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Julian Garner negyvenéves. A Kjernehuset nevű
„céget" Rita Abrahamson rendezőnővel (akkori
feleségével) 1995-ben alapította. „Célunk egy-
részt az volt, hogy megerősítsük a drámaíró és a
színész színházát, amelyben - a hagyományosan
rendező- és tervezőcentrikus színházzal szem-
ben - a szöveg, a drámaíró víziója játssza a
döntő szerepet, másrészt, hogy különféle nem-
zetközi rendezvények és csereprogramok szer-
vezésével bekapcsoljuk a norvég drámát a nem-
zetközi színházi életbe."

Első darabját (Small Ads) a londoni Young Vic
színpadán mutatták be 1978-ban. Még egyetem-
re járt, de ez a produkció meghozta a drámaírói
pálya folytatásához szükséges kapcsolatokat. A
második premierje a bristoli Old Vicben volt.
Ezután az Arts Counciltól kapott ösztöndíjat har-
madik színdarabja megírásához. A dráma 1981-
ben a londoni Bush Színházban került színre
először, majd műsorára tűzte egy norvég színház
is, amely azután megírási szerződést ajánlott egy
újabb darabra („Körülbelül hatszor annyit fizettek
érte, mint amennyit Angliában kaptam volna.
Nem lehetett visszautasítani.") Igy került Julian

Garner ifjú brit drámaíró Norvégiába, ahol kisebb
megszakítással azóta is él. A Jégvirágok című
rendezvény az ő kezdeményezésére és szervezé-
sében jött létre.

- Hogyan fogadtak Norvégiában?
- Nagyon barátian és melegen. Bárkivel tár-

gyaltam a szín házaknál, a szívesen látott vendég-
nek kijáró kedvességgel bántak velem. En pedig
az első időkben mindent megtettem, hogy beil-
leszkedjem, és hogy maguk közül valónak,
„helyi írónak" fogadjanak el. Hiba volt. Nem
csak azért, mert attól a pillanattól fogva, hogy
először tárgyaltam valamelyik színház
képviselőjével norvégul (és milyen büszke vol-
tam magamra!), megtört a varázs, nem gurí-
tották elém többé a vörös futószőnyeget, és
kezdtek velem is úgy bánni, mint norvég kol-
légáimmal. Ennél komolyabb következmény-
ként valamiféle identitásvesztést is átéltem. Ma
már inkább Norvégiában élő londoninak tekin-
tem magam, nem akarok teljesen azonosulni -
bármennyire otthon érzem is magam, valami
kívülállást mégis igyekszem megőrizni. És meg-

próbálom a londoni színházzal is fönntartani a
kapcsolatomat.

Milyen a norvég drámaíró helyzete a szín-
házban?
 A norvég színház olyan gettó, ahol jól megfi-

zetik az embert. Nagyon nehéz kilépni a falai közül.

 Befogad a norvég drámaíró-közösség?
 Befogad és elfogad.
- Mit gondolsz, mennyire írsz „norvég" drá-

mákat? Es anorvégok szerint?
 Azt hiszem, semennyire. De hát végül is mi

az, hogy norvég drámaíró, vagy angol, vagy né-
met drámaíró? Onnan és oda írsz, ahol élsz.
 Az Ébredés, amelyet most már a magyar

közönség is megismerhetett a rádióból, angol író
műve ugyan, és a londoni Hampstead Színház-
ban mutatták be először, de norvég környezetben
játszódik, és innen nézve elég „norvégos". Milyen
volta két országbeli visszhang?
 Angliában kicsit távoli, egzotikus drámának

látták, a norvég közönség viszont hol bámulattal,
hol lenézéssel nyugtázta, hogy „ezek a színpadi
figurák nem úgy viselkednek, mint az igazi nor-
végok". Azt hiszem, ki kell aknázni a helyzet
minden előnyét: megmaradhatok amolyan külső
szemnek, egyszerre látom kívülről és belülről az
országot.
 Es teki is aknázod ezt a lehetőséget.
 1993-ban, anyagi okokból másodszor is

áttelepültem Norvégiába. Akkor már azt is tud-
tam, hogy a munkához megfelelő miliő kell. El-
kezdtem módszeresen alakítani a dolgokat. Kö-
rülnéztem, és azt láttam, hogy egyre több a drá-
maíró (amikor először érkeztem Norvégiába, fél
kezemen megszámlálhattam volna őket), de a
norvég színház nem vesz róluk tudomást, illetve
nem bízik bennük. Mit tehetek én ilyen helyzet-
ben? Nos, ha az ember idegen országba költözik,
az nagy segítségére lehet, és jobban ráirányítja a
figyelmét a lényegre, a tennivalókra. Rendkívül
fontos, hogy a norvég dráma - a drámaírók
közössége - kikerüljön az elzártságból, és széle-
sebb kontextusban is lássa magát. Igyekszem
mindent megtenni, hogy kapcsolatot teremtsek a
norvég drámaírók és az érdeklődő külföldi
kollégák között.
 Mit vártál a Jégvirágok című rendezvénytől?

 Tapasztalataim arra tanítottak, hogy az ilyes-
féle rendezvények sikerét és kimenetelét elég
nehéz megjósolni. Nem volt semmi határozott
elvárásom, azt gondoltam: „Legyünk jelen, lás-
suk, mit tudunk kezdeni együtt." Az egész „ma-
gyar kapcsolat" egyébként véletlenül - ponto-
sabban egy sor véletlen egybeesés révén - ala-
kult ilyen erőteljesen. Két évvel ezelőtt felkértek,
hogy egy Londonban megjelenő magyar dráma-
kötet számára fordítsam le Nagy András drámá-
ját, A csábító naplóját. Azonnal meg is hívtak
Budapestre, hogy találkozzam a szerzővel, és
ismerkedjem a „háttérrel". S mert Norvégiából

Március 21-22-én kortárs norvég drámaírók mutatkoztak be a budapesti Shure Stúdióban. A
rendezvény alighanem egyedülálló, a magyar színpadot enyhén szólva nem árasztják el a mai norvég
szerzők darabjai. De mint kiderült, a norvég színpadokat sem. Meg is fogalmazódott az egyik
beszélgetésben: Ibsen hagyománya nagy tehertétel a mai utódoknak. Ahogy valamelyikük mondta:
Shakespeare, Moliére vagy a görög tragikusok hagyatéka nem bénítja meg
ennyire az angolokat, a franciákat, illetve a görögöket, mert az egyértelműen a klasszikus örökség

része. Ibsen azonban a modernség egyik atyja, vele tehát a maiak minden sora összevethető, s hozzá
mérve alkalmasint minden ifjú titán dilettáns.

A kétnapos rendezvényen magyar színészek tolmácsolásában részlet hangzott el öt drámai műből,
egy hatodikat pedig a szerző-színész adott elő a közönségnek. Terje Nordby Jégszirom című
háromszemélyes drámájában egy fiatal házaspár egy homályosan érzékelhető traumatikus élményt
próbál hasztalan földolgozni, s végül egy csodadoktort hívnak, hogy segítsen rajtuk. A szelíd és
egyéni ízű humorral átitatott darabban a mesék és mítoszok világa keveredik a norvég hegyvidék
realitásával. A Plume, a jámborcímű bábjáték - Torun Lian műve - abszurd és szürreális, komor és
mulatságos mű. Az eredeti bábelőadást videofelvételen is megtekinthették az érdeklődők, a szerző
viszont nem tudott eljönni Magyarországra.

Kjell Kristensen hatrészes sorozatot írt a norvég rádió számára Knut Hamsun ellentmondásos
alakjáról. A felolvasást követő beszélgetésből is kiderült: máig nehezen emésztik meg a norvégok,
hogy legnagyobb prózaírójuk náci kollaboráns volt. Marit Tusvik Penész címmel alkotott szellemes
színművet két idősödő és kissé különc asszonyról, aki egy társasutazáson egy moszkvai szálloda
azonos szobájába kerül. A darab leginkább a szerelemről szól: két olyan nőről, aki sok mindenen túl
van már, de nem hajlandó lemondani a szerelemről. Feltehetőleg nem kell sokáig várni, hogy két
szerencsés színésznő nálunk is eljátssza ezeket a remek szerepeket. (A darab magyar fordítása e havi
mellékletünkben olvasható.)

Jon Fosse ma a nemzetközileg legismertebb norvég drámaíró, számos országban bemutatták a
darabjait. A listára hamarosan feliratkozik Magyarország is: A gyermek című sötét tónusú (bár
helyenként szomorúan mulatságos) drámáját, amelyből részlet hangzott el, a jövő évadban egy fiatal
norvég rendező állítja színpadra hazánkban. Végül a színész Morten Jostad Kierkegaard élete és
írásai felhasználásával írta és játssza monodrámáját, amelynek címe: A pillanat.

A szerzőket az esemény fő szervezője, Julian Garner, valamint Halldis Hoaas és Osztovits Cecília
mutatta be. A skandináv szakos hallgatók szemináriumon vehettek részt, később pedig néhány
magyar szerző és színházi ember is csatlakozott a norvég vendégekhez, s élénk eszmecsere alakult ki
a dráma és a színház helyzetéről, valamint a további együttműködés lehetőségeiről.

A rendezvény szervezői: norvég részről a „Kjernehuset", magyar oldalról a Brouhaha Magyaror-
szág és a „Skanza".



◄ VILÁGSZÍNHÁZ

(sőt norvég segítséggel is) jöttem, afféle árukap-
csolás gyanánt hoztam magammal néhány nor-
vég drámát. Rögtön sikerült olyan készséges
kollégákkal összeakadnom, akik nem tartották
teljesen elvetemült ötletnek egy norvég-magyar
drámaíró-csereprogram tervét. Következett a
Kjernehuset nevű színházi kezdeményezés várat-
lanul nagysikerű bemutatkozó rendezvénye ta-
valy januárban, ahol vagy százötven érdeklődő
jelent meg, és ülte végig a vitákat - valamint A
csábító naplója rövidített felolvasását és a ma-
gyar dráma bemutatkozását. Jelen voltak egyéb-
ként brit és amerikai vendégek is. S közben már
javában dolgoztunk a Jégvirágok idei programján...

 Ha nem voltak előzetes elvárásaid, mit kaptál
a rendezvénytől?

- Azt, amit vártam. A viccet félretéve: nagyjá-
ból az történt, ami ilyenkor történhet. Valame-
lyest bemutatkozhatott a kortárs norvég dráma
Budapesten. Komolyan vétetett, kiléphetett a tel-
jes ismeretlenség homályából... Néhány magyar
érdeklődőt, aki eddig a létezésükről sem tudott,
megismertethettünk maroknyi élő drámaíróval.
Az is nagyon fontos, hogy a szerzők összeismer-
kedtek, és viszonylag sok időt töltöttek el magyar
fordítóikkal. En úgy láttam, hogy ezek a párosok
nagyon jól megértették egymást.

 Mi a csere gyakorlati haszna, azon túl, hogy
az ilyen találkozásokkor újra és újra hosszasan
elmélkdünk a színházi kultúrák különbözőségein
és egyként sanyarú sorsán?

 Ilyenkor az ember - ha kiszakad a saját
környezetéből, és „idegenekkel" találkozik - tele-
szívja a tüdejét oxigénnel. Tisztábban kezdi látni
saját magát mint drámaírót, s hogy kiféle-miféle
is ő.

Egyik kedves barátom az este örömmel újsá-
golta, hogy rájött, itt nem udvariasságból foglal-
koznak vele és a darabjával, hanem mert érde-
kesnek találják. Máskor, hivatalosabb rendezvé-
nyeken egy ilyesféle fölolvasás és beszélgetés
kínosabb, feszélyezettebb, haszontalanabb.

- Es mi a te személyes hasznod abból, hogy a
norvég drámát ily módon „reklámozod"?

 Nem színtiszta önzetlenség motivál. Azt a
bizonyos oxigénadagot persze én is megkapom.
Kitágult a horizontom. (Megjegyzem, ennek az
egész hosszú távú programnak köszönhetően
léptem át először az egykori vasfüggöny nyom-
vonalát.) Ráadásul kapcsolatunk „melléktermé-
keként" az Ébrdés című drámámból rádióválto-
zatot készített a magyar Rádiószínház. A mosta-
nival együtt négyszer jártam Magyarországon, és
még legalább négyszer eljövök. Es persze
imádnám, ha sorozatban játszanák el itt a darab-
jaimat.

Amikor az ember vendégségbe megy, hoz is
valamit, el is visz magával valamit. Remélhetőleg
ez a kettő hosszú távon kiegyenlíti egymást, én
mindenesetre törekszem rá.

- Lesz-e bármiféle folytatása a Jégvirágoknak?
 Erre az alkalomra öt szöveget Iefordítottak

magyarra, hat drámaíróval megismerkedtek Ma-
gyarországon. Az egyik dráma előadására már
szerződtek is, egy másiknak jó esélyi vannak a
bemutatásra. Ez nem kevés. A remekül sikerült
drámaírófórum után pedig nagyon I; Ikesen in-
dultak neki norvég barátaim: egyetért; nek velem
abban, hogy a következő lépés a magyarok ha-
sonlóan intenzív norvégiai bemutatkozása lehet-
ne. Es persze egy színházi premier. En minden-
esetre már elkezdtem „házalni" egy szívemhez
nagyon közel álló magyar drámával Remény-
kedjünk.
 Vajon szólhatsz-e a norvég drámaírók

nevében? Képviselhetd-e a norvég színházat?
 Nem teszek úgy, mintha a norvég színház

hivatalos, felkent szószólója volnék. Nem is pró-
bálok nemzeti intézményként viselkedni. Erre a
budapesti rendezvényre például a saját ízlésem-
nek megfelelően válogattam olyan szerzőket és
műveket, akiket és amelyeket én magam érde-
kesnek találtam. Tehát nem „a norvég drámaíró-
kat" propagálom, hanem olyan drámaíró kollé-
gákat, akik Norvégiában élnek és dolgoznak, nor-
végul beszélnek; csakis olyanokat, kikben bí-
zom, akiknek a munkájában és tehetségében sze-
mély szerint hiszek.
 Mennyire keveredik össze, illetve hogyan

választható szét a két tevékenység' Az egyik
oldalon ott áll Julian Garner drámaíró, a másikon
a Kjernehuset egyszemélyes minden se: drama-
turg, ügynök, kijáró.
 A Kjernehuset nem arra való, hogy a saját

műveimet terjesszem, itt tehát nincs semmiféle
„összeférhetetlenség". Amúgy meg a' írás meg-

követeli, hogy néha az ember minden mást ab-
bahagyjon, hazamenjen és asztalhoz üljön. A
kettő folytonosan verseng egymással. A cél a
harmónia, az egyensúly megteremtése.
 Es sikerül megteremtend ezt az egyen-súlyt?
 Nem.

- Cecilia Ölveczky ma az egyik legnagyobb nor-
vég színház, az oslói Det Norske Teatret drama-
turgja. A színház világába még Osztovits Cecília
néven toppant be mint veszprémi színésznő.
 Négy évadot töltöttem a veszprémi színház-

nál. Akkor férjem, Ölveczky Miklós Svédország-
ban kapott munkát, és én vele mentem. Idővel a
malmői városi színházban kezdtem dolgozni mint
rendező és dramaturg.
 Hogy jutott eszébe a színház vezetőinek,

hogy rendezni engdjenek egy fiatal magyar
színésznőt?

- Találkoztam egy malmői rendezőnővel, és
szóba került egy orosz darab, az Aki a pofonokat
kapja. Rettenetesen örültek, hogy találtak valakit,
aki ismeri „ezeket a keleti országokat". Tudni kell,
hogy akkoriban (a hetvenes évek közepén) Svéd-
országban mindenki kommunista volt - leginkább
maoista-, és Lukácsot olvastak, meg Albániát
támogatták, s közben nagyokat búslakodtak, hogy
teljesen elangolosodott, elkapitalizálódott az
ország. Mindenesetre azt gondolták, ez rém
izgalmas, és ha olyasmivel foglalkoznak, ami

Gisken Armand és Oystein Roger Jon Fosse
A gyermek című darabjában (Oslói Nemzeti
Színház)



SUMMARY
Keletről jön, akkor ők nagyon haladók. Meghívtak
tanácsadónak egy stockholmi színházhoz. Két
kicsi gyerekem volt, nem tudtam elmenni, de
amikor Malmőben értesültek erről a felkérésről,
azt gondolták, biztosan valami nagy ember lehe-
tek. Elszerződtem hozzájuk félállásban, ezenkívül
dolgoztam a zenei főiskolán is, meg mindenféle
egyebet csináltam. Éppen kezdtem rendezni is,
amikor a férjemet megint elszólította a munkája,
ezúttal Norvégiába, a Det Norske Teatret
színpad-technikájának megépítésére hívták.
Amikor elkészült a színház, az egész család
átköltözött Oslóba, én azóta (1984 óta) ott vagyok
dramaturg.

 Milyen színháza Det NorskeTeatret?
 Két norvég nyelvet beszélnek az országban,

az egyik az „újnorvég". Ami színházunkban ezen a
nyelven játszanak. A nagy színpadon leginkább
klasszikusokat, musicaleket adunk, a közepes és
a kis stúdiószínpadot a kortárs - általában kül-
földi - dráma uralja.

 És azúj norvég darabok?
 Nem születik sok jó dráma. Főleg olyat

nemigen írnak, amely nagy színpadon is játszha-
tó volna. A legtöbb új mű inkább csak a stúdió-
ban kerül színre. De mi még így is sokkal többet
mutatunk be, minta legtöbb színház.

 Van-e olyan speciális program, amely a
kortárs dráma születését segíti?

 Igen. Például van lehetőség arra, hogy egy-
egy drámaíró három hónapon át fizetést kapjon a
színháztól (a felét a minisztérium állja), s ezalatt
egy darab vázlatával meg esetleg egy-két jelenet-
kezdeménnyel kell elkészülnie. Ha elég ígéretes-
nek ítéljük, amit írt, folytatjuk a közös munkát, ha
nem, ennyi volt, és kész.

 Írókat, drámákat ítélsz meg, hozzátartozik a
munkádhoz, hogy a jövőjükről, sorsukról dönts.
Nem szokott előfordulni, hogy kétségbe vonják a
kompetenciádat arra való hivatkozással, hogy
„idegen"vagy?

- Előfordul néha, hogy valamire azt mondják a
kollégák: „Ezt te nem értheted, ez nagyon nor-
vég". De szerintem ilyen nincs. Ha valami annyira
norvég, hogy én, aki ilyen régóta ott élek, nem
érthetem, az úgyis megbukik.

- Es mi a helyzet a drámai nyelvvel?
 Érdekes módon éppen az igazi nyelvművé-

szek szeretnek velem dolgozni. Persze hogy nem
tudom megmondani nekik, mit kellene írniuk, de
azt érzem, hogy hol nem stimmel valami. A drá-
maírók általában még örülnek is annak, hogy én
valamelyest más, „idegen" szemmel nézem a

darabjaikat, hiszen egyikük sem szeretne csak
norvég (vagy magyar stb.) drámaíró lenni. Lars
Norén például annak idején mindig velem akart
dolgozni. Egyrészt nem tartoztam senkihez-sem-
mihez, tehát nyugodtan megmondhattam a véle-
ményemet, másrészt megvolt a szükséges távol-
ság, hogy észrevegyem, ha túlzottan belterjessé
vált az írás.
 Még mindig ugyanazt a kérdéskört feszeget-

ve: hogy kerültél magyarként az Ibsen-díj kura-
tóriumába? (Az Ibsen-díj a „legjobb drámáért"
járó,éventekiosztott rangos elismerés.)
 A dramaturgok - körülbelül húszfős - egye-

sületének a vezetője voltam, mindenki természe-
tesnek vette.
 Számított esetleg az is, hogy általad egy

„európaibb" szempont érvényesülhet a drámák
elbírálásakor?
 Mindig rengeteg meg nem érdemelt

előnyöm származott abból, hogy - mert innen
indultam - azt hiszik, én többet tudok. Persze az is
igaz, hogy a kollégáim Kelet-Európáról gyakor-
latilag semmit nem tudtak. Nagyon hosszú ideig
szinte csak amerikai drámát olvastak, azon a
területen persze sokkal tájékozottabbak, mint én.
A norvégoknak amúgy érdekes a viszonya Euró-
pához: elzárkóznak, de mégis nyitni szeretnének.
Bekukucskálni kívülről. Nem szeretnének az eu-
rópai közösséghez tartozni, de európaiak akar-
nak lenni.
 Próbálod-e tevőlegesen előmozdítania nor-

vég-magyar cserét? Ajánlasz-e magyar drámákat
a saját színházad vagy más színházak ren-
dezőinek?
 Nemigen. Hamar megsértődöm, ha egy ma-

gyar drámára azt mondják, hogy nem jó. Nem
tudok harcolni érte; az olyan, mint amikor az
ember a testvérét próbálja védeni.
 De hát te is kritizálod a norvég drámákat.

Nem gondolod, hogy az meg a kollégáidat sért-
heti?
 Nekem ez a munkám. És mert nem vagyok

odavalósi, elfogulatlanul megmondhatom a vé-
leményemet, sőt - mert nem ismerem az erő-
tereket - az egyetlen lehetőségem, hogy mindig
azt mondjam, amit gondolok. Akkor aztán legfel-
jebb arra hivatkoznak, hogy én ezt nem érthetem,
mert túlzottan norvég. Ilyenkor elhallgatok, leg-
feljebb esetenként bebizonyosodik, hogy nekem
volt igazam. De ha mondjuk Örkényt szapulják,
vagy mást, aki a szívemnek kedves, azonnal
megsértődöm...

In his leading article László Upor sums up this
year's National Theatre Meeting to which now the
town of Szeged and its theatre people played
host; the event seems to have been one of the
pleasantest of its kind.

August's reviews are by András Nagy, István
Sándor L., Sándor Jobb, Péter Püspöki, Tamás
Márok, Nóra Sediánszky, Tamás Liszka, Judit
Szántó, Ottó Bodó A. and Sándor Lajos, who saw
for us, respectively, Caspar Hauser, a production
collectively authored by the Studió K after Jacob
Wassermann's similarly named novel, Thomas
Bernhard's The Power of Habit (Kecskemét and
Kaposvár), Edward Bond's Saved (New Theatre),
an interesting and much discussed experimental
season under Zoltán Kamondi at a new Miskolc
venue, called The Hall, Puccini's Manon Lescaut
and Mozart's Don Giovanni (Szeged, resp. Deb-
recen), Wagner's The Flying Dutchman (Buda-
pest State Opera House), Bohumil Hrabal's
Trains Strictly Controlld as adapted by Ivo Krobot
(Pécs), Péter Valló's and Katalin Vajda's The
Lovers of Ancona, with music adapted by László
Melis (Radnóti Miklós Theatre), Goldoni's The
Venetian Twins (Hungarian State Theatre,
Kolozsvár/Cluj Napoca, Rumania), and finally
four different productions (Pest Theatre, Debre-
cen, Kecskemét and Eger) of the highly
successful youth musical based on Rudyard Kip-
ling's The Jungle Book by László Dés, Péter
Geszti and Pál Békés.

At the Osiris Club outstanding actor Tamás
Végvári was the season's last guest at the „talk-
show" of our collaborator László Bérczes; those
who missel the event can now read the edited
text of the conversation. Another great actor,
Dezső Garas was interviewed by Katalin Róna.

Géza Fodor's column on theatre research
features this time Alfred Kerr, famous German
critic of the first decades of this century; Mr.
Fodor introduces and publishes his voluminous
preface to his colletted reviews.

A small festival with the promise of a budding
exchange took place in Budapest between
Norwegian and Hungarian playwrights and other
theatre professionals. László Upor talked to two
guests of the event, by the way neither of them a
„true" Norwegian: British playwright Julian Garner
is presently living in Norway as founder and
literary manager of Kjernehuset Theatre, while
Cecilia Ölveczky changed overfrom acting in
Hungary to the position of literary manager at
Oslo's Det Norske Teatret.

True to style, this month's playtext, Mildew is
also by a Norwegian author, Marit Tusvik.

Rémy Monachon: Óh,azok a szép napok!
Samuel Beckett drámáját 1995-ben Peter Brook vitte színre Lausanne-ban, a Theatre Vidyben. A
produkció ezt követően európai turnén volt látható. A fotó kitűnően adja vissza az előadás
hangulatát, szellemiségét.


