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gyok azon kevés svájcinak, aki a színházat euró-
pai szinten ismeri. Eszem ágában sincs felkínál-
kozni, de azért - tekintettel arra, hogy elég sűrűn
járok Svájcba - egy kicsit mégiscsak csodálko-
zom.
 Akkor most hadd kérjek én tanácsot öntől.

Mit lehet kezdeni egy kulturális Kuvaitban, ahol
nem ismerik sem önt, sem Steint...
 A Steint, azt ismerik, hiszen ki is dobták!

(Nevet)
 jó, szóval mit javasolna, például,

Zürich-nek? Csukják be a boltot? Hiszen a jelek
szerint a közvéleményt nem izgatja a színház...

 Ha elkezdik a színházakat bezárogatni -
ahogy a minap Churban tették -, akkor a folya-
matot már nem lehet leállítani. Hát persze: a
színház fölösleges, a színházak senkinek sem
hiányoznak. A pragmatikusok meg a spórolósok
mindig azt fogják mondani: a színház fölösleges
luxus. De ez minden művészet immanens saját-
ja; épp azért van rájuk szükség, mert nincs
szükség rájuk. Számomra a színházak
bezárása olyasmi, mint a vallások betiltása. A
kettő hasonlít egymáshoz. Mert ahol azt
mondják, a színház fölösleges - ott az emberi
igényeket a városi ha-tóságok diktálják. És ettől
nekem végigfut a hátamon a hideg.

 Az olyan színházakat, minta Schaubühne,
a müncheni Kammerspiele vagy a hamburgi
Thalia megvédik a spórolási tébolyban szenvedő
politikusoktól az olyan nevek, mint Stein, Bondy,
Dorn, Flimm, Grüber és Wilson. Csakhogy Zü-
rich, Bern vagy Basel nem élvez ilyenszerű vé-
dettséget, s ezért sokkal nagyobb fenyegetés-
nek vannak kitéve a tehetségtelen városi grémi-
umok és politikusok részéről. Mit tehetnének
ilyen helyzetben?

 Ha ezek a városok ambíciózusabbak len-
nének, akkor mernének játszani és kockáztatni.
De ha előre bebiztosítják magukat, abból semmi
sem lesz. Nem az a fontos, mennyire prominens
a jelölt. De hiába: a középszerűségnek a lusta-
ság az energiája. És ezért, ha a zürichi Schau-
spielhausot hozza nekem szóba, nem is a düh
fog el, inkább az ásítás. Ennek a városnak az
ásítása ragályos. Beszélgessünk inkább másról.

 És mégis: ásítás ide - ásítás oda, ön elég
gyakran jár Zürichbe.

 Szívesen járok ide. Barátaim vannak itt,
itt a családom, itta leendő feleségem. De a
zürichi állapotok nem érdekelnek.
Németországban vagy Párizsban egészen mása
helyzet. Ott is nehéz, de ott legalább harcolnak
meg vitatkoznak. De itt? Előbb-utóbb úgyis jön
egy intendáns, és stabilizálja a bankszámláját.
Hát aztán?

 És ez nem ébreszti fel önben az
agresszivitást?

 Ha itt vagyok, engem is elkap Zürich ál-
mossága. Mi értelme a barikádokra menni? Itt
semmi sem történik, és ez is a szándék. Zürich

barátságtalan az idegenekkel. Nősülni akarok,
és elmentem az anyakönyvi hivatalba - úgy
bántak velem, mint egy kalap szarral. Azt mond-
ták: maga Párizsban él, miért muszáj pont itt nő-
sülnie? Itt az ember csak zavarja a helybélieket.
Nagy kár, hogy az olyan nagy emberek, mint Max
Frisch és Dürrenmatt nem éltek tovább; egyetlen
ország sem lehet meg az ilyen zavaró tényezők
nélkül. Az ő kötekedésük produktív volt; de az it-
teni hivatalnokok és kultúrfelelősök kötekedése
improduktív. Valósággal szimbolikus, hogy
Frisch és Dürrenmatt szinte egyszerre halt meg!

agy húsz évvel ezelőtt hallottam
Bécsben, koncertelőadás formájában,
Beethoven egyetlen operájának első
változatát, a Leonorát. A Fidelio

ismeretében egészen rendkívüli élmény volt
szembesülni a mű előképével: mintha egy érett
ember arcvonásai mögött hirtelen felrémlenének
saját ifjúkori port-réjának kontúrjai. Valami
hasonlót éltem át most is, hogy a nyáron
Frederikssundban meglepetésszerűen
összetalálkoztam Amled dán királyfival. Aki a
városka hatalmas szabadtéri színpadán (az
őslakók településszerkezetét dokumentáló
skanzen szomszédságában) immár negy-
venedik alkalommal támadt fel, a helybeli Viking
Ünnepi Játékok legfőbb nevezetességeként.
Mégpedig valódi népünnepély keretében; meg-
hitt családiassággal és ugyanakkor
méltóságteljesen.

Nem is tudom, hogy a járulékos elemek vol-
tak-e rám nagyobb hatással vagy maga a színjá-
ték: a 7 - 8 . századból származó, szájhagyo-
mányban fennmaradt eredetmonda, amely
nemcsak a shakespeare-i Hamlet-dráma alap-
jául szolgálhatott, de a Nibelung-ének mitikus vi-
lágával is rokon. (Elvégre a vikingek merész
ha-jóikon bekalandozták fél Európát; még
Szibériába is eljutottak.) Csodálom is, hogy
ennek a fesztiválnak a híre eddig még nem törte
át Dánia ha-tárait, bár irodalom- és
színháztörténészek, folkloristák és
muzikológusok számára egyaránt rengeteg
érdekességet tartogat. Persze meglehet, hogy
éppen ez a szerencséje: szerényen belesimul
az északi népek hagyományos Szent Iván-éji
ünnepkörébe, nem agyonreklámozott
turistaszenzáció, ezért maradhatott négy évti-
zed múltán is romlatlanul őszinte, manipulálat-
lan, és hallatlanul vonzó.

 És miért nincsenek az ifjabbak között is dühös
drámaírók?
 Igen, kéne valamilyen svájci Thomas Bern-

hard, aki a színpadról rombolja szét a hazáját.
Csakhogy az ilyen itt nem tudna megélni.
Ausztriában ugyanis még létezik az a mohó
bujaság, hogy az emberek odadörgölőzzenek a
kulturális eseményekhez, sőt, a kulturális
botrányokhoz is. Ausztriában még
finanszírozzák a káromkodást, és ez szerintem
az egészség jele.
Theater heute, 1991. november

Fordította: Szántó Judit

A húszezer lelket számláló Frederikssund (ősi
település a Seeland-szigeten, nem messze Kop-
penhágától) Amled-produkcióját hivatásos ren-
dező jegyzi, szereplői azonban amatőrök. A két-
százötven helybéli közreműködőhöz jütlandi
kürtösök társulnak, a különös formájú hangszer
avatott mesterei. Ők indítják és fejezik be a dara-
bot, közjátékuk jelzi az idő múlását a nyolc kép-
ben zajló események között. De a színpadul
szolgáló tágas tér addig sem néptelen, míg fel
nem hangzik az első kürtszignál; korhű viking
ruhákba bújt gyerekek viháncolnak nagy ricsajt
csapva, suhancok gyakorolják a botokkal-dár-
dákkal hadakozás fogásait, lovasok poroszkál-
nak ki-be, a nézőtéren elhelyezkedő családta-
gok hangos biztatásától kísérve. A rönkökből
ácsolt lócákon vagy ezerötszáz-kétezer ember,
párnákkal, takarókkal, piknikkosarakkal felsze-
relve. A babakocsikkal és kutyákkal érkezők az
utolsó padsorok mögött a fűre telepednek -
nincs tülekedés, ki-ki oda ül, ahová kedve tartja.
(Mondják, esőben sem szokott elmaradni az elő-
adás, olyankor a dánok ernyőik védelmében né-
zik végig a mindig látványos Amledet.)

A történetet songok kommentálják, ám ezek a
betétek élesen elválnak a mű tudományosan re-
konstruált hiteles szövegétől. A sztori történelmi
magja természetesen hatalmi harc, amit a sze-
niorátus ellenében dinasztikus öröklési elveket
bevezető király, azaz Amled apja idéz elő. Fivére
kisemmizettnek érzi magát, ezért tör bátyja éle-
t é r e - é s persze Amledére is -, az ősi rend híve-
inek élén. A gyilkosságot egy vadászat alkalmá-
val hajtja végre (lásd: Siegfried halála Az istenek
alkonyában), amikor a meglepett király nem
tud-ja használni isteni erővel bíró kardját (a
Nothung a legyőzhetetlenség záloga Wagner
Ringjében). A
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SUMMARY

királyné cseppet sem bánja, hogy megszabadult
durva és erőszakos férjétől, a fiú viszont, noha
még gyermek, elégtételt akar venni apja gyil-
kosán. De csúfos kudarcot vall: a merénylő le-
kaszaboltatja testőreit, őt pedig saját kezűleg
alaposan elnáspángolja. A bitorló mégsem ülhet
nyugodtan a trónon, mert az augurok meg-
jósolják, hogy amint eléri a nagykorúságot,
Amled viseli majd a koronát. A királyfinak tehát
pusztulnia kell. Amled azon veszi észre magát,
hogy minden lépését kémek követik, anyjával és
szerelmével folytatott beszélgetéseit kihall-
gatják, barátait tőrbe csalják. Ekkor határozza
el, hogy őrültnek tetteti magát: eszelősen
ugrándozva közlekedik, köpenyére tollakat tűz-
del, és bármit kérdeznek tőle, csak kukorékolni
hajlandó. Mindenkit sikerül is megtévesztenie,
környezete bolondként kezeli, otromba tréfákat
űznek vele. A sorozatos megaláztatásoktól
anyja sem tudja megmenteni, ezért is egyezik
bele, hogy Angliába küldjék, úgymond:
gyógyulni. Amled él a menekülés lehetőségével,
és ettől kezdve ő veszi kezébe sorsát. A
hajótörés hírét maga terjeszti, hogy abba

a tévhitbe ringassa nagybátyját: most már
semmi sem áll megkoronázásának útjában.
Aztán a fényes ünnepség kellős közepén betop-
pan, a megjelenésével kiváltott döbbenetben
megkaparintja apja varázserejű kardját - és a
párbaj meghozza az igazság pillanatát. Nem az
ifjú Fortinbras, hanem Amled virágoztatja majd
föl Dániát.

Tűzijáték, diadalmas kürtkórus, lovasok festői
felvonulása zárja az előadást a színpadon, de a
népünnepély még folytatódik. Szereplők és
nézők a játéktér mögötti viking faluban csopor-
tokba verődve - estélyi ruhákban, jelmezben,
farmerben - söröznek, kávéznak, nyílt tűzön
lepényt és pecsenyét sütnek. A nézőtér közben
ismét benépesül - tizenegy óra felé kezdődik a
második előadás. Varázslatosak a dániai fehér
éjszakák, ilyenkor még éjfél körül is éppcsak al-
konyodik. A szellemek órája derűsen köszönti
az ifjú Amledet, aki a vakmerő vikingek méltó
utóda, azaz tetőtől talpig dán: furfangos, szilárd
karakterű, igazságosztó. Nem a shakespeare-i
töprengő, hanem a határozott cselekvés em-
bere.

Ferenc Fejtő, the Paris-based eminent Hun-
garian historian and critic published in 1937 a
highly interesting essay about the problems of
contemporary drama. Our present issue opens
with this hitherto unknown text, followed by con-
tributions of present-day Hungarian authors -
András Forgách, László Márton, Pál Békés,
Zsigmond Kompolthy, András Nagy and Andor
Szilágyi - concerning the unchangingly topical
questions raised by Fejtő.

Our column of reviews opens with István
Nánay's study on the little theatre movement in
Hungary. Reviews on productions of this type fol-
low: Dezső Kovács, Katalin Szűcs, Katalin Kállai,
Judit Katalin Magyar, Tamás Tarján, István
Nánay and Judit Csáki write respectively on
Eliot's Murder in the Cathedral (The Chamber),
several productions of the R.S.9 Studio Theatre,
Shakespeare's The Two Gentlemen of Verona
(Merlin Theatre), Good Night, Summer, Good
Night, Love, a musical by Endre Fejes and Gábor
Presser (Ódry Stage), Witkiewicz's The Mother
(Komedium), István Örkény's Looking for the
Key (Northern Theatre of Szatmárnémeti-Satu
Mare, Rumania) and James Joyce's The Exiles
(Arizona Little Theatre).

Other reviews - by Pál Békés, László Bérczes
and Andrea Stuber - examine respectively John
Osborne's Look Back in Anger (Pest Theatre),
Gyula Háy's Mohács and Árpád Göncz's The
Rails (performed at the Hungarianspeaking
theatres of Nagyvárad-Oradea and Temesvár-
Timisoara, Rumania) and Ödön von Horváth's
Tales of the Vienna Wood.

Gábor Szigethy continues his Series on recent
Hungarian theatre history, this time with his own
experiences as a stagehand in the fifties and six-
ties.

We publish the closing part of Peter Brook's
lecture: The Devil's Name is Boredom.

In our international theatre column British
playwright John Osborne speaks of Tony Ri-
chardson, the great director recently deceased,
Swiss-born director Luc Bondy is interviewed on
his views on theatre and more specifically the
theatre life in his homeland, and Mária Kerényi
evokes a performance in Danemark of Amled, a
Danish version of the Hamlet-story.

llovszky Béla: Koós Olga (1990)
Szilágyi Andor A rettenetes anya című da-
rabját a szolnoki Szigligeti Színház mutatta
be Fodor Tamás rendezésében. A
szobaszínházi előadás különleges stílusát
kitűnően érzékelteti Ilovszky Béla szerep-
fotója, amelyet a produkció egyik legjobb
alakítását nyújtó Koós Olgáról készített.

Kedves Olvasóink!

Örömmel értesítjük önöket, hogy megszületett a SZÍNHÁZALAPÍTVÁNY. A Kereskedelmi Bank Rt., a

Magyar Színházművészeti Szövetség és a SZÍNHÁZ szerkesztősége által létrehozott alapítvány

elsődleges célja a SZÍNHÁZ című lap folyamatos megjelentetésének biztosítása.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke Szigethy Miklós, a Kereskedelmi Bank Rt. első

vezérigazgató-helyettese, tagjai: Babarczy László, Géher István, Koltai Tamás, Spiró György.

Mostantól elsősorban a szakma, olvasóink támogatásában bízunk! Jogi és magánszemélyek,

társaságok, társulatok és egyesületek bármilyen (csekély) összegű befizetése csatlakozást jelent

alapítványunkhoz.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY számláját az OKHB V. ker. Október 6. úti fiókjában vezetik; száma:

216-24669.

Nincs összefüggésben az alapítvány létrehozásával az a mindannyiunkat - olvasókat és szer-

kesztőket - kedvezőtlenül érintő tény, hogy lapunk árát emelni kényszerültünk. Az állandó olvasó-

inkra háruló anyagi terhet csökkentendő, előfizetőinket kedvezményben részesítjük: féléves előfi-

zetéssel egy, egész évessel két ingyen példányt kap az olvasó. Régi előfizetőink ebben az évben

változatlan áron kapják a lapot.

A SZÍNHÁZ ára 1992. áprilisától: egy példánya standokon és a színházakban 68 Ft; az előfizetési

díj fél évre 340 Ft, egy évre 680 Ft.

Bízunk abban, hogy olvasóink nem pártolnak el lapunktól. Köszönjük megértésüket.

A szerkesztőség


