chols, David Storey, John Bowen, John Mortimer,
Robert Bolt. Egyetlen valamirevaló drámaírónak
sem kell hosszú utat megjárnia, míg
meghallgatásra talál. Legtöbbjük a jelenleg
William Gaskill igazgatása alatt álló Royal Court
felé igyekszik vagy a Royal Shakespeare felé, bár
ez kevesebb új drámát tud bemutatni. Ugyanakkor
vannak más tekintélyes társulatok is, mint a
Hampstead Theatre Club, mely hír-nevét
igazgatója, James Roose-Evans biztos ítéletének
és széles körű érdeklődésének köszön-heti; vagy
London területén kívül a bristoli Old Vic, amely
az ország legrégibb működő színházában van:
1776-ban építették.
A színészi játék színvonala épp olyan magas,
mint korábban. Sir Laurence Olivier - aki olyan
személyes tekintélynek örvend, amilyenre Henry
Irving ideje óta, vagyis több, mint hetven éve nem
volt példa - a Nemzetiben kitűnő színtársulat élén
áll, mely négy-öt éven belül beköltözik új
épületébe. Náluk a legfőbb probléma a gyakran
meglepő darabválasztás; a társulat olyan méltatlan
anyagokra fecsérli tehetségét, mint Marlowe I I .
Edward-jának
Brecht-féle,
meghamisított
változata vagy a három egyfelvonásos, melyet a
közelmúltban mutattak be. De tanúja lehet az
ember olyan nagyszerű, eredeti teljesítménynek
is, mint Seneca Oedipus-a Peter Brook
rendezésében, Sir John Gielgud-dal és Irene
Worth-tal a főszerepben. Brook teljesítménye a
folytonos hangkísérletekkel és a színházban
egyenként, körben elszórt hangok kórusának
felhasználásával,
napjaink
legizgalmasabb
rendezőjének újabb mesterfogása volt.
Brook még mindig rendezője a Royal Shakespeare Company-nak, mely az utóbbi nyolc év-ben
különleges együttest alakított ki. Az ő teremtményük Ian Richardson, a fiatalabb angol
színjátszás olyan reménysége, csakúgy mint Paul
Scofield - ma őt tekintik Olivier művészi
örökösének - volt néhány évvel ezelőtt. Peggy
Aschroft, a Royal Shakespeare vezető színésznője ma szintén rendező: a jelentős személyiségnek kijáró adó ez.
Az angol színház a jövőre figyel. Soha nem
tudjuk előre megmondani, mi lesz egy hét vagy
egy hónap múlva. Az írók, drámaírók, színészek
szerencsére
kiszámíthatatlanok;
és
végül
megismételhetem, amit Peter Hall olyan határozottan állított: „Az egész a felfedezés állapotában van . . . Kísérletező világban akarunk élni."
Kada Júlia fordítása
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Meglepetések Hollandiában
A tudatunkban élő „színházi világtérkép"
meglehetősen eltér a politikaitól. Ezen a térképen
Anglia például nagyobb ország, mint Amerika, és
- milyen furcsa - Hollandia helyét csupán fehér
folt jelzi.
Nincs izgalmasabb kaland, mint előzetes információktól és előítéletektől mentesen egy igazi
színházi „terra incognita" felfedezésére indulni.
A vándorszín játszás országa

Hollandia kis ország. Közlekedési hálózata
rendkívül fejlett. Az ember annyi idő alatt jut el
Amszterdamból Rotterdamba, mint Kelenföld-ről
Óbudára a 18-assal. Talán ez a magyarázata
annak, hogy náluk minden társulat úgy működik,
mint itthon a Déryné Színház. Van ugyan
székhelyük, de esténként más és más városban
lépnek fel. Az ország tizenegy hivatásos prózai
színtársulata közül mindössze négy van a fővárosban és kettő a királyi székhelyen, Hágában. A
fennmaradó öt társulat Rotterdamtól Maastricht-ig
az ország szélein helyezkedik el. Persze a
Dunántúlnál is kisebb területen fekvő Hollandiában nem csoda, hogy a legtöbb színész
Amszterdamban lakik és innen jár tájolni. Ennek a
tájolásnak a közönségre nézve hallatlan előnye,
hogy előbb-utóbb minden bemutatott darab eljut
mindenhova.
A színházi szakmának nincs oka panaszra.
Minden kvalifikált művész tagja valamelyik
államilag támogatott együttesnek. Nincs tehát
munkanélküliség. A jelentős anyagi támogatás
következtében a színházi helyárak nyugat-európai
viszonylatban nem magasak, huszonöt és hetvenöt
forint között mozognak. A társulatok saját épület
híján magánkézben levő színházakat bérelnek ki.
A színházi szervezet irányítása meglehetősen
bonyolult. Elvben a társulatok teljesen függetlenek, cenzúra nincs. A műsor összeállításába
mégis jóval több szervnek van beleszólása, mint
nálunk. Ennek oka az, hogy az együttesek az
anyagi támogatást több forrásból kapják. Szubvenciót ad az állam, az együttes székhelyén működő tanács, esetleg jótékonysági szervezetek és
magánszemélyek is. Magától értetődő, hogy a
társulatok vezetői minél több forrást igyekeznek
igénybe venni, hogy minél nagyobb anyagi füg-

getlenséget élvezhessenek, minél szabadabban
kísérletezhessenek. Az adományozók nem egyforma erővel, de azért befolyásolják a műsorkészítést. Gyakran előfordul, hogy az ingatag
egyensúly felborul és valamelyik donor megvonja
a támogatást, mondván, hogy véleményét, tanácsait semmibe vették.
Érkezésem estéjén, a kéthetes program összeállítása közben meglepve tapasztaltam, hogy a
mienktől milyen eltérő a műsor szerkezete. Jóformán teljesen hiányzik a nálunk oly fontos zenés vígjáték és operett. Hiába néztem végig a
vidéki városok műsorát, operettet ott sem találtam. Ugyanakkor sokkal több az aktuális, de elsősorban nem politikai kabaréműsor és revü.
(Igaz, hogy ez már az államilag nem támogatott
magántársulatok profilja. Itt a jegyek drágábbak,
mert a könnyű, szórakoztató műsorokat nem
szubvencionálják.) Ottlétem alatt a tizen-egy
társulat repertoárjában 20 produkció szerepelt.
Ezek közül kilenc huszadik századi kül-földi
szerző műve volt, hét klasszikus, négy pedig
holland darab.
Nincs az országnak operettszínháza, ugyanakkor három balett-társulat is működik, több
mint egy tucat igen eredeti és egymástól eltérő
szemléletű koreográfus irányításával. A balett és
a modern táncművészet a holland színházi élet
elismerten legmagasabb színvonalú kép-viselője.
Külföldön is nagy a híre, hiszen nem gátolja a
nyelvi elzártság.
Két városban találunk operaegyüttest; Amszterdamban és a német határ közelében fekvő
Enschede-ben.
Egy „sexhumált" római vígjáték
Plautus Hetvenkedő katoná-jának sikersorozata

úgy kezdődött, hogy a haarlemi polgár-mester
betiltotta az ottani előadást. Erre aztán a
művészek annyi meghívást kaptak, hogy az
amszterdami Toneelgroep Centrum már alig
győzi a kívánságok teljesítését.
Mi az előadás szenzációja? A német származású rendező, Hagen Müller-Stahl, visszaállította
jogaiba az eredetileg is fallikus atellana
komédiát. A műsorfüzet eredeti metszetek reprodukcióival igazolja, hogy a darabot a rómaiak
is így játszották. Müller-Stahl szerint a Hetvenkedő katona szövege édeskevés, nem magyarázza a darab egykori nagy sikerét. Az új holland
előadásban a férfi szereplők félméteres műfallusokat viselnek, az írott szöveg mellett még
sokat komédiáznak, látszólag improvizál-nak.
Ezek a fallusok sok humoros helyzet forrásai,
alaposan részt vesznek a játékban. Gon

doljunk csak arra a jelenetre, amikor Pyrgopolinicest majdnem férfiatlanítják.
Megkértem barátaimat, mondják meg őszintén,
nem érzik megbotránkoztatónak, amit ezek a
nem csupán a kezükkel gesztikuláló színészek
műveinek?
Mindez nagyrészt vérmérséklet dolga, hangzott
a válasz. Kétségtelen, hogy ilyen jelenetek láttán,
mondjuk egy arab színház nézőterén, azon
nyomban kitörne a szexuális forradalom. A
hollandok csöndesebb vérű nép. Náluk az első
percek zavart és meglepett csendjét hamar felváltja néhány félénk nevetés, hogy aztán utat engedjen a gátlásoktól megszabadult vidámságnak.
Hol a határ a színpadi erotika és a pornográfia
között? Nehéz kérdés, mert a felelet az adott
társadalom pillanatnyi erkölcsi felfogásától függ.
A Hágai Királyi Színházban nem volt semmi
fülledt sejtelmesség, romlott kétértelműség.
Kamaszosan nyers, antik értelemben trágár komédiát láttunk.
Klasszikusok jól és rosszul
Kezdjük Heijermans-szal. Kétszersült lekvárral (Beschuit met muisjes) című darabját a kelet-

hollandiai Apeldoorn-ban láttam az arnhemi
Toneelgroep Theater előadásában. (A cím
fordítása nem pontos. Ünnepi eledelről van szó.
A kerek kétszersültre zselészerű gyümölcsgolyócskákat tesznek, melyet a hollandok tréfásan egérürüléknek neveznek.)
A holland Zolának is nevezett Heijermans, már
századunk elején ismertté vált Magyarországon.
Remény című darabját először a Thália (1906),
majd a Nemzeti Színház (1909) tűzte műsorára.
Magyarul legutóbb 1957-ben, a sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színházban szólalt meg a
naturalizmusnak ez a hányatott utóéletű
klasszikusa. Manapság, a naturalizmus újabb
divatja idején nemcsak Hollandiában, de
Németországban, Csehszlovákiában és Lengyelországban is műsorra tűzték műveit.
A Kétszersült lekvárral nem volt valami vidám
élmény. Málló falú házban él a Bien-Aimé család. Meghal az egyetlen jómódú rokon, mindenki örökölni akar. Ám kiderül, hogy halála előtt
nem sokkal meg nősült és felesége most gyermeket vár. A család odaveszi a korán megözvegyült
asszonyt. Megtudják, hogy az elhunytnak nincs
végrendelete és így minden a születendő gyermekre száll. A darab második felében az özvegyet addig gyötrik, amíg abortál és így végül
mégis rátehetik kezüket az örökségre.
A cselekmény végig a Bien-Aimé család nappali szobájában játszódik. A berendezés, a jel-

mezek és a viselkedés pontosan újrateremti a
századforduló holland kispolgári hangulatát.
Nincs egyetlen újszerű megoldás. Ezt az elő-adást
hatvan évvel ezelőtt is így rendezték volna. A zárt,
minden részletet kínos pontossággal meghatározó
szöveghez még a villanyfény is anakronizmus.
Ha holland társulatot hívhatnék meg pesti
vendégszereplésre, feltétlenül a Nederlandse
Comedie A revizor előadását választanám. Igaz,
hogy zseniális, avulhatatlan műről van szó, mégis
bámulatos az a vitalitás és ötletgazdagság, amivel
Van den Berg rendező az évad eddigi legnagyobb
(és legnemesebb) sikerét színpadra állította. A
hetek óta telt házak előtt futó darab nem
aktualizált és nem is társadalmi szatíra. Szereplői
nem korabeli orosz tisztviselők, ha-nem a
kiszolgáltatott butaság és a ravaszság fehérre
rizsporozott arcú képviselői. A kezdéskor
felhangzó trombitaszó, a bohócmaszkok, műhajak és elszabott jelmezek cirkuszi hangulatot
teremtenek. Az első pillanatban megijedtem: csak
nem holmi bohóctréfává silányítják az emberi
butaságnak és tunyaságnak ezt az eposzi méretű
ábrázolását ? Szó sincs róla. A bohóckeret több célt
szolgál. Először is elveszi a darab egy-az-egyhez
valóságigényét,
szüntelenül
elidegenít,
hangsúlyozza a játék jelleget. Megnöveli a
szellemi távolságot a ravasz és agyafúrt Hlesztakov, valamint a lassú, lusta, szolgalelkű és buta
többiek között. A bohócmaszk által felnagyított
színészek ugyanakkor belülről ábrázolták a figurákat, mindig találtak őszinte, spontán gesztust. A
maszk és a játék együttesen olyan humoros hatású
volt, hogy a nézőtéren percenként hullámzott
végig a nevetés.
Van den Berg rendezői értelmezése az előadás
második részében válik gondolatilag is ízig-vérig
korszerű Gogol interpretációvá. A polgármester
házában tiszteletére rendezett fogadáson Hlesztakov a végletekig visszaél helyzetével, a kisvárosiak vélt kiszolgáltatottságával. Az egyik
magas rangú városi tisztviselő tenyerébe szórja
szivarja hamuját, a szolga előtte áll meg elsőnek,
hogy itallal kínálja. Iszik egy pohárral, de nem
engedi tovább. Egymás után hajtja fel a többieknek szánt italt és egyre részegebben mesél pétervári tetteiről. A vendégek előtt megfogja Maria
Antonovna mellét, majd a polgármester feleségét
inzultálja. Mindent, mindent eltűrnek neki,
mindenhez jó képet vágnak, mert úgy érzik, hogy
a kezében vannak. Amikor Hlesztakov távozása
után a postamester halálsápadtan betántorog a
szörnyű hírrel, ezek az emberek, akiken két órán
át kacagtunk, egyszerre mozdulat
lanná bénulnak a becsapottság fájdalmától és
nekünk sincs több nevetésünk.
Megdöbbenve jöttem rá, hogy Van den Berg
anélkül, hogy tudott volna róla, a Tóték proble-

matikáját vetítette rá A revizorra.
A harmadik Amszterdamban látott klasszikus
darab, a Rómeó és Júlia, nemcsak a színházi, hanem a filmrendezőknek is kedvelt feladatot jelent. Legjobban a West Side Story átdolgozás
bizonyította, hogy a mű nem csupán érzelemgazdag, de még korunk problémáinak hordozó-ja
is lehet.
A rendező, Johan Greter, fiatal színészeivel
mindenekelőtt a darab ifjúi bájának újrateremtésére törekedett. Hogy mindenáron mainak
éreztesse Rómeót, a West Side Story-ban látott
bőrzekében, mai ruhában, mai fiatalként jelenítette meg. A nők viszont stilizált, reneszánsz
jellegű öltözékben mozogtak, hogy a többi férfi
szereplő mindenféle stílusú ruhájáról ne is beszéljünk. A dicséretes szándék további bizarr
megoldásokkal járt együtt. Az első felvonás báljelenetében már az is furcsa, hogy a mindenkitől
elütő megjelenésű Rómeó sokáig senkinek sem
szúr szemet. Hát még a zene! Reneszánsz dallamokat beatesített a rendező. Erre „ráznak"
dülöngélve a vendégek. A legkínosabb perceket
az erkélyjelenet szerezte, ott volt leginkább
ellentmondásos a West Side Story ihletésű figura
és az érzelmes, poétikus shakespeare-i szöveg.
Feszengve, kényelmetlenül el-töltött este volt.
Ejtőernyős a b s z u r d o k

Úgy adódott, hogy egy nagyon korai és egy
egészen friss abszurd játékot nézhettem meg. Az
elsőt a fiatalon meghalt Boris Vian írta 1950-ben,
címe: Mindenki felnégyeltetik (L'équarrissage
pour tous), a másikat, Fernando Arrabal: Az
építész és az asszíriai császár-ját (L'architecte et
l'empereur d'Assyrie) pedig napjainkban játsszák
Nyugat-Európa színházai. A két darabban csak
annyi a közös vonás, hogy a szereplők egy része
mindkettőben
ejtőernyővel
ereszkedik
a
színpadra.
A Mindenki felnégyeltetik a bemutató idejében
nagy botrányt kavart Párizsban. Túlságosan
frissek voltak még akkor a háborús sebek, semhogy a közönség eltűrte volna szenvedéseinek,
antifasiszta érzelmeinek sorozatos megsértését. A
darab Normandiában játszódik, az invázió idején.
Egy kis tanyát látunk, mely a harcok során
gyakran cserél gazdát. A gazda lánya alig-hogy
kiszökteti szobájából a német katonát, máris egy
amerikaival fekszik össze. Aztán a né-

metek és amerikaiak egymásba futnak, leülnek
pókerezni, addig nyernek és veszítenek, míg a
tétként szereplő felszerelési tárgyaikat teljesen
kicserélik. A német katonák amerikai ruhában, az
amerikaiak csukaszürkében hagyják el a tanyát,
de előtte még gyakorolják a Heil Hitlert, illetve a
gumirágást. A házikisasszony a változatosság
kedvéért egy francia ellenállóval bújik az ágyba.
A káosz tovább fokozódik, amikor szovjet és
japán ejtőernyősök érkeznek a tanyára. Mindenki
mindenkivel szeretkezik, majd be-fejezésül
egyszerre éneklik el kedvenc dalukat. A németek
a Kívül a kaszárnyán-t, a franciák a Marseillaiset, az oroszok az Internacionálét, az amerikaiak a
Yankee Doodle-t. Mindenki „édes pofa" és
ostoba fajankó.
A hangzavar végén gyér taps és az alig 6o-7o
néző csalódottan szedelőzködik. A hatás tehát
nem sokkal pozitívabb, mint egykor Párizsban. A
bukás megérdemelt. Ezért a darabért nem kár.
Arrabal művének viszont ( A z építész és az
asszíriai császár) határozott sikere van. A műről
magáról nem tudok érdemben nyilatkozni, mert
tolmács nélkül láttam. A Császárt játszó Ton
Lutz Hollandia egyik legkiválóbb színésze és
rendezője. Hallatlan virtuozitással játssza végig
közel kétórás szerepét. Olyan erővel tartja fogva
közönségét, mint nálunk Darvas Iván az Egy
őrült naplójában.
A Császárt repülőről egy távoli szigetre dobják, ahol csupán egy vadember, Péntek, azazhogy az Építész él. Az Építészt a Császár megpróbálja terrorizálni. Erre egy idő múlva eltűnik
és ekkor következik a Császár nagyjelenete,
melynek során különféle szerepeket képzel és
játszik el egyedül, sokszor pillanatonkénti váltással három-négy személyt is megelevenítve.
Végül is azt hiszem, azoknak a kritikusoknak van
igazuk, akik szerint nem nagy darabról, csupán
egy nagy szereplehetőségről beszélhetünk.
Trükkszínpad darab nélkül

Szomorú dolog, de a legkevesebb nézőt (szám
szerint huszonötöt) éppen a harmincegy-éves
holland kísérleti szerző, Gerben Hellinga:
Lustálkodjunk tovább (Lekker blijven liggen
maffen) című „darabja" vonzotta. Én még ilyen
kevés embert színházban nem láttam és nagyon
egyedül éreztem magam a tengerparti Paviljoenteater nézőterén Scheweningenben.
Történet: nincs. A szereplők: egy parkban élő
házaspár és különös barátaik. A színpad percek
alatt varázsdobozzá változik. Ami a színpadon
meglepő lehet, az sorra bekövetkezik. A feleség
biciklizik, majd egy ládából ebédhez asztalt,
székeket és edényeket varázsol elő. Egyik barátjuk kötélen felmászik a zsinórpadlásra. Valaki
jön hozzájuk, ujjával belecsönget a levegőbe és

természetesen megszólal egy csengő. Elromlik a
villany, kialszik a fény, ruhájuk foszforeszkál,
mert világító festékkel kenték be. Esernyővel hegedülnek, miközben magnóról megszólal a zene.
Az ötletek egyre erőltetettebbek, gyerekesebbek.
Ügy pukkannak el, mint a díszsortűz: töltet
nélkül.
A legnépszerűtlenebb előadás a legrövidebb is.
Tiszta játékideje egy óra. Szünetet csak azért
tartanak, mert a holland színházak tulajdonosai
csupán a büfével együtt adják bérbe az épületet.
Ha valaki mégsem akar szünetet tartani, akkor
meg kell fizetnie a büfések munkabérét és a tapasztalat szerinti maximális bevételt.
A svéd Sandro Key-Aberg darabját a O = 0.t
Amszterdamban városszerte feltűnően reklámozták. Felcsigázva ültem hát be az alig kétszázötven nézőt befogadó egykori árverési csarnokba, ahol Hollandia „legkísérletibb" társulata,
a Toneelgroep Studio játszik. Tagadhatatlan,
hogy a legérdekesebb, legvonzóbb színházi
légkört itt találtam. A telt ház, a holland nemzeti
viseletbe öltözött, facipőben kopogó, röplapokat
osztogató jegyszedő lányok, a terített asztalok a
nézőtéren, a sötétvörösre festett nyers faburkolat,
a pop-art plakátok, a modern jazz-muzsika, az
előadás kezdetéig vetített érdekes diaképek
túlságosan is erős hangulati előkészítést
biztosítottak.
Mert bizony mást kaptam, mint amit vártam. A
svéd darabról kiderült, hogy a holland körülményekre adaptálták és valójában nem is darab,
hanem formailag új megoldásokat használó politikai kabaréjelenetek füzére. Az új megoldások
közül a legszellemesebb egy körkapcsolásos
hangszórólánc volt a nézőtér körül. A magnóról
adott többszereplős jelenetben megfelelő gyors és
hibátlan kapcsolásokkal a hangok hol itt, hol ott
szólaltak meg, bújócskáztak, fogócskáztak, majd
körbe-körbe szaladtak. Egy másik, parlamenti
jelenetben a honatyák beszéde hangszínüknek
megfelelően
gágogásba,
brekegésbe,
tehénbőgésbe és ugatásba megy át. Egyszer egy
férfi leszólít az utcán egy nőt. Finoman udvarolni
kezd. Fejük fölött egy kis vászonra óriási szemet
vetítenek, melyen rajzfilmként megjelennek a
férfi hátsó gondolatai. Miközben arról mesél,
hogy milyen egyedül él kis lakásában, fent már
látjuk, hogyan vetkőzteti a nőt.
A vetkőzésről jut eszembe az utolsó jelenet. A
címe: Anatómia óra. Behoznak egy csontvázat és
egy tetőtől talpig újságpapírba burkolt

alakot. Az első újságlap levétele után kiderül,
hogy az alak fiatal nő. A csont- és izomrendszerről szenvtelenül mesélő »tanár" lassú, unott
mozdulatokkal folytatja az újságpapírok lefejtését,
míg végül a leányzó anyaszült meztelenül
demonstrálja a csontváz és az élő emberi test közti
különbségeket.

Színpad vagy kínpad!
Aki olvasta a tavaly októberi Nagyvilágot,
tudja, hogy José Triana: Gyilkosok éjszakájá nak
színpada valójában kínpad. Olvasás közben
kereshetjük a három testvér klausztrofóbiás fantáziálásának jelképes értelmét, színpadon azonban
a látvány olyan hátborzongató, hogy erre alig van
lehetőség. A néző szüntelenül attól fél, hogy a
szereplők a szeme előtt őrülnek bele az
önmarcangolásba.
Nem tudni, hogy a Gyilkosok éjszakája az
ifjúság személyes lázadását jelképezi-e a kor
parancsuralmi kényszereivel szemben, vagy valami mást. Annyi bizonyos, hogy több, mint
egyszerű esettörténet, ezért nem érdemes azzal
foglalkozni, hogy vajon előbb ölték meg szüleiket,
vagy csak most készítik fel magukat a gyilkosságra. Lehet, hogy a darabnak az Elektra az
őse, de legközelebbi rokonának mégis Mrozek
Tangó-ját érzem.
Az arnhemi társulat tervezőjének, Klaas Gubbelsnek kongeniális díszlete elsősorban a testvérek világának zártságát, kisszerűségét sugallja.
Két hatalmas, ötméteres szék és egy hatméteres
asztal áll a színpadon. Az asztal egyúttal menynyezet is, mert a három testvér az óriási asztal
alatt vergődik. Az asztal alatti tér berendezése
ugyancsak egy asztal és két szék, de ezek emberre méretezettek. A színészek tréningruhában
játszanak. A szüntelenül új és új helyzeteket teremtő idegbeteg játék nemcsak őket, a közönséget
is alaposan kimeríti. A nézők nyugtalanul,
zavarodottan távoznak, mert a keltett feszültséget
az előadás sehová sem tudja elvezetni. Az ember
ettől a nyomasztó élménytől szeretne minél előbb
megszabadulni.
Könnyebb, szórakoztatóbb kínlódásnak voltam
tanúja Amszterdamban az új Albee darab, az
Üvegház a kertben (Everything in the Garden)
előadása során. A dráma - mint Albee-nál oly
gyakran - átdolgozás, Giles Cooper azonos című
művéből készült.
Igaz, a kezdésig a hangulat, ha lehet, még
komorabb, mint a kubai darabnál. A csillárok
mérsékelt fényében a színpad ravatalozónak látszik. Amikor elkezdődik az előadás, az eddig tompa, szürke oszlopok a vakítóan éles fényben egy-

szerre csillogóan modern, alumínium porticussá
válnak, s amiket az előbb még gyászkoszorúknak
sejtettünk a háttérben, azt a fény egy ápolt kert
bokraivá varázsolja.
A Nem félünk a farkastól Albee-ja most a
társadalmi létrán egy fokkal lejjebb szállt. Ez-úttal
nem az értelmiség krémje, az egyetemek tanári
társadalma kerül kínpadra, hanem egy szélesebb
és tipikusabban amerikai réteg, a kis-polgárság.
Pontosabban az a kispolgár, aki gyógyíthatatlan
kivagyiságában előbb közép- majd milliomos
nagypolgár akar lenni és ez a vágya tetteit
amoralizálja.
Az üvegház a kertben nem éri el a Nem félünk a
farkastól-t
intellektuális
feszültségben,
a
problematika összetettségében, de azért nem
szűkölködik vígjátéki és drámai fordulatokban és
még a legutolsó percekre is tartogat néhány
meglepetést.
A darab előadásának egyik technikai nehézsége,
hogy játék közben Jack, a házibarát gyakran mond
pár szót, amit csak a közönségnek szán. A
rendező, Van Hensbergen ezt remekül oldotta
meg. A megjegyzéseket a színpadon mozgó többi
szereplő nem hallhatja, ezért Jack mikrofonba
súgja. Sétál a kertben, letép egy szál virágot,
szagolgatja, a virág szirma - mikrofon.
A legjobb Hollandiában látott holland darabnak, a Megvetett ágynak (Ben opgemaakt bed)
első számú érdekessége az, hogy szerzője, Dimitri Frenkel Frank egyúttal az előadás rendezője
is, és az előadás jobb, mint a darab.
A zsúfolásig megtelt rotterdami Piccoloteater
százhatvan személyes nézőteréről nem valami
rendkívüli történetet látunk a három oldalon
nyitott színpadon. Egyszobás lakásban él a
könyvtáros Paul feleségével, Bettyvel és pár
hónapos gyerekével. Paul komoly, zárkózott fiú,
felesége odaadását természetesnek veszi. Egy nap,
mikor távol van, az ablakon át egy idegen férfi
mászik be feleségéhez és szemtelenül udvarolni
kezd. Betty kidobná, de Bongo, a zömök, szőke
idegen ügyes társalgó és ami ennél sokkal
fontosabb, szexuálisan nagy hatást gyakorol
Bettyre.
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A második, harmadik ablakon bemászás után
már érezzük, hogy Paul elvesztette a csatát. Ami
ezután következik, az magyar szemnek és fülnek
egy kicsit szokatlan. Bongo nyersen és erőszakosan hódítja meg Bettyt és csupán az aktus perceire
vonul el vele a szemünk elől.
Egy korábbi előadás leírásából már kiderült,
hogy Hollandiában a szexuális élet ábrázolása
nem tabu. Ilyen értelemben tehát Frenkel Frank
„nyitott tabukat dönget".
Mi lehet mégis - töprengtem -, ami a közönséget, és ráadásul ezt a többségében női közönséget vonzza, fogva tartja. Bevallom, magamtól
soha rá nem jöttem volna. Egyszerűen az a magyarázat, hogy Paul képviseli a tipikusan holland
férfiúi magatartást. Méltóságteljesen zárkózott a
szerelemben, nem adja ki magát, feleségét
egyenrangú társnak tekinti, megbecsüli. Erre jön
egy neveletlen munkásfiú, aki hol fölényeskedik,
hol nevetségessé válik, de végül is szüntelenül
foglalkoztatja az asszony fantáziáját. Nem tud
viselkedni, de érdekesebb ember, mint a férje.
Az előadás sikere azt látszik bizonyítani, hogy a
holland nők egy része, bármennyire is emancipált,
valamiért mégsem teljesen elégedett.
A Megvetett ágy három szereplője Martine
Crefcoeur (Betty) Carol van Herwijnen (Paul) és
Aart Staartjes (Bongo) merész, szuggesztív
játékával elárult valamit a holland élet titkaiból.

várja őket, áll a hatszáz személyes, variálható
tojás alakú színház. Egyes széksorok eltávolításával, illetve átrendezésével a körszínháztól a
koncertteremig hatféle forma alakítható ki.

Színházi a tengerfenéken

Végezetül pár szót a színházi épületekről
Hollandiában vagy három tucat elsőrendű szín-ház található. Ezek jelentős része estéről estére
zárva marad, mert a látogatottság csöndes, de
fokozatos csökkenése folytán ma jóval kevesebb
társulat működik, mint ahány játszóhely rendelkezésre áll. Ráadásul a kísérleti színház divatja
folytán a közönség egy része szívesebben megy
árverési csarnokba vagy tornaterembe színházat
nézni, mint valódi, hagyományos színházi épületbe.
Színházi emberek és építészek keresik azt az
ideális formát, amely a leginkább vonzhatja a
jövő színházlátogatóit. A legérdekesebb és már
felépült új színházat Drontenben láttam. Ez a
város alig pár éve épült egy tengertől elhódított új
területen, a szó szoros értelmében a tengerfenéken. A védőgátak mögött, hat-nyolc méter
magasan ma is ott hullámzik a sós tengervíz.
Drontenben görög koncepciójú, de fedett Agórát
építettek, mely a város társadalmi életének központja. Itt, ahol az emberek oly szívesen töltik
szabad idejüket, ahol mindenféle szórakozás
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A z 1967-ben épült dronteni tojásszínház hat
féle játéktere:
I. Körszínház és koncertterem (630 néző).
II. Nyitott színpad (490 néző)
III. Hagyományos színház (400 néző).
IV. Hagyományos színház zenekarral (350 néző).
V. Filmszínház (400 néző).
VI. Divatbemutató (700 néző).

