus.
Minden színházjegyen van egy ruhatári
fogasszóm. A nagyérdemű erre a számra
függeszti fel felesleges ruhadarabjait, sőt
cipőjét, cókmókját. Kezdés előtt a
jegyszedők egy függönnyel letakarják,
több helyen le is zárják a ruhatárt. Szü-
netben a jegyfelmutatásra készségesen ki-
nyitják, ha kell, de előadás vége előtt már
szabadon vár minden kabát gazdájára.
Pillanatok alatt mindenki holmijá-

hoz jut, és nem várakozik. Szokás és ne-
veltetés kérdése! Kíváncsi vagyok, mi
lenne ebből itthon

Milyen volt a Revizor?

Ízlésesen tálalt. Rendezőileg és színé-
szileg a groteszk realizmus jellemzi,
mégsem lelkesített fel különösebben,
semmiképp sem feledtetheti azokat az
előadásokat, amelyekben Pécsi Sándort,
Kállai Ferencet láthattam, ahol a polgár-
mester olyan zsarnok, akit rettegnek. s aki
végül maga is rettegni kényszerül. A
Kirster Sörli által rendezett előadás a
szórakoztatást tűzte ki célul. Ezt ötle-
tekkel, lendületes játékkal el is éti. Az elő-
adás játékideje a tizenöt perces szünetet is
beleszámítva két óra tíz perc! A szö-
vegből nem húztak, a szereplők számát
nem csökkentették. ( \ teljes kereskedő-
kupec jelenetet - amit nálunk gyakran
kihúznak - is eljátsszák.)

Minden felvonás előjátékkal kezdődik
és „utó"-játékkal záródik. Nincsenek
úgynevezett lélektani szünetek, nehézkes
átdíszítések, görcsös játékigyekezet. A
kezdés „oroszos" hangulatú. Szól a bala-
lajka és a harmonika (kitűnő sztereó-
berendezések segítségével). Rendetlen,
hanyag, spórolós polgármesteri ebédlőt
látunk, ahol nagy muri van. Szolga és
polgármesterné demokratikus kacér-
kodással kergetőznek, slampos pongyolás
leányzó ül egy lusta ifjú ölében. Kár-
tyáznak, vodkáznak a helybéli hivatal-
viselők, és a polgármester bizony csal a
játékban, Zemljanyika veri a blattot, a
rendőrfőnök pedig a csicskását. A díszlet
csupa groteszk rusztikusság és mű-vészi
kosz. Mindenfelé felgöngyölt szőnyegek
és sáros lábnyomok láthatók, kótyagos
tyúk szaladgál a színen, és piszkít(!). A
cserépkályhából egy kis vas-kályha
kukucskál ki, hogy kevesebb tüzelő
fogyjon. Soha ki nem nyitott köny-
vespolcokon savanyított hagymás és
uborkás üvegek terpeszkednek. Rengeteg
ikon mindenütt. A falról le nem vett
hegedűk és fokhagymakoszorúk deko-
rációjában táncolnak, énekelnek a sze-
replők. Jól érzik magukat ezen a sze-
métdombon, amíg a postamester be nem
robban a hírrel: revizor érkezik! Leáll a
zene, és kezdődik a játék. Az idősebb,
nagy gyakorlattal rendelkező színészek

Leif Junter, Gard Öyen, Arne Aas, Finn
Schau - igen jók az iskolamester, a
rendőrfőnök, a járásbíró és a kórházi
gondnok szerepében, olyannyira, hogy
Knut Hansson manírjai a polgármester
alakításában erősen kitűnnek, de még az



Oszipot játszó Ulf Wengard is elszürkül.
Filmes eszközei nem érvényesülnek ab-
ban a torz tükörben, amelyet Gogol
szándékának szolgálatában a rendező
felvázol. Dobcsinszkij és Bobcsinszkij
mulatságos ikerpár. Egy hajszál választja
el őket a bohózati stigmáktól. A rendezői
munka aprólékos kidolgozottságát
jellemzi az igen alaposan végigvitt fizikai
cselekvések sora és leleményes végrehaj-
tása. Nagyon tetszett például az, ahogyan
színészei a kezükkel, az ujjaikkal bán-nak.
A rendőrfőnök, ha ideges, ropogtat-ja
ujjait, az iskolamester koszos körmeit
rágja, majd dugdossa. A kórházi gondnok
állandóan keresgél valamit zsebei-ben, a
járásbíró barkóját, szemöldökét
csavargatja ujjaival. Van, aki fülét, orrát
piszkálja elmélyülten, a szolgák va-
karóznak. Az „ikrek" vagy egyszerre
beszélnek, vagy ha ezt egyikük nem tehe-
ti, akkor az ujjaival gesztikulálva kíséri a
másik szövegét, mintegy gesztusszink-
ronizációként.

A jelmezek vidám kopottsága, színek-
ben visszafogottsága a jelmeztervezői
tehetség bizonyítéka. Az iskolamester
felemás zokniban jár, a postamester cipője
a legkínosabb pillanatokban nyikorog-ni
kezd, Hlesztakov használt eleganciáját
egy váratlan pillanatban a nyomor
leleplezi, ugyanis kiderül, hogy a redin-
gote-ja alatti ingnek csak kézelője és ing-
eleje van, s a két mandzsettát spárga köti a
nyakhoz. A polgármestertől egy vadonatúj
háziköntöst kap a részeg ebéd-jelenet
után. Ez a köntös annyira új, hogy
molyirtószaga van, hiszen kíméletből nem
viselték, és az elején, hátán éles vonal
jelzi, hogyan volt gondosan
összehajtogatva a szekrényben.

A díszlet Lubos Hruza munkája.
Évekkel ezelőtt már ennek egy változatá-
ban játszották a darabot Trondheimben. Itt
Oslóban a Nye Teatretben főleg a
díszletváltozás szellemessége hatott új-nak.
Az első felvonás után az egész pol-
gármesteri ebédlő a nyílt színen eltűnik a
zsinórpadláson, hogy páternoszterszerűen
azonnal felbukkanjon a zenekari árok
süllyedőjéből a második felvonás fogadója.
Ezt a mechanikai változást ötletes
némajátékkal és zenével fűszerezi a
rendező. A szünet utáni harmadik fel-
vonás ismét sürgés-forgás képét mutatja.
Előjáték, amelyben az eddig ismert ren-
detlen, koszos helyiség viszonylagos de-
korativitást kap. A cserépkályhából ku-
kucskáló vaskályha eltűnik, a padlásról
lehozzák az eddig huzatokkal takart ripsz
szalongarnitúrát, felkerülnek a sző

nyegek, minekelőtte hatalmas porfel-hőt
kavarva mindenki sepreget a színen. A
hagymás savanyúságok és fokhagymák,
ikonok helyére elképesztő mennyiségű és
méretű cári fotó kerül, különböző
keretben. A legnagyobb a tükör keretébe
kerül, még függönyrojtokkal is feldíszítve.
A hegedűk eltűnnek a falakról, helyüket
piszkos tapétanyom kör-vonalazza. A
sarokba egy hatalmas kínai váza kerül,
amiben azonnal eltűnik a csenevész,
valahonnan előkerült dísznövény, amely
sehogy sem illik a képbe. Finom és
kevésbé finom rendezői ötletek
halmazából két példa: a nagyzoló Hlesz-
takov pétervári sikereivel hencegve holt-
részegre issza magát. Ezt úgy éri el, hogy
(ismét a kézjáték) addig gesztikulál, amíg
észrevétlenül össze nem téveszti saját üres
poharát társa teli poharával. Részeg
álmából magához térve visszajön az üres
ebédlőbe, és azt a „bizonyos helyet" keresi
tétován és egyre reménytelenebbül. Akkor
fedezi fel a kínai vázát. A többi már
magától értetődő. Díszes köpenye leple
alatt diszkrét ám jól hallható csurgatással
könnyít magán, a norvégok nagy örömére.
Per Jansen profibiztonsággal és igen nagy
vitalitással éli Hlesztakovot. Láthatólag
fürdik a szerepben, néha tán szabadabban
is, mint kellene.

Dobcsinszkij és Bobcsinszkij minden
lében kanál. Az egyik a szó szoros értel-
mében beüti az orrát, de annyira, hogy az
orra hosszasan vérezni kezd. Ettől kezdve
a darab folyamán előbb vastag gézbe
bugyolált orral játszik, majd egy kis rag-
tapasszal, a végén pedig varasodó seb-bel.
Legvégén kap egy nagy frászt, és az orra
ismét vérezni kezd. Megérdemlik, hogy
megemlítsem nevüket: Oddbjörn
Hesjevoll és Morten Röhrt.

A közönség csak az előadás végén tap-
solja meg az együttesként meghajló sze-
replőgárdát. Nincs egyénenkénti meghaj-
lás. Nincs ünneplés.

Színészképzés,
munkaviszonyok

Oslóban működik az egyetlen hivatalos
norvég színész- és rendezőképző iskola,
mintegy harminc éve. Hároméves
időtartamot igényel az oktatás, és évi
húsz-huszonöt új növendéket vesznek fel.
Az oktatás alapja a Sztanyiszlavszkij-
módszer, de természetesen másfajta me-
tódusokat is igénybe vesznek, hogy a
színészjelölt egyéniségét mindjobban
kibontsák. Egy évben harminchat héten
keresztül heti öt napon át tíz órát
tanítanak. Tantárgyak? Beszédképzés,

vers és próza. Beszédtechnika és művészi
beszéd. Egyéni és kóruséneklés. Tánc és
akrobatika. Művészettörténet és szín-
háztörténet, dramaturgia, modern szín-padi
irányzatok, maszk- és jelmezismeret.
Vívás, tájszólások ismerete! Tévé- és
rádiójáték. Elég zsúfolt az anyag. A leg-
több gondot természetesen a színészi
mesterség oktatására fordítják. Az évfo-
lyamoknak megfelelő fokon először ti-
zennyolc hétig rögtönzések, helyzetgya-
korlatok, egyéni és csoportos gyakorlatok
tanítása a cél, majd a drámai helyzetek
felfedezése. Következő hat-nyolc hét a
darabok és szerepek elemzésével te-lik el,
főleg Ibsen, Csehov és Strindberg
drámáinak tanulmányozása révén. Cél a
karakterek belső pszichológiai konflik-
tusainak feltárása. Ekkor már maguk
szerkesztette drámai térben, partner se-
gítségével próbálkoznak a jelenetek lé-
nyegét megismerni, megtudni, milyen
hangsúlyokat kaphat egy-egy szó, pillantás
vagy szünet. Az utolsó kilenc-tíz hét-ben
viszonylagosan egyszerűbb, mai modern
darabokból választott jeleneteket
próbálnak, amelyeket azután tanáraik és
osztálytársaik előtt „vizsgán" mutatnak be.
Nincs rosta. Mindig annyi növendéket
vesznek fel, amennyit az elkövetkezendő
három év színházi gyakorlata igényelhet,
számítva önkéntes lemorzsolódásra is.

A másodévesek klasszikus szerzők
(görögök, Shakespeare, Moliére) darab-
jaival foglalkoznak. Mindegyikkel kö-
rülbelül nyolc hétig. Itt a fő cél, hogy a
növendék megismerkedjen a színpadi
művészet forrásműveivel, stílussal és a
jellemábrázolással. Itt már a kornak meg-
felelő díszletben, bútorban és jelmezben
gyakorolnak. Cél a korhűség. A pro-
dukciókat háromszor-négyszer bemutatják
egy kis speciális szakmai közösség-ben, és
ott alaposan elemezve tanulják meg,
hogyan kell hasznosítani a kritikai
tanácsokat és észrevételeket.

Az utolsó, a harmadik évben három
egész estet betöltő darabot próbálnak. Ezek
főleg egy Brecht, valami musical és egy
legfrissebb mai dráma. Ezeket játsszák el
nyilvánosan, ingyenes bemenettel.
Rendezőképzés csak hat éve folyik ebben
az iskolában. A rendezők a színészekkel
együtt tanulnak, de számuk-ra a harmadik
év már a rendezői gyakorlat megszerzésére
irányul. Ok a negyedik évben sajátítják el a
rendezői szakma gyakorlati (díszlet,
technika stb.) ismereteit.

Az iskola elvégzése után a legtöbben
azonnal kapnak szerződést, Oslóban és



a kevés, önálló társulattal rendelkező
városban, mint amilyen például Bergen,
Stavanger, Trondheim, Tromsö. Másokat a
rádió, a tévé foglalkoztatja saját szín-házi
produkcióiban. De vannak (főleg lányok),
akiknek várniuk kell, nem ritkán egy-két
szezont is, hogy elhelyezkedje-nek.

A színházak délelőtt tizenegytől dél-
után háromig tartanak próbákat. Az esti
előadások fél nyolc, illetve nyolc órakor
kezdődnek. Szombaton egy előadás van
este hatkor. Vasárnap nincs színház.
Gyermekelőadások és ifjúsági előadások is
vannak, az életkornak megfelelő idő-
pontban, a színházak valamelyik kamara-
színpadán vagy stúdiójában. Alig akad
olyan színház, amelynek anyaépületén
belül ne lenne még egy, akár csak száz főt
is befogadó színpadi helyisége, előadások
céljaira. Valamennyi színház remek tech-
nikai felkészültségű, mint érdekes módon
valamennyi skandináv színház. Különösen
a reflektorok száma és minősége bá-
mulatos. Nagyon jó a hangosítás. A dísz-
letelemek könnyűek és praktikusak. A
tűzoltói impregnálás nem csúfítja el a
díszletvásznakat. Itt már eleve olyan
anyagokkal dolgoznak, amelyeket nem kell
tűzoltósággal engedélyeztetni. A próbák
száma a darabtól függ. Az egyik rendezőnő
panaszkodva jegyezte meg, hogy a
hétszereplős darabjára mindössze nyolcheti
munka állt rendelkezésre. Bemutató előtt
itt is éjjel-nappal próbál-nak. Nincs olyan
repertoárjuk, mint nekünk, a legtöbb
színház csak egy vagy két darabot tart
műsorán. Az oslói Nemzetiben három
látható, egy hónapon belüli felosztásban.

Fizetés
A színészek fizetése, beleértve a kezdőkét
is, évi kilencven-százötvenezer korona.
Ebből az adó automatikusan harminc-
harmincöt százalék. Kéthetente kapnak
fizetést. A végzett színésznövendéknek az
iskoláztatás költségeit vagy az előre
felvett ösztöndíjhitelt az államnak vissza
kell törleszteni. Tehát, bár az oktatás
ingyenes, nem olcsó mulatság színiisko-
lásnak lenni, hacsak valami otthoni anyagi
segítség nem könnyíti meg a tanuló
helyzetét. A színészek a havi fizetésen
felül részesülhetnek még prémiumban,
egy-egy sikeres alakítás vagy sikeres
szezon után. Ez elérheti alkalmanként a
fizetés huszonöt százalékát is. Azon-kívül
tájelőadásokért, különösen nehéz maszk
elkészítéséért (fekete bőr, sok arc-szőr
stb.) külön fizetség jár. Színház

mellett csak ritkán van lehetőség fílme-
zésre, tekintve, hogy a norvég filmgyártás
kevés filmet forgalmaz. A Rádiónak
többnyire állandó a stábja, szinkronizálás
nincs. Minden filmet felirattal vagy saját
nyelven játszanak.

Közönségnevelés

Derűs élményem, hogy az oslói Színházi
Múzeumban járva, egyszer csak tizenöt
pöttömnyi kis óvodás gyerek, jelmezek-
ben, maszkokban négy vidám óvónéni
felügyelete mellett a múzeum kis kamara-
színpadán színházasdit kezdett játszani.
Apró kis mesés jeleneteket, versikéket,
dalocskákat adtak elő, ki-ki kedve és fé-
lénksége szerint. Az óvónénik is jelmez-
ben, parókásan jelentek meg s vettek részt
a játékban. A kicsik szemmel láthatólag
nem először jártak a régi, több mint
háromszáz éves tanácsháza - ma étterem
és múzeum - színpadán. Nem nyúltak a
kiállított tárgyakhoz, nem tapogatták
végig a jelmezes babákat, kellékeket, bú-
torokat. A múzeumnak külön ilyen célra
létrehozott ruhatára van, ahol ezek a
kicsik játékosan megtanulják, megszokják
a színházat. Ok a jövő közönsége.
Hozzátartozik majd az életükhöz a szín-
ház. Az egyik kis „kalóz" fekete szem-
kötéssel, kackiás kis ceruzabajuszkával,
fején Wallenstein-kalappal, méretének
megfelelő csizmácskában dalolt valami
kis katicabogárról. Követésre való példa.

A közönségnevelés egy másik módját
Stavangerben a Rogeland Teatret úgy-
nevezett pinceszínházi részlegében láttam.
Ott létezik ugyanis Norvégia egyedülálló
színháza, az „Anni" néven köz-ismert
B A R N E T E A T R E T (gyermek-színpad),
amelyben iskolás gyerekek a szüleikkel
együtt játszanak gyerekeknek. Itt csupán a
színházi szerkezet profi, :: rendező, a
technika és a szervezés. A többi mind
családi alapon működik. A Stavangeri
Városi Tanács finanszírozza a „profi"

részét a dolognak, de a társulat önkéntes
és igen nagy létszámú. Az igazgatónőnek,
Elsa Nordvangnak legnagyobb gondja,
hogy olyan darabot találjon, amelyben a
legtöbb családot foglalkoztatni tudja. A
próbák délután, tanítás-idő után
kezdődnek, s a szülők elfoglaltságának
megfelelően folytatódnak. Ehhez tudni
kell, hogy hivatalos intézményekben
délután négytől már nem lehet ügyintézni.
Az üzletek java része is zárva, tehát a
szülő is jobban ráér. A gyermekszínház
varázslatosan szép műsorfüzeteiben
lapozgatva nézem az eddig játszottakat,
Maugli, avagy a dzsungel könyve, Emil és a
detektívek, Hófehérke és a hét törpe,
Hókirálynő, Robin Hood, Pinocchió. Most
múlt huszonöt éves ez a remek intézmény.
Ottlétemkor éppen egy Dickens-történetet
próbálgattak.

Ifjúsági Színház mint ilyen nincsen, de a
legtöbb színháznak van olyan produk-

A Gyermekszínház Maugli című előadása



ciója, amelyet egy-egy alkalommal főleg
fiataloknak tart. Egy ilyen előadáson vet-
tem részt a Nemzeti Színház egyetlen
működőképes játékterén, a padlásszín-
padon, vagy ahogyan ők nevezik, az
„amphiscénán".

National Teatret

A főbejáratnál egymás mellett a három
norvég drámaíró áll. Baloldalt Ibsen, kö-
zépen elöl Holberg két kedves figurájával,
Henrikkel és Pernille-vel, tőle jobbra
Björnson, kissé szigorúan.

A Fekete Hold című Harris Richardson
által írt amerikai, zenés, balladába oltott
tündérmesét, afféle negatív Csongor és
Tündét láthattam, ifjúsági közönség kö-
rében.

Borzasztóan közepes előadás, groteszk
szcenírozásban. Nos, a fiatalok ke-
gyetlenek. Itt is, abban a pillanatban,
ahogy sötét lesz a körszínpad felett, ki-tör
a vihogás. Fejem felett átrepül egy
csokoládés papír, a csendesen induló zenét
nem hallani a kis tapsok és kuncogások
miatt. Aztán kivilágosodik, s amikor két
indiánnak öltözött boszorkaszülő jelenik
meg a színen, és fejem felett egy
drótkötélpályán jobbról és balról görgő-
kön, hason repülve két szellemtündér
közelíti meg a játékteret, hogy ott egy
drótkötélháló-égbolton keresztül akro-
batikus ügyességgel a színre pattanja-nak,
ellenállhatatlanul kitör a nevetés. A
színészek arca sem rebben, játszanak to-
vább. Később a dolog már nem ilyen
életveszélyes, a gyerekek megszokják az
effajta trükköket, de sem a mese, sem a
színrevitel nem köti le őket túlságosan.
Csak akkor élénkülnek fel, amikor az
amerikai falu népe táncos, zenés ünnep-
séggel elözönli a színt, és pajkos dalokat
énekelnek. A történet a következő : egy
varázsló szülőpár fiúgyermeke beleszeret
egy amerikai tanyasi lányba. Hiába intik őt
a szülők és a szellemlányok, a tenger és a
madarak, ő emberré akar válni, hogy
szerelmeséhez jusson. Ezt a célt el is éri.
Mulatságos jelenetekben derül ki, milyen
csoda erővel rendelkezik, amikor
vetélytársaival kezd küzdeni, s
fokozatosan hogyan ügyetlenedik el,
ahogyan az emberré válási folyamat
legyőzi benne a varázslófiút. Így aztán
bekövetkezik a tragédia. Felesége olyan
fiút szül, aki félig ember, félig varázs-
manó (ezt szerencsére nem látjuk, csak a
szülést). A falu közössége nem fogadja be
az újszülöttet, és a feleségnek meg kell
tagadnia férjét ahhoz, hogy falujában
maradhasson. Erre nem hajlandó, így tra-

gikus véget ér, a tengerbe vész. A sze-
rencsétlen szerelmes férj felett pedig ismét
úrrá lesznek a gonosz varázserők, s ő is
visszatér eredeti otthonába.

Persze nemcsak ilyen darabokat ját-
szanak az iskolásoknak, akiket mindig
igen sok nevelő kísér a színházakba. Fe-
gyelmezik és óvják őket, nem bízva ezt a
gondot a nézőtéri személyzetre.

A Nemzeti Színház legutóbbi szezonjait
tekintve nem különösebben specializált.
Mindenfélét játszanak, illetve játszottak.
Amíg az épület nagyszínpada is működött,
1899-től 198z-ig, leszámítva néhány
világháborús hónapot, minden olyan
drámát bemutattak, amely-re a néző
érdeklődéssel tekinthet. Ibseneket,
Strindbergeket, Holberget, Björnsont,
Shaw-t, O'Neillt, Gorkijt és Brechtet.
Albee-darabokat és Peter Weisset,
Shakespeare-t és Moliére-t, szóval
mindent. Szerencsétlen helyzet a mostani,
hogy csak a háromszázötven főt befogadó
padlásszínpad áll rendelkezésükre még
legalább két évig, s ez természetesen
meghatározza műsortervüket is. Most
éppen Tom Stoppard The real thing ( A 7
igazi) című drámáját mutatják be.

Thorsov Teatret

A leginkább érdekes színházi estet itt
töltöttem el, nézve Claire Luckham
Trafford Tanzi című rock-játékát.

Néhány mondatban a társulatról: Oslo
munkásnegyedében, egy nagy mozi
melletti épületszárny padlásterében alakult
1977-ben. A nagy Nemzeti Szín-házból
kivált társulat tagjai a leszegzett fejű
spanyol bikát választották emblémául.
Félig egyéni és közönségtámogatásból,
félig állami és az anyaintézet segítségével
működő, most már virágzó művészi
társulás ez. Az ügyintéző Margaret Aaby
elmondásából tudom, hogy ez a csoport
megunta azt az „aranykeretet", amelyben a
Nemzeti Színházban játszottak, és
szerettek volna valami mást, újat,
érdekeset, emberközelibbet nyújtani a
közönségnek, és egyúttal eszközeikben
megújulni az új, eddig még be nem
mutatott darabok kapcsán. Csak norvégiai
ősbemutatókkal foglalkoznak. Ezért
mutattak nagy érdeklődést a magyar
drámák iránt. Jelenleg Gorkij Nyaralók
című darabjának próbái folynak.
Esténként pedig Trafford Tanzi történetét
játsszák. Lelkesek, megszállottak, nagyon
népszerűek. A nézők „ölik" egymást a
jegyekért. Pótszékes házak előtt játszanak.

Mit is ? Szombat lévén, a hatkor kez-
dődő előadásra már jókor elindultam, így
korán érkeztem. Felbaktatva a harmadik
emeletre, egy furcsa várakozó-helyiségbe
jutottam, mely büfé, kellék-és bútortár is,
s ahol a jegyárus már csak
programfüzeteket és a darab hang-
lemezét árulhatta, no meg a következő
havi jegyeket. Mindenfelé színházi búto-
rokon üldögélő embereket láttam. Igazán
kellemes, színházi bennfentes a lég-kör,
valahonnan halk zene szól, és egyre
növekszik a tömeg. Egyszer csak égzen-
dülés, mennydörgés hangjai és földren-
gésszerű mozgás. A színészek éppen be-
melegítenek az előadásra. Közben előke-
rül az ügyeletes színházvezető, és nyitás
előtt megmutatja a színház nézőterét és a
színpadot. A nézőtér félemeletes nyitott
amfiteátrum. Középen egy igazi
négyszegletes birkózóring, annak minden
hivatásos kellékével. Egyik sarok piros, a
másik kék. Törülközők, frissítők a
sarokban, szájöblítő tölcsérfélék, vas-tag
védőtalaj stb. Aztán beözönlik a
közönség, szabadon választva helyet.

Megkezdődik az „évszázad birkózó-
versenye" tizenöt menetben. Björn Ska-
gestad a vezetőbíró. Egy punknak
maszkírozott zenész csuda hangszerével -
amely egy triciklire szerelt elektronikus
orgona, dob, csinnek és szájharmonika
kombinációjából áll - bebiciklizik az
egyik sarokba. Skagestad be-vezeti a
meccs résztvevőit, a játékosokat.
Birkózáshoz öltözötten, köpönyeg-ben;
kilépnek az ellenfelek. A bíró fo-
gadásokra ösztönzi a nézőket. A zene
fülsiketítő. Szenzáció ígérkezik. Neon
betűk, számok futkosnak a fejünk felett.
Pásztázó színes fények hozzák még köze-
lebb a bemelegítő, fecsegő versenyzőket.
Minden olyan, mintha valódi lenne.

Elkezdődik a meccs, a tizenöt menet,
Tanzi Trafford életének egy-egy stációja:
hogyan lesz egy nőnemű csecsemőből,
kislányból, diáklányból, pincérnőből, fe-
leségből önálló személyiség. Mindezt
énekszámokkal, táncokkal dúsítva adják
elő. Megtudjuk, hogyan kell a szülők,
nevelők, pszichológusok udvarlók, női
vetélytársak s végül a férj kiszolgálta-
tottságában gúzsba kötve küzdeni a jo-
gért, hogy bebizonyíthassa Tanzi: semmi-
vel sem alsóbbrendű emberi lény.
Egyenlő értékű a férfival. Mondanom
sem kell, hogy világbajnok lesz, aki a fér-
jével folyó döntő küzdelemben, a néző-
tér önfeledt közbeszólásaira rögtönözve
válaszolgatva, nehéz, de sportszerű győ-
zelmet arat.



A néző „igazi" birkózóversenyt lát.
Gondosan kidolgozott pontos fogásokkal,
dobásokkal, hidalással. Hónapokig
treníroztak egy hivatásos birkózóedző
segítségével, erre a darabra készülve. A
női főszerepet mindenesetre lekettőzték.

A nézők - ki-ki nemének megfelelően -
természetesen két pártra szakadva
biztatják a végső menetben kedvenceiket.
Bizony, a bírót játszó remek Björn
Skagestadnak van dolga velünk.

A rendező Björn Saeter szerencsére
nem elégszik meg azzal, hogy úgynevezett
„mutatós" előadást rendezzen, jó
muzsikával és egészen rendkívüli fizikai
teljesítményekkel. Gondot fordított a
szituációk tiszta értelmezésére és az átélt
színészi játékra is. Nehéz este ez a
színészgárdának. Kondicionálisan bírni a
rengeteg mozgást és küzdelmet,
hangerővel a középhangokat, s amellett
még tisztán kell énekelni és táncolni is. De
ez a lelkes csapat, amely eddigi fennállása
során Shakespeare Othellóját és a II.
Richárdot, Brecht Kurázsi mamáját, Ibsen A
tenger asszonyát, Jarry Ubu királyát, a
Földnélküli Jánost és musicaleket,
Mrozeket és Gogolt, Büchnert és Dario
Fót játszott, sőt egy kevéssé is-mert
norvég munkás drámaíró Oscar Braaten
munkáit vitte színpadra, most ezzel az
angol darabba] is oly sikerrel birkózik,
hogy az írónő, Claire Luckham szerint
darabjának ez az eddigi legjobb előadása.

A társulat ezenkívül Andersen és
Holberg gyermekek számára alkalmas
darabjaival is foglalkozik, utazik nagyobb
vidéki városokba.

Nőkről, nőknek, nőkkel
a Central Teatretban

Alig néhány lépésnyire a mostanában
megnyíló csodálatos új Norske Teatrétől, a
Central hívja nézőit egy új be-mutatóra,
Caryl Churchill, Top Girlsére. Sajnos a
bemutatón nem vehettem részt, éppen
Stavangerben voltam, így csak egy
bemutató előtti mozgás- és technikai javító
próbára engedett be Anne Karen Hytten, a
rendezőnő. Nagyon sok női rendező
dolgozik a skandináv országokban.

Jobbnál jobb női szereplői vannak a ma
játszódó darabnak. Egy étteremben együtt
vigadoznak különböző foglalkozású nők,
akik a játék során átváltoznak. Az
egyikből például Johanna pápa lesz, a
másikból egy harcos katonaamazon, a
barmadikból japán gésa, a negyedikből

Isabella Bird, a korai nőmozgalom jelen-
tős alakja, aki a viktoriánus Angliából
beutazta Ausztráliát, Hawaiit, Japánt,
Kínát, Koreát, Tibetet és Marokkót. A
furcsa „fekete humorral" átszőtt történés
során megbeszélik a világ sorát. Asztalra
kerülnek kényes témák, mint a szex, a
férfiuralom, a szerelem, az anyaság stb. A
próba rendkívül fegyelmezett. Nagy
figyelemmel és türelemmel hallgatják a
rendezőnő utolsó pillanatok-ra tartalékolt
kívánságait, változtatásait. Átszerveznek
mozgásokat, dialógritmusokat, játékokat.
Nem tiltakoznak, hogy miért most és nem
előbb került erre sor. Nem kedvetlenek,
fáradtak vagy fásultak. Előbb megkísérlik
meg-oldani az instrukciókat, és csak
aztán mondják el észrevételeiket. Csend
van a próbán, és csend van az épületben.
Mindenki a munkájára összpontosít.
Irigylés-re méltó munkalégkör, Később
az újsá-

gokban olvasom, hogy nagy kritikusi és
közönségsikert arattak. Különben ez a
darab jelenleg majd minden angol nyelv-
területen kasszasikerként vonzza a néző-
ket. (Nálunk is látható volt a darab: az
Egyetemi Színpadon játszotta a londoni
Goldsmiths' College együttese ez év
tavaszán.)

A rendezőnő kezében egy hangjáték.
Próba után megy a Rádióba, ahol Vészi
Endre Sufni című hangjátékát rendezi.

Látogatás az Új Norvég Színházban
(Det Norske Teatret)

Norvégia most megnyíló legmodernebb
színházi létesítményében kalauzol a szín-
padmester, András Vidéki. Négy évvel
ezelőtt a mai színházi „csoda" helyén
még két lakóépület állt. Most, számomra
szokatlan gyorsasággal átrendeztek két
utcát, és felállítottak egy háromemeletnyi
magas, föld alatti garázsokkal ellá-

Jelenet a Top Girls című musicalből (Central Teatret)



tott olyan épületet, amelyről egy szín-házi
szakember manapság csak álmodhat.
Közepes méretű, emelkedő sorú néző-tere
körülbelül nyolcszáz főt fogad be.
Színpada emelkedik vagy süllyed, a dísz-
leteket tolószínpadi szerkezetek hozhatják
be és ki, igény szerint. Forgószínpada,
hatalmas hátsó színpada van, és két-oldalt
a színpad mellett raktárak várják a
felesleges díszleteket. Két próbaterem van,
egy kamaraszínpad, egy kis „házi-színpad".
Maszkműterem, fodrásztár, hatalmas
varroda. Impozáns méretű jel-mezraktár,
ahol a szellőztetés a legizgalmasabb. A
fehérneműket, ingeket, alsókat stb.
rácsszerkezetű szekrényekben tárolják, így
semmi nem fülled be, nem penészedik.
Több bútortár van, külön szállítóliftekkel.
Kelléktárak, asztalos-, festő- és
lakatosműhely, elektronikai, világítási és
hangtechnikai műhely, luxus-öltözők és -
társalgók, művészeknek, mű-szakiaknak
egyaránt, minden emeleten. Folyosók
végén külön hely a dohányzásra
(Norvégiában meglepően sok a „nem
dohányos"). Könyvtár, tévé- és videoszoba
és még tudja isten mik vannak az
épületben. A hosszú, tekervényes
folyosókon és lifteken maga az
„idegenvezető", Vidéki András is nehezen
igazodik el, annyira új még az épület. Csak
most kezdik el belakni, kezdenek
beköltözni. Az első szezon bemutatóterve
régen kész, a szerepeket már kiadták, a
rendezők felkészültek. Ősszel az
„újnorvégra" lefordított Romeo és Júliával
nyitnak, majd ezt követi Liv Ullmann-nal a
főszerepben a Kurázsi mama, majd egy mai
spanyol szerző ifjúsági darabja, Ko-
lumbusz idejéből. A díszletek, jelmezek,
bútorok, kellékek már most készek. A
színészek tehát nem „jelzésekben"

próbálnak, hanem az „eredetiben". Eddig
csak a filmgyárak és tévék rendelkeztek
ezzel a helyzeti előnnyel. Kívül-ről a Det
Norske Teatret betonból tégladíszítéssel,
üvegből, bronzból és fenyőfából
létrehozott nagyon szép épület. A tervezők
azokat az anyagokat használták fel,
amelyek Norvégiát jellemzik. Ebben az
épületben a nézők igen jól és otthonosan
érezhetik magukat, az előcsarnokok
halványlila tónusában kényelmes
társalgók, büfék, belső télikertek és
halastavak kedveznek a látogatóknak. A
megnyitásra elkészülnek az ideszánt
szobrok és festmények is. Az
előcsarnokokban - mint később megtudtam
- koncerteket és kiállításokat is rendeznek
majd. Úgy hiszem, én voltam az első
magyar turista, aki ide

beléphetett, persze protekcióval. A szín-
ház építkezésének kivitelezése Ölvetczky
Miklós kezében van, a vezető dramaturg
pedig a felesége, Cecília Ölvetczky; a
színpadmester és az egyik rendező-
asszisztens - Kovács Kati - szintén
magyar.

Cecíliától megtudom, hogy a legna-
gyobb gond az „újnorvég" nyelven való
játszás, illetve a drámáknak erre a nyelvre
való újrafordítása. A Det Norske Teatret
ugyanis alapításától, 191 3-tól fogva ezen
a nyelven játszik, amely a főváros
irodalmi nyelvének és a vidéki táj-
szólásoknak az összesítése. A társulat
rengeteget turnézik. Norvégiában több
nyelvjárás van, és ennek az utazó szín-
háznak meg kell értetnie magát mindenütt.
Ezért hozták létre az újnorvég nyelvet,
amelynek meghonosítása ennek a
színháznak egyik legfontosabb feladata.
Egyes újságok, sőt a tévé is használja már
ezt a nyelvet, amelynek bevezetése előbb-
utóbb elkerülhetetlenül kötelezővé válik.

„Jóccakát, mama

Amíg a Det Norske Teatret új épülete nem
kész, addig két helyen játszik a társulat. A
régi épületben, amely a Nemzeti
Színházhoz közel van és igen el-avult,
valamint a belvárosban egy kapu-aljból
nyíló valamikori színházi műszaki
helyiségben, egy igazi „szobaszínházban".
Ebben láttam százötven ember
társaságában Marsha Norman kétszereplős
drámáját.

Naturalista előadás. Igazi hűvösség csap
ki a jégszekrényből. A villanytűz-helyen
időben forr fel a kakaó. A konyhai óra
pontosan jelzi az időt. A tévé-ben egy
amerikai filmburleszk megy. A színészek
pillantásától kezdve a szomszédom
leheletéig, a színpadi ételek szagáig
minden igazi, reális. Mégis hiányérzetem
van. Feszült vagyok, de nem a drámától,
amelynek igazsága nekem amúgy is
hamis, hanem zavar, hogy annyira közel
van hozzám a játéktér. Mintha nem néző
lennék, hanem szereplő, kíméletlenül
tárgyilagos és ezáltal kegyetlen szereplő,
aki sorsukra hagyja azt a kettőt ott, tőlem
egy-méternyire, holott annyira elönt a
kétség-beesésük, hogy nem merem
keresztbe rakni a lábaimat. De közönyös
maradok, mintha kirakaton keresztül
látnám a világot. Felmerül bennem a
kérdés: meddig hasznos az ilyen közelsége
a nézőtérnek, illetve csakugyan ez az a

darab, amelyet ilyen közelségben kell ját-

szani? A színészi játék egyébként szín-
vonalas. Különösen Jessie szerepében
figyelmet keltő a sallangtalan Grethe
Ryen. A rendező itt is nő: Thea Stabell.

Ez a „szobaszínház" méretének meg-
felelő darabok kutatása során majd
mindent eljátszott már, amit például mi is
a Madách Kamarában vagy a Pesti
Színházban vagy a József Attilában.

„Jacques és Mestere"

A Det Norske Teatret eredeti régi épü-
letében, amelyet az új elkészülte után
átalakítanak kamaraszínháznak, láttam a
Franciaországban élő cseh drámaíró, Milan
Kundera Diderot modorában írt filozofikus
komédiáját. A XVIII. században játszódó
mű sok áthallással a mai emberi
kapcsolatok morális és társa-dalmi
problémáira igyekszik analógiát vonni.
Egy keretjáték cselekményében Jacques
oktatja Mesterét. Tanmeséket, anekdotákat
mesél, amelyek a színpadon élőképekből
kibontakozva megelevenednek. Hősünk és
gazdája hol ki-, hol belépnek ebbe a
mellékcselekménybe, amely a darab
tulajdonképpeni meséje. Különösebb
újdonságot nem adott ez az este.
Megtudtam, hogy nem mind arany, ami
fénylik. A barátról sokszor kiderül, hogy
rosszabb, mint az ellenség, a szeretők
többnyire hűtlenek, és csak az érdek
vezérli szerelmüket, a szüzek csak
elméletben ártatlanok, az inas pedig
okosabb, mint Mestere. A gazdag ki-
használja a szegényt, a ravasz pedig a
jóhiszeműt.

Na és? Ezt már tapasztaltuk más,
izgalmasabb drámák során. Ezzel egyet-
értett az a tucatnyi néző is, aki az első rész
után „angolosan" távozott. A szcenírozás
nagyon szép volt. Németalföldi
kismesterek modorában megfestett ku-
lisszák és hátterek. Gondosan kiválasztott
színpadi bútorok és kellékek tették
magától értetődővé a fizikai cselekvéseket
és mozgásokat. A jelmezek színben
visszafogottak, jó ízlésűek. Legjobban a
gobelin háttérfestmény tetszett és az igen
színvonalas műsorfüzet, amely elnyerte a
kritikusok díját is.

Carmen

Az Operaházban is becsülete van a magyar
szónak, Róna Viktor jóvoltából, aki sok
éve balettmestere az itteni tánc-
együttesnek. Számos koreográfiája növeli
a magyar balettművészek rangját.



Zsúfolt nézőtér előtt a bemutatót követő
második előadáson láttam Bizet Carmenjét.
Nagyszerű előadás, remek énekesek,
eredeti rendezői koncepció, egy-szóval
maradandó élmény.

Eddigi tapasztalataim szerint a nyitányt
mindig zárt függöny előtt a zene-kar
művészetére összpontosított fény-nyel,
karmesteri produkcióként láttam. Itt
azonnal felgördül a függöny, és mögötte
egy beállított tömegjelenet már
meglepetésekre készített fel. A háttér előtt
hatalmas plakáton rohamsisakos katona,
egy hitlerbajuszos, szuronyos férfi ordítva
mutat előre, fenyegetést és erőszakot
sugallva. A felirat „Sevilla, 1936-37.
július". Tehát a cselekmény a Franco-
diktatúra első évében játszódik.

A nyitány alatti első pillanatokban
mozdulatlanul, felemelt karral, a nézők-
nek háttal álló néma alakok megfordul-
nak, és fáradt, szürke ruhás, szürke be-
tonépületek között élő emberekké válnak.
Olcsó piactéren vagyunk, a kaszárnya és a
dohánygyár közelében, tehát a
külvárosban. Jól táplált vidám falangista
katonák beretválkoznak, isznak,
kártyáznak, asszonyok silány cikkek
között válogatnak, kopott áruskocsikon.
Mozgásuk ismét megmered. Egy újabb
zenei motívumra ismét megmozdulnak.
Mozgásuk fásult, szögletes. A rivalda
elején egy képzeletbeli folyóparton el-
nyűtt mosónők mossák foszlott rongyaikat.
A dohánygyár kapuja előtt ütött sátrat a
falangisták sorozóirodája. Komor
munkások állnak sort, kezükben a
behívóval, Don José előtt. A színpad
mélyén nyitott katonai teherautó áll, várva
a regrutákat. Összekötözött kezű foglyok
érkeznek a színre, és ekkor elkezdődik a
játék. A történet azonos az ismerttel, a
különbség csak az, hogy itt a
fegyvercsempészek partizánok, akik a
falangisták ellen úgy szereznek fegyvert,
ahogy tudnak. Carmen nem egy-szerűen
egy szerelmes, csapodár, kacér teremtés,
hanem az ellenállási mozgalom egyik
vezéregyénisége, aki mindent elkövet
azért, hogy társait segítse. Don Josét nem
hitegeti, a férfi kezdettől reménytelen
szerelmet táplál Carmen iránt, aki Josét
felhasználja a fegyverek megszerzésére.
Escamillo itt külföldről hazatért sztár, akit
testőrök védenek a tömeg rajongásától, s
akinek fellépését a falangista rendszer arra
akarja felhasznál-ni, hogy az egy helyen
összegyűlt munkás-tömeget a
sportstadionban lemészárolja. Ezt kell a
partizánoknak megakadályoz.

niok. Fantasztikus, hogy a történet
mennyire megáll a lábán. A rendező,
Frank Corsaro munkája elsőrangú.
Nemcsak a koncepció eredetisége miatt,
hanem mert igen jól játszó, remek hangú
énekeseket láthattam az oslói opera
színpadán. Mondanom sem kell, hogy itt
Carmen nem a karmestert leső énekesnő,
aki csak beállva tud énekelni. Remekül
tán-col, például a II. felvonásban egy el-
hanyagolt vendéglőben, amely a partizá-
nok illegális főhadiszállása. A szó szoros
értelmében hason fekve énekel, ami-kor
megkötözik a dohánygyári botrány miatt.
Mi, nézők már tudjuk, hogy ez a botrány
is előre kiszámított csel, mert ennek az
ürügye alatt a keletkezett fel-fordulásban
tudják megszöktetni a katonai
teherautókba gyömöszölt foglyokat.

A II. felvonás nyitánya ropogó pus-
katűzben, aknák és bombák süvöltésé-ben
megy le. A színpad füst- és láng-tenger, a
színhely egy szétlőtt vasúti
teherpályaudvar. Innen akadályozzák meg
a partizánok a francóista katonai
szállítmányok befutását a városba. Se-
besültek, elsősegélyt nyújtó idős mun-
kásasszonyok harcolnak. Érthető, hogy
Carmennek sem kedve, sem ideje nincs
ahhoz, hogy José szerelmes szavaira
figyeljen. Arról nem is beszélve, hogy a
Don Josét alakító művész alkatilag
középtermetű, nem túl jelentékeny testi
adottságokkal rendelkező férfi, míg Esca-
millo majd kétméteres férfiszépség.
Szembeötlő a különbség, és teljesen ért-
hető Carmen párválasztása.

Az opera III. felvonása a franeóista
plakátokat ragasztó katonák és az illegális
tiltakozó feliratot ragasztó munkások
párviadalával kezdődik, majd a

stadion felé özönlő munkások és a les-ben
álló besúgók, spiclik és rendőrök
küzdelmével folytatódik, hogy egy hatal-
mas fegyveres felkelésbe torkolljék,
amelynek során a partizánok kiszabadít-
ják a stadionba zárt foglyokat, és me-
nekülésre késztetik a Franco-katonaságot.
A részeg Don josé semmit nem ért az
eseményekből, csak saját, a történelem
mellett eltörpülő bánatával foglalkozik.
Carmen nem is veszi komolyan a
fenyegetéseket, és ő csodálkozik a leg-
jobban, amikor a férfi végül mégiscsak
leszúrja. Miért? - kérdezi egész testével
és tekintetével az asszony, miközben
meghal. Don Josét is eléri a vég, mert
főhadnagya, akiről azt hitte, hogy halott,
most fegyvert ránt, és a függöny le-
gördülése jelzi számunkra a fegyver el-
dördülését, vagyis josé halálát.

Ilyen robbanó nagy sikert még nem
tapasztaltam Norvégiában. Az emberek
felállva bravóztak az est végén, és min-
den tapsrendet felborított a siker. Megér-
demelten.

A műsorfüzetben elmélyedve meg-
tudtam, hogy az énekesek java része Bu-
dapesten tanult énekelni, illetve folytatott
énektanulmányokat. Így a pompás
Escamillo: Terje Stensvold; Michaela:
Torill Carlsen. Fontos megemlíteni a
teljesen szokatlan Carment: Torill Erik-
sent és a karakteralakításban is jót nyújtó
Don Josét: Harald Eket.

A vágy villamosa

Norvégia negyedik legnagyobb lélekszá-
mú városa a konzerviparáról és hal-
feldolgozásáról ismert Stavanger. Furcsa
összhangban létezik itt egymás mellett
egy régi hajózó-kereskedő kisváros és az
egyre növekvő modern világ-

A Carmen címszereplője: Torill Eriksen (oslói Operaház)



városi légkört árasztó olajipari központ. A
város nagyon szép, százéves színházzal
rendelkezik. Alagsorában pinceszín-ház is
van. Itt játszanak az amatőr
gyermekszínészek, szüleikkel és barátaik-
kal, ahogyan erről már beszámoltam.

A Rogeland Teater a városi színház, igen
népszerű a színésztársadalomban. Alig
akad olyan neves norvég színész vagy
rendező, aki ne fordult volna meg a
színpadán.

Itt kezdte színészi pályafutását a tizen-
éves Liv Ullmann az Anna Frank napló-
jával. Eljönnek ide neves francia, német és
lengyel rendezők is. Rendszeresen részt
vesznek a BITEF-en. Évenként négy-öt
bemutatót tartanak a nagyszín-padon, és
három-négyet a stúdióban. Ezenkívül
egyszer-kétszer gyermekelőadásokat
rendeznek. Érthető, hogy a társulat, amely
jelenleg harmincöt főt számlál, igen
elfoglalt.

Tennessee Williams A vágy villamosa
című drámájának előadása viszont nem
különösebben jelentős. Egy fiatal, kezdő
rendező, Kim Dambaek munkája nem sok
eredetiséget mutat. A díszlet kifejezetten
rossz. Leszűkíti, helyenként lehetetlenné
teszi a játékot. Emberek jönnek-mennek,
veszekednek, kínlódnak, és nem lehet
tudni, miért. Nincsenek hangsúlyos pontjai
az előadásnak. Nem tudom, kinek a sorsa
a legfontosabb.

Bergeni Nemzeti Színház

Grieg és Olle Bull, a híres norvég he-
gedűművész városa Bergen, ahol Björst-
jerne Björnson, a drámaíró volt színigaz-
gató. A város kultúrájának központja a
Nemzeti Színház. A Nagy Színház 1876-
ban épült, de belül mégis igen kényelmes,
sőt mondhatom, hogy derűs. Talán a
rengeteg színes élő virágtól, amelyek
hatalmas padlóvázákban minden folyosó-
szegletben köszöntik a nézőt. De lehet,
hogy a sok ablaktól és erkélytől, amelyen
át még késő este is besüt a nap, és ahonnan
kitekintve csodálatos panoráma nyílik.
Kezdés előtt másfél órával már nagy a
forgalom a színházban (van hely!), büfében
táplálkoznak, folyosókon sétálnak. Nagy a
jövés-menés a mosdókban, ahova nem csak
„azért" járnak, de átöltöznek, és rendbe
teszik magukat. Igazuk van. Olyan nagy és
kényelmes a toalett előcsarnoka, hogy ezt
meg lehet tenni, nem úgy, mint nálunk,
ahol csak egymásnak szorulva lehet
álldogálni kényszeredett mosollyal. Itt még
le is lehet ülni, és illatszeres automatából
lehet kölnivizet spriccelni

a zsebkendőkre stb., szóval ez a hely
valóban „illemhely". A folyosókon
rengeteg a fotó a színház előző darab-
jaiból. Tragédiákat és musicaleket egy-
aránt játszanak, de operettet is. A víg
özvegy, A csárdáskirálynő és A mosoly országa
itt is állandó műsordarab. Évente
megrendezik a Bergeni Fesztivált. Ekkor a
város csak úgy hemzseg a látnivalóktól.
Klasszikus és popzene, képzőművészet,
balett és jazztánc, irodalmi estek és
színdarabok; amatőr és hivatásos
színjátszók lépnek fel a város legkü-
lönbözőbb pontjain.

Ma este Irving Berlin Anni get your gun
(Anni, fogd a fegyvered!) című musicalje
megy immár ki tudja hányadik
felújításban, oslói vendégszereplővel,
Kjersti Holmennel a főszerepben. Az
örökzöld slágertömeg, a mulatságos his-
tória, a vadnyugati céllövő bajnoknő és
szerelmének, Franknek viadala hatalmas
sikert arat. Ami új, az a szcenírozás. A
rendező kitalált valamit, hogy ez az
előadás ne hasonlítson az eddigiekhez,
ezért cirkuszi környezetbe helyezte a
történetet. Miután maga a darab tele van
cirkuszi utalásokkal, ez az ötlet remekül
működik. Nagyon jó a nyitány bemutatása.
Ekkor a társulat artista- és táncosrészlege
árasztja el a szín-padot, és bohóctréfákkal,
kötéltánccal, akrobatikával adják elő a
slágereket. Utána elkezdődik a vadnyugati
történet, a közönség hallatlanul jól mulat.

Az igazi érdekességet a stúdiószín-pad
jelentette számomra. Itt a színház
padlásteréből alakítottak ki egy százötven
főt befogadó színházi helyiséget. Most az
Oidipusz-trilógiát készítik elő, olyanformán,
hogy az egész helyiséget beépítették, mint
egy görög agórát. A nézők ott foglalnak
helyet, ahol tudnak. Úgy viselkednek
majd, mint a város lakói. Köztük járnak-
kelnek a színészek és a kórus. Sajnos, csak
a bemutatót meg-előző próbákból láttam
egy részletet, így csak annyit tudok
mondani, hogy egy hagyományos görög
klasszikus elő-adás készül, érdekessége a
közönség be-vonása lesz.

A Bergeni Nemzeti Színház tagjai
rendszeresen fellépnek a városi óvodákban
és gyermekotthonokban, valamint a
nagyszínpadon délutánonként a hat-
tizennégy éveseknek tartanak speciális
gyermekelőadásokat.

Skandináviában ez a társulat mutatta be
először a Hairt, ők játszották el először a
Faust első és második részét. Elsőnek
játszották Mrozek Emigránsok-

ját, közvetlenül a lengyelországi be-
mutató után.

Majdnem a teljes Brecht-drámairo-
dalmat műsorukra tűzték. A Berliner
Ensemble többször járt náluk vendég-
szerepléseken, valamint tartottak egy
„Hogyan játsszunk Brechtet?" szeminá-
riumot is, amelyen az egész társulat részt
vett. Sok a meghívott külföldi rendező.
Majdnem minden évben van egy olyan
előadásuk, amelyet egy jelen-tős külföldi
vendégrendező hoz létre. Jelenleg
Strehlerrel folytatnak tárgyalásokat.

A Kis Színpadon David Storey Nő-vérek

című drámája fut, a Gyermek-színpadon
pedig A dzsungel könyve.

Búcsú Oslótól

Utolsó estémen jegyem van az oslói
Nemzeti Színházba, az egyetlen norvég
színdarabra, amely látogatásom alatt az
ország négy városában is látható, és ez a
Trost is taklampa (Mint a fény a pillangót).

Érdekelt, merthogy ez is örökzöld darab.
Szezonvégi anyagi gondok vagy
darabhiányok megoldásának biztos mód-
ja. A szerző, Alf Prőysen, először
regénynek írta meg még 1950-ben. Az-tán
film lett belőle 1959-ben, majd zenés
vígjáték.

Miért olyan népszerű ez a történet, fel
nem foghatom. A darab cselekménye a
következő: falusi lány városba kerül. Ott
dolgozik, csalódások érik, de ezekről nem
tudósítja az otthon maradottakat, sőt
levelei alapján azt hiteti el, hogy vitte
valamire. Aztán múlnak az évek, és a lány,

egyre kiábrándultabb, magányosabb. Úgy
dönt, hogy haza-megy. Ott a kisvárosi-
falusi környezet változatlanul korlátolt és
kicsinyes. Most mindenki körülrajongja.
Hősnőnk nem tehet mást, igyekszik az
elvárásnak megfelelni, vonzza maga köré a
férfiakat, mint a fény a pillangókat, és
hiába gondolt arra, hogy otthon marad,
már nem teheti, már nem lehet olyan, mint
valaha, mert akkor kiderülne a turpisság.
Ismét elindul a városba. Oda, ahonnan
elmenekült. Ettől a történettől még jó is
lehetne az előadás, meg vonzó is, de nem
az. Helyenként mulatságos, legtöbbször
azonban nagyon unalmas, ritmustalan. A
zene sem túl színes, de talán az egész
sokkal kellemesebb lett volna, ha a
főszereplő egy kicsit vonzóbb egyéniség.
Így az egész este egy kissé kopott, kifakult
lett.


