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Színházi esték Dániában

198o novemberében a Kulturális Mi-
nisztérium által meghirdetett kéthetes
dániai színházi tanulmányútra indulhattam
el. A dán Kulturális Minisztérium már
megérkezésem estjére szervezett egy
színházlátogatást a Betty Nansen Teat-
retbe, de az aznapi előadás, az egyik szí-
nész betegsége miatt elmaradt. A színház
ügyelője azonban végigvezetett a színház
műhelyein és a kicsiny, de modern szín-
padon.

Itt megállva említést tennék az általam
látott tizenhárom színház műszaki felké-
szültségéről. Valamennyi színház, a leg

kisebbtől, legszegényebbtől a kiemelke-
dőbben támogatott Det Kongelige Teat-
retig, állami dotációval, illetve segéllyel
működik. A támogatás mértéke a színház
nagyságától, látogatottságától s nem utol-
sósorban politikai elkötelezettségétől
függ. Ennek megfelelően a kommunista
Fiol Teatret természetesen kevesebb
anyagi juttatásban részesül, mint a
színházi nagyüzem, a Királyi Színház,
amelynek két színházi épülete, opera- és
balettegyüttese van. Vannak magán-
vállalkozások és színházi konszernek,
köztük a legnagyobb az ABC, amelynek
kilenc színházi épülete, produkciója közös
művészeti és gazdasági irányítás alá
tartozik, s még ilyen csoportosulások sem
létezhetnek az igen jelentős állami
segítség nélkül.

Mindegyik általam látott színház rend-
kívül jól felszerelt világítási és hang-
apparátussal dolgozik. Kitűnő, bár a dá-
nok által állandóan panaszolt drága

nyersanyagokból készítik díszleteiket, a
bútorokat és a jelmezeket. A varrodák,
cipészműhelyek, asztalos-, lakatosrész-
legek, a kelléktárak és raktárak gépesítése
a lehetőségekhez viszonyítottan igen
modern. (Bár a negyedével rendelkeznénk
itthon!) Technikai és manuális újításaikat
szemügyre véve azonban el-csodálkoztam
a mi kényelmességünkön. Többségüket
egy kis agymunkával nálunk is meg
lehetne valósítani.

A színházak műszaki gondjaira az
anyagi természetűek a legjellemzőbbek.
lépést kell tartaniuk az országot elárasztó
színes, sokszor igen látványos és kvadro-
fon hangtechnikával felvett filmek özö-
nével. Ugyanakkor a tévé két színes dán,
két színes svéd és egy nyugatnémet
csatorna műsorát közvetíti naponta. Na-
gyon sok a színházi közvetítés az említett
országokból, és sok a show-műsor.
Ezekkel a dán színházak nehezen tudnak
versenyezni.

lett a méla undor is, amelyet az ostoba
nyárspolgárasszony iránt érez. Uralkodva
magán, mint egy rítust, kezdi elölről a
csomagolást. Kirakodik a „túl nagy"

dobozból, hogy pillanatok alatt két
kisebbet teremtsen elő. Idegességét csak
az olló túl erős csattogása jelzi. Most
megprólbál egyáltalán nem odafigyelni a
szövegáradatra, de nincs menekvés. Majd
a meggyilkolt leány, Anna utolsó fény-
képe kerül az asztalra. A várt hatás el-
marad, mert Alfons mélyen elmerül az
átrakodásba. Végre elkészül a két kisebb
dobozzal. Tartja őket a kezében, mint a
döglött varangyokat. Am még meg kell
hallgatnia Leimgruberné kérdéseit nővére
hogylétéről, és válaszolgatnia is kell.
Mialatt a nemrég megtagadott nővért most
védelmébe veszi, érzi, hogy ismét izzad a
keze. Zseb-kendő, törlés ... Közben
Hudetzet is védi, felháborodik azon, hogy
a tények ismerete nélkül
megrágalmazhatják és bűnösnek
tarthatják. Végre egyedül marad.
Szemében ott a félelem, a rettegés a
környezettől, a falu kiszámíthatatlan
indulataitól. Megszólal a torony-óra.
Minden idegszála megfeszül, minden
ütésre megrezzen. Fáradtan megy a
lavórhoz, kezet mos, arcot mos, hoszszan
tartja arcát a vízben, hátha sikerül lemosni
magáról a lidércnyomást. Lassan,
komótosan megtörli a kezét ... meggyötört
mozdulattal veszi le fehér köpenyét,
felnéz, dermedten a semmibe

mered. Furcsán fénylenek a megriadt
szemek.

Vége a napnak, vacsorához készü-
lődnek, nővére asztalt hoz, terítenek.
Alfons előzékeny, tapintatosan, készsé-
gesen, szeretettel segít. Némi bűntudatról
árulkodnak mozdulatai, hangja, hiszen ő is
gonoszságot tételezett fel a szerencsétlen
asszonyról. Nyakába teríti az
asztalkendőt: ahogy az asztalnál ül lenyalt
hajával, kissé lógó öltözéké-ben,
nyakában partedlivel - szánjuk. Tele
szájjal beszél, elmélkedik, bölcsességeket
mond az ember bűnösségéről, de
rosszindulat nélkül, inkább önmarcangoló
hajlammal, mint aki tisztában van
hibáival, esendőségével, s mégis mer
ítélkezni mások felett. Kézdy itt kettős
szerepet játszik. A szituációban teljesen
feloldódva éli Alfons furcsa, ellentmon-
dásos alakjának életét, de rezonőrként a
színjáték többi szereplőjének viselkedését,
életmódját, morálját is leleplezi.

Amikor a gyilkosként menekülő Hudetz
náluk kér menedéket s egy civil öltönyt a
szökéshez, Alfons megretten: most már
majdnem nyilvánvaló, hogy Hudetz
bűnös, ha pártfogolja, egy gyilkost véd,
bár a tett körülményeit nem ismeri, mégis
győz a jobbik énje. Most megint
„humanista'. Nővérét küldi a másik
öltönyért. Zavarba jön, amikor a férfi
felfedezi az asztalon a halott Anna képét.
Izzad a tenyere . . . Eleinte nem érti, miért
megy el a kért megkapott

öltöny nélkül, majd mintha érteni kezdené
... Feltételezi, hogy Hudetz ön-
gyilkosságra készül. Szeretné megmen-
teni, hiszen az „indítékot" nem ismerjük.
Veszi a kabátját, kalapját és utána-
iramodik. Amikor találkozik a Hudetzet
üldöző csendőrökkel, Kézdy félelmetes
pontossággal ábrázolja azt az embert, aki
maga is fél, üldözött, hiszen vétett a
hatóságok ellen, de mégis védené is a
másikat, a szerencsétlent. Buzgón be-
számol a történtekről. Elmondja, hogy az
üldözött náluk járt, öltönyt kért, majd
anélkül távozott. Ahogy előadja gyanú-ját
Hudetz esetleges öngyilkosságáról,
érezzük: valóban szánja is, akit elárult.
Félti és mentené is, ám ugyanakkor
mentené (mentegetné) magát is. Félel-
mében mindennek és mindenkinek meg
akar felelni: ő a jó polgár, aki segít a
hatóságoknak, de ő a jó ember is, aki segít
az üldözöttnek. Meg is védi őt, amikor az
űzött vadként a csendőrök láttán hozzá
rohan, védelmet keresőn. Ugyanazzal a
mozdulattal áll elé védő-pajzsként egész
testével, mint Hudetz őelé a darab elején,
amikor megvédte a felbőszült emberektől.
No persze, most megengedheti magának
ezt a segítő gesztust, hiszen iménti
árulásával már fedezve van. Amikor a
foglyot elvi-szik, megint egyedül marad,
lelkiismeretével, izzadó tenyerével, kezeit
tördelve.



Az egy Det Kongelige Teatretet ki-
véve, valamennyi dán színház állandó
műsorral játszik, nincs repertoár. Egy
darab addig van műsoron, ameddig az
gazdaságos. Ha megbukik, vagy betegség
miatt nem kerülhet színpadra, nincs
előadás. Nagy siker, ha egy produkció
megéri a hetvenötös, százas szériát. A
nagy munkanélküliség a színházakat is
érinti. Sok a szerződés nélküli színész, sőt
még a műszaki is. Mindenki igyekszik
képességei maximumát nyújtani, hogy a
szerződését megtarthassa. Allandó társulat
- a mi megszokott színházi társulatainkat
véve alapul - nincs. Nagy szó, ha egy
színházban öt-hat fős törzs-gárda dolgozik,
a többieket szerepre hívják. Maximálisan
kétéves szerződést kaphatnak. (Kivétel a
Fiol Teatret.) A próbára szánt idő, ha nincs
előadás, napi kemény nyolc óra, esetleg
még több is, a rendezőtől és a produkciótól
függően. Az előadások este 8-kor kez-
dődnek, és általában két, két és fél óráig
tartanak. Vasárnap csak egyetlen színház
várja a nézőt, a Riddersalen Kabaré.

A jegyek ára a keresethez mérve nagy-
jából azonos az itthoniakkal: 30-80 ko-
rona. A mozijegy 20-35 korona. Ritka a
telt ház. Csak igazán kiemelkedően jó
vagy nagyon érdekes produkciók dicse-
kedhetnek ezzel, mint a méltán világ-hírű
dán Királyi Balett csodás Szentivánéji álom
című balettje, vagy a már említett
Riddersalen politikai és társadalmi kabaré
műsora vagy a kimagaslóan legjobb dán
színházi előadás, az odensei Városi
Színház Banditák című totális balladája.
Többnyire háromnegyedes vagy félházas
nézőtér előtt játszanak.

Nincs elhanyagolt színházi épület,
nézőtér. Fantasztikus a tisztaság, nincs
huzat, törött ablak, kopott szőnyeg,
nyikorgó szék. A ruhatár önkiszolgáló és
ingyenes. Csak egy kis ruhatárban kell
fizetni, ha félti a néző a felsőkabátját, vagy
az különösen értékes. A büfében kávé,
üdítők, sörök és rövid italok. Külön
büfénél a csokoládé, cukorka - nem zörgő
csomagolásban. A jegyszedők csinos
egyenruhában, kellemesen csendesek,
felkészülten, tájékozottan beszélnek a
darabról, amelyet szolgálnak, és a szín-ház
egészéről. Ismerik a következő dara-bot, a
próbákat, a szereplőket. Többnyire angolul
és németül is beszélnek, mint majdnem
mindenki Dániában. A közönséget nem
kell figyelmeztetniök, az ifjúságit sem. z
öltözködésre nem nagyon hederítenek. Ki-
ki azt veszi fel,

amit kedve szerint visel. Estélyi ruha és
farmeröltözék egyaránt megtalálható a
nézőtéren.

A koppenhágai színházak

Úgy tájékoztattak, hogy a több mint
egymillió lakosú fővárosnak ötvenhét
filmszínháza (az egyikben ottlétemkor egy
hónapja futott az Angi Vera) és tizenöt
kőszínháza van. Valamint számos
úgynevezett „Group Teatret", melyek
állandóan bomlanak és alakul-nak. A
színházak majd' mindenütt rendelkeznek
egy-egy utazó és egy gyermek- vagy
ifjúsági produkcióval. Tájol-nak: ez
jelentheti a szomszédos utca-sarkot vagy
játszóteret is.

Café Teatret

Öt éve alakult egy régi irodaház föld-
szinti kávézójában, befogadó színház-
ként. Ma már elfoglalták az egész épüle-
tet, sőt az udvar hátsó részét, valamint egy
szomszédos irodaház padlásterét is.
Jelenleg három színpadi produkcióra
alkalmas termük, szobájuk, pincéjük van.
Csoportos látogatást és bérleteket
szerveznek, kedvezményes áron. Külön
ifjúsági csoportjuk van erre a célra. Mű-
szakot, díszletet, helyiséget, világítást és
jegyszervezést nyújtanak. Nem fizetnek a
színészeknek, rendezőnek fellépti díjat,
csak kivételesen nagy sikerű darabok
bemutatása esetén. Ami megmarad a rezsi
után, azt szétosztják. Hivatásos színészek
és rendezők dolgoznak itt szabad
idejükben, vagy éppen azért, mert csak
szabad idejük van, szerződésük nincs.
Innen viszont ki lehet ugrani.

Az újságok nagy figyelemmel kísérik a
színházi eseményeket. Egy jó kritika itt
segít szerződéshez jutni, egy rossz viszont
az ellenkezőjét vonja maga után. A Café
Teatret nem küzd műsor-vagy
közönséggondokkal. Egyik sikert követi a
másik. A nézők sorban állnak; a színészek
is, hogy szerepelhessenek. Jelenleg
Ionesco darabját, a Kopasz énekesnőt
próbálják, láttam is. A második emeleten a
színházteremben egy Jacques Prevert
„Cabaret

" est megy Nils Ferlin
keretszövegével, négy énekesszínész és
zenészek közreműködésével. z első
emeleten franciául játsszák Moliere ko-
médiáját, a Kényeskedőket. z alagsorban
Stephen Poliakoff Igen, te, szépségem ná-
lunk is ismert darabja fut, a Café terem-
ben éjjel egy Jazz „Jam Session" ját-szik.
Azonkívül előadnak e g y a z ifjúságnak írt
dokumentumdrámát, amely a német
fasizmus szörnyűségeit tárja fel

az új generációnak. Erre külön ismeret-
terjesztő anyagot állítottak össze. Ezt
elküldik a látogató iskolák pedagógusai-
nak. A Café Teatret vezetőjével, Mr. Er-
ling Larsennel beszélgetve kirajzolódott
előttem egy haladó szellemű, határozott
művészi elképzelésekkel rendelkező
színház sikeres munkája. Nem csodálom,
hogy annyi a jelentkező színész, rendező,
sőt író. A Café Teatretben színészképző
stúdió is működik. Nyolc fiatal ember
tanul ingyen, persze ösztön-díj nélkül.

Betty Nansen Teatret

Tagja egy kilenc színházat magába ölelő
konszernnek, ilyen tag még az Aveny, az
ABC, a Scala, Det Ny Scala, Árte stb.

z első napomon elmaradt előadást,
David Mammut Színház az életünk című
kétszereplős darabját végül is láttam. A
történet egy ifjú, kezdő és egy befutott
középkorú színész színpadi életéről szóló
vékonyka cselekményre épült. A két
színész - állandó konfliktusban egymással,
a nézővel, a rendezővel, a darabokkal - azt
mutatja be, amit amúgy is tudunk, hogy a
színész is ember. Becsületesen eljátszott,
közepes előadás. A kritika sem vitte
egekbe. Ez látszott az alig félháznyi
nézőtér létszámán is. Állami támogatással
éppen csak elkerülték a bukást.

Fiol Teatret
Viola Színház - hangzana magyarul. Arról
az utcáról vette ugyanis a nevét, ahol ez a
kommunista színház tizenöt évvel ezelőtt
működését megkezdte. Ma a külvárosban,
a nagyvágóhíd, a ki-kötő közelében,
pornómozik és sex shopok környezetében
dolgozik. Erre nincsenek fák, parkok,
tenyérnyi szabad tér (szokatlan ez
Koppenhágában). Egy magányos, pirosra
festett épületben és egy lebontott ház
helyén, az utcán is játszanak.
Hivatástudattól égő emberek ezek, a
társulat együtt él, küzd, lélegzik a
színházért. A takarítónő és a színészek és
a színházvezető feladatát ellátó fiatal-
ember, Mr. Henrik Moltzen egyforma
fizetést kapnak, mely alig több, mint a
munkanélküli-segély. Küzdenek a kö-
zönnyel, a közönségért, az ifjúságért, a
békéért, a kommunista eszmékért. Har-
colnak a városi tanáccsal, a miniszté-
riummal, de az is igaz, hogy az anyagi
támogatás többségét éppen tőlük kapják.
Ingyen játszanak a piactereken és is-
kolákban, van vidéket járó együttesük is.
A Chile asszonyai című produkciójuk-



nak a főpróbáját láttam. A darabot egy
újságírónő segítségével ők írták. A dísz-
jelmezeket is maguk készítik el.
Előadások után a közönséggel vitáznak,
véleményüket kérik. Tüntetéseket ve-
zettek az atomháború veszélye ellen.
Hisznek ügyükben és egymásban - és
tehetséges színházat csinálnak. Felhívtam
figyelmüket az új magyar drámákra. Oda-
adtam a Rivalda legutóbbi magyar drá-
mákat tartalmazó kötetét. Beszéltem a
magyar színházakról. Ismertettem né-
hány magyar darab részletes tartalmát.

Folke Teatret

Népszínház. Itt is főpróbát láttam. Egy
századvégi dán szerző karácsonyi, sűrűn
felújított ifjúsági darabját. Karácsonyi csoda
lehet a címe. Nem sok jót lehet róla
elmondani. Gyermeteg darab, ön-célú
előadás. Bájos színészi játékkal, le-
kacsingatva a közönségre. A díszlet és a
jelmez is unalmas, kulisszák, festett
vásznak, kis piros törpe mikulásokkal,
manókkal. Az utcára kikerülve megnéztem
a felnőtt darabok fényképeit. Ödön von
Horváth A végítélet napja képei alapján ]ehet,
hogy nem a Karácsonyi csoda színvonala
jellemző erre a szín-házra.

Nye Teaitret

Délutáni előadáson láttam itt Vaclav Ravel
két egyfelvonásosát, az Audencádt és a
Ver

nissage-t Eszterhás Péter rendezésében,
Ősz Ilona díszleteiben. A két darab közös
főhőse Frederik, akit hól a sörgyári
személyzetis, hol sznob rokonai próbálnak
elvei feladására kényszeríteni. Nagyon jó
előadás volt. Elmélyült, gondos és
tisztességes rendezésben, kitűnő díszletek
kel az emeleti előcsarnokban. Rendkívül
kevesen ültek a nézőtéren. Eszterhás Péter
a dán I. T. I. vezetője volt az elmúlt
hónapokig. Sokat rendez a dán tévében és
más színházakban is, itthon is szívesen
dolgozna.

Riddersalon

Lovagterem - mondja a név. Kétfajta
színház működik itt. Az egyik a föld-szinti
hatalmas teremben, amelynek tu-
lajdonképpeni funkciója a vendéglátás és a
szórakoztatás. Az épület több mint kétszáz
éves, és ebben ezt a zenés, játé-kos,
kabaré-, orfeumműfajt művelik az-óta is. A
terem egyik végében van a nagy színpad.
A nézők asztalsorok nál ülve, iszogatva-
eszegetve mulatják, tapsolják

végig azt a produkciót, amelyet három
énekes-zenés-táncos színész és egy szí-
nésznő ad elő. Remek színészek, ragyogó
táncosok és fantasztikus zenészek ezek a
fiatal emberek, akik a kétórás műsort
adják. Politikai kabaré. Sajnos nem ér-
tettem azokat az aktuális tréfákat, ame-
lyekkel az újságcikkeket kommentálták,
vagy amikor vetített filmeken paro-
dizáltak egy-egy társadalmi jelenséget,
politikai problémát. Körülbelül ezerhét-
száz ember zsúfolódott össze itt. Hóna-
pokra nincs szabad asztal. A belépő nyolc-
van korona személyenként, s ehhez jön
még a fogyasztás, első osztályú árakkal,
igaz, hogy a minőség is az.

A felső emeletre külön bejárat vezet a
lampionos kertből. Falépcsőkön, régi
faszobrok és alacsony gerendák között
érkezik a látogató egy padlástérbe, amely
egy kísérleti színháznak ad ott-hont. A
színház vezetője híres dán színésznő, aki
jelenleg egy gyerekek-nek írt
monodrámával járja Dániát. A többiek
egy kevés szereplős dán darab-bal
ugyancsak turnén vannak. Az épület-ben
így „színházi" előadás a szokványos
értelemben véve nincs, ellenben van
valami, ami mégis színház. Clifford
Wright-nak, a Dániában élő amerikai fes-
tőnek -felesége Elsa Gres, az egyik leg-
nevesebb dán író - több évtizedes mun-
kásságából kiállítást rendezett a színház
három fiatal technikusa. Ötszáz festmény
Matisse hatásától Picassón keresztül,
amíg a festő megtalálta sajátos, eredeti
kifejezésmódját. Varázslatosan
bevilágított különböző magasságú tér-
elemeken foglalhat helyet a közönség,
hallhatja a magnóról sugárzó zenét, majd
emberi hangokat, amellyel a beszédhang
orgánumán dallamosan vala-mi
szürrealista verset, balladát adnak,

énekelnek el. Ha elfáradt az üldögélés-
ben, irányíthatja a forgó színkeverő ref-
lektorszerkezetet, amely a tükrös meny-
nyezetről visszaverődő prizmák segít-
ségével mozgásba hozza a festmény
mozdulatlan alakjait. Egy másik, moz-
dítható kis reflektor sugarával pedig
válogathat a magas falra, talajtól az
üvegmennyezetig felhalmozott portrék
között. Ugyancsak mások, színeket ke-
verhetnek egy kis apparátuson, amely-nek
színes fényei nonfiguratív festmények
színtónusait változtatják meg. A néző este
héttől addig részese és nézője ennek a
világnak, ameddig csak marad-ni akar.
Még mindig vár rá újdonság. Magára
öltheti a festő által tervezett és kivitelezett
álarcokat, rémisztgetve-mulattatva a
többieket. Felöltheti a kosztümöket; a
kitont, tógát, palástot, köntöst, pongyolát,
kabátot, kalapokat, csizmákat,
kalocsnikat. Elmúlt és eddig még nem
létezett korszakok jelmezeiben pom-
pázhat. Ha más szórakozást kíván, akkor
diafilmeken nézheti a színház vezető
színésznőjének különböző próbafotóit,
vagy derülhet társai önfeledt játékán,
esetleg egy félreeső sarokban lapozhatja
azt a furcsa, erre az alkalomra össze-
állított képes magazint, amelyben olda-
lanként új meg új téma, esemény rajzos,
fotós montázsai, a ma és a múlt közös
eseményei keverednek, mutatva, hogy
nem minden új a nap alatt. Angol nyelven
írt szövegek tájékoztatják az olvasót,
hallatlanul mulatságosan. És van még
Laterna Magica is. Niesl Fly, a tárlat
kigondolója elmondotta, hogy
kéthetenként rendeznek valamilyen ex-
perimentális dolgot! Soha ennyi mo-
solygó, örömteli arcot nem láttam kiállí-
táson. Minden rendű és korosztályú néző
megfordult itt.

A Chile asszonyai a Fiol Teatretben



Lille Teatret

Kicsiny színház, kicsinyeknek, kicsiny
színpadon, mini társulattal, de maximális
igényességgel játszanak itt bábuk és
eleven színészek, árnyjátékosok, mario-
nettesek és kézjátékosok. Lewis Caroll
Alice a Csodaországban az egyik nagy
siker, Saint-Exupéry A kis hercege mellett.
A művészeik maguk készítenek el
minden bábut, díszletet.

Huset

Tulajdonképpen ifjúsági ház. Nagyon
régi, kétszázötven éves épülettömböt fog-
lal el ez a szervezet, amelyet „lluset"-nek,
„háznak" neveznek, s amelyet az utcáról
egy tíz méter széles lengő piros girardi
kalap tesz azonnal felismerhetővé. A
földszinten olcsó önkiszolgáló étterem
van, az első emeleten színházterem, ahol
a közönség középen, párnázott ládákon
ülve nézi - olykor forogva - a terem négy
sarkában elhelyezett színpadi
emelvényeken folyó színészi játékot. A
Huset is „befogadó színház", csak helyet,
díszletet és technikai személyzetet ad
egy-egy produkcióhoz. Legutóbb Csehov-
novellák dramatizált változatait játszották
a legnépszerűbb dán színészek. Most
Bytett címmel egy gyarmatosítás ellen
szóló darabot adnak elő szupernaturalista
módon. Minden „igazi": a színpadok
talaja homok, van sás, nád, mocsár és
missziós telep. Tapintásra, szagra valódi.
„Igazi" vér folyik, igazi tűzön igazi ételt
főznek. z előadás ideje pontosan azonos
azzal, amit az óra mutat. A történet arról
szól, hogy a romlatlan, tiszta
gyarmatvilágot hogyan teszi tönkre a
civilizáció, a fehér ember, atom-kísérletek
kel, kábítószerekkel, tévével és nemi
betegségekkel. Mr. Ánders Peterson, a
Huset egyik népművelő-vezetője
elmondotta, hogy egy emelettel feljebb
politikai plakátkiállítás készületei foly-
nak. Előzőleg a palesztin kérdést dol-
gozták fel, most pedig Dél-Afrika a téma.
A látogatottság egy-egy vasárnap ezer-
ezerötszáz ember. A következő eme-

leten éppen egy zenés énekes műsor folyt
gyermekek és kísérőik számára. Olyasmi,
mint a mi Kaláka vagy Sebő együttesünk
zenei összeállítása. Családi műsor. Ének
és néptánc. A legfelső emelet ismét
színházterem. Jelenleg egy fiatal
zongoraművész koncertezik estén-ként. A
Huset ezenkívül segít munkát keresni a
munkanélküli fiataloknak, olcsó szállást
szerez, családoknál helyezi el a vidékről
feljött magányosokat, tájékoztatást nyújt
az aktuális társadalmi és kulturális
kérdésekről. A pincesörözőjük is furcsán
érdekes hely. Mao és Che Guevara
portréi, odébb Rosa Luxemburg és
Angela Davis, majd Lenin, Marx, Trockij
és Muhamed Ali. Úgy néz ki, mint egy
titkos anarchista találkahely valamilyen
régi filmen. Ez a lluset is állami
támogatásból tartja fenn magát. Félmillió
koronát kapnak egy évre. Ebből fedezik a
rezsit, a díszleteket és a hetven főnyi
személyzet fizetését. A többség heti
harminc órát, a többi heti negyven órát
dolgozik. Imponálóan kis létszám ehhez a
fantasztikus iramú és terjedelmű
munkához.

Det Kongeline Teatret

Ez a Királyi Színház tulajdonképpen egy
állami színházkombinát, ahol két szín-
házban két prózai, egy opera- és egy ba-
lett-társulat működik.

A Nye Scene (Új Színpad) a Királyi
Színház modernebb részlege. Itt két elő-
adást láttam. Az egyik mai dán szerző
Phaedra című drámája. z ismert téma itt
annyiban módosul, hogy a háború légköre
fontos és meghatározó: a mocskos
világban minden mocskossá válik. z
egyetlen tiszta és ártatlan figura
Hippolütosz, aki ártatlanul hal meg.
Phaedra iszákos, ledér és nagyon magá-
nyos asszony, emberileg érthető az el-
vágyódása ebből a bezártságból, de mi-
után rombol, nem kaphat kegyelmet. A
darab elején és végén megjelenő, padlót
sikáló házmester hiába próbál valami
tisztaságot csempészni ebbe a kor-

mos, megperzselt világba. Nagyszerű
díszletben, pompás jelmezekben igazában
tradicionális, langyos előadás. A fő-
szereplő Gnitta Nörby érdes-érdekes
egyénisége helyenként igazi élettel tölti
meg a színpadot.

A Koldusoperát szintén a Nye Scenében
játsszák. A román vendégrendező
munkája nem különösebben érdekes.
Mintha a tizennyolc év előtti Madách
Színház stílusát láttam volna, de az
akkori nagy egyéniségek szerepformálása
nélkül. A darabot vígjátéknak rendezték;
a közönség „vette a lapot". Minden
viccnek nagy hatása volt, de a
mondanivaló mellett elsiklott az előadás,
„elidegenítésnek" nyoma sem volt.

Gamle Scene

A Királyi Színháznak a mi Opera-
házunkhoz hasonlatos épülete a Gamle,
vagyis a Régi Színház. Itt Verdi Macbethjét
láttam, igen jó szcenírozásban, angol
tenorista vendégszereplésével. z elő-
adásban leginkább a sziklaromokból,
üregekből felépített skót várrom érvé-
nyesült. z énekesek eleinte kissé el-
fogultan, fátyolosan intonáltak, de a
második felvonástól kezdve a főszerep-lő
elfoglalta méltó helyét az operában, bár
színészileg eléggé ügyetlen benyomást
keltett. Kitűnő volt a kórus mozgatása és
részvétele.

Á Szentivánéji álom a méltán világhírű
Dán Balett együttes csodálatos előacl(ísa
volt. A jegyek minden estére hónapokkal
előbb elkelnek. Jegyüzéreket nem láttam,
mintha ezt a foglalkozást itt nem
ismernék. Csak nagy utánjárással sikerült
bejutnom a színházba, és láthattam életem
egyik legmegragadóbb színházi
produkcióját. Mendelssohn és Ligeti
György zenéjére komponálta meg
Shakespeare szövegének koreográfiáját a
zseniális John Neumeier. Mendelssohn
zenéje a kerettörténetet szolgálja, Ligeti
elektronikus kompozíciója pedig a mesés
vagyis inkább fantasztikus éj csodáit
segíti. Kiváló táncosok klasszikus és
egészen modern mozgásrendszerrel, ki-
tűnő színészi érzékkel, remek humorral és
szépséggel formálják szerepeiket. A
kerettörténetet Mendelssohn korához, az
erdei jeleneteket pedig egy időt-len
Galaxis-korba helyezte a rendező-
dramaturg-koreográfus Neumeier. Bie-
dermeier kosztümös Theseus és Hyppolita,
Helena és Hermia, Lysander és Demetrius.

z esküvői készülődés egy hatalmas
menyasszonyi fátyol próbálgatásával in-

Erno Müller (Theseus) és Gnitta Nörby (Phaedra) a Pheadra című drámában



dul. A fátyol az egész színpadot betölti,
körülötte apró öltésekkel varrónők dol-
goznak. Erre megy fel a függöny. Theseus
mindent elkövet, hogy az unott Hyppolitát
jobb kedvre derítse. Ékszereket,
virágkosarakat hozat, szebb-nél szebb
ajándékokkal igyekszik Hyppolita kegyeit
megnyerni - mindhiába. Ebbe a bevezető
jelenetbe felsorakozik a mese valamennyi
szereplője. Cselekvő részei Theseus
vágyainak. Főleg a mester-emberek
iparkodnak egy fantasztikus verkli (síp,
dob és nádi hegedű, vala-mint kelléktár és
zenegép) segítségével megnevettetni a
fásult királynét. Mind-hiába! Ekkor valaki
elejt a színen egy névtelen kedvesnek
szóló, névtelen szerelmes levelet. Ezt így
vagy úgy, valamennyi szerelmespár kézhez
kapja, hogy aztán szellemesebbnél
szellemesebb ötletek révén újból elveszítse,
amíg mindenki, akinek az erdőben meg
kell jelennie, el nem határozza, hogy
randevúra, siet.

Puck egy kertészfiú aprócska szerepé-ben
tűnik itt fel. Helena szemüveges,
Demetrius nyalka katonatiszt, Lysander
költői lelkű álmodozó, klermia pedig
határozott, talpraesett és kissé frivol.
Hyppolita természetesen azonos Titániával,
Theseus pedig Óberonnal. A kertészlegénv
átalakul Puckká. z erdei tündérek,
tündérkirályok valamennyien szorosan a
testre simuló ezüst trikókban, fejükön
selyemsapkával jelennek meg. Krómozott
ezüst fatörzseken smaragdzöld üveglevelű
fák csúsznak be a fehér fátyolfelhőben
ú s z ó színpadra, gumikerekeken, a táncosok
mozgatják őket. Ettől kezdve a táncosok
teste és a fák együtt élnek és mozognak, új
és új színteret alkotva a mesés történetnek.
Csillagok gyúlnak és lehullanak, szín-
csóvák repülnek az ég felé, mint egy
Gordon Craig-színpadfestmény, de állandó
mozgásban. A balett egységes színvilága a
fehér, zöld és kék színek összecsengő
harmóniája. Puck megtalál-ja a szerelmesét
üldöző Helena szemüvegét, felpróbálja,
magán felejti, s ez lesz a forrása minden
baklövésének. Így téveszti össze a
szerelmeseket, ezért potyog le majdnem,
vaktában tapogatózva a bugyborékolva
nevető nézők közé. Oberon egy pofonnal
megdorgálja, s a végzetes szemüveg
lehullik Puck orráról. Most már képes
rendbe hoznia szerelmesek dolgát.
Titániának pedig Oberon kegye megbocsát.
z egész balett sugárzik a humortól és a
humanizmustól.

Holberg, a dán Moliére (ahogy az

irodalomtörténészek nevezik a színház-
alapító tudós drámaírót) egyik komédiá-
jának, az Odysseus Ithakábannak egyik fő-
próbáját láttam a Det Kongelige Teat-
retben. Vándorszínjátszó-társulatról szól,
akik mindent elkövetnek a közönség
becsalogatására, nem sok sikerrel, úgy,
hogy a Búcsú szimfóniához hasonlóan itt
is egyre-másra tűnnek el a szereplők a
színről, amíg csak egy komédiás marad a
deszkákon, hogy végül keserű legyintéssel
ő is társai után eredjen. Rengeteg ötlettel
rendezte a Királyi Színház rendezője, Line
Krogh. Jó lenne magyar színpadon is látni
a Furfangos csumadia szerzőjének ezt a
fergeteges komédiáját, ezekben a vígjáték-
szegény években.

Odense, Városi Színház

Koppenhága után Odense volt a követ-
kező állomás. A Városi Színházban egy
karácsonyi bemutató előkészületeit láttam,
Bjaerne Reuter ifjúsági vígjátékát, a Buster
világát . A darab főhőse egy tizen-két éves
fiú és járáshibás nővére. A fiú a felnőttek
világával szemben kialakítja a maga csupa
varázs csodavilágát, amely-

ben minden gonoszt legyőz, minden bal-
szerencse felett úrrá lesz, mindenkinek az
életét boldogabbá teszi. Ott, ahol sé-
relmeket kapott, büntet, ahol szeretetet
kapott, jutalmaz. Zenés vidám történet. A
szerepeket bőven húszon felüli színészek
játszották, egyáltalán nem illúziót keltően.

Pablo Neruda Banditákját az odensei
színház a városi tanács hatalmas elő-
csarnokában játssza. Ugyanis majdnem
két évig tartott a színház épületének
karbantartása, ezért a társulat kénytelen
volt idegenben játszani. Így találták meg a
városi tanács épületét. A Banditák
produkciója már eleve ide készült. Most,
hogy a színház ősszel megnyílt, a díszlet
nem fért volna el a színpadon, ezért
játsszák a darabot még most is a színházon
kívül.

A darab nálunk is ismert, az 185o-es
években a Californiába menekült chilei
emigránsok sorsát mutatja be. Vezérük,
Joachim Murano reménnyel indítja el
népét az „ígéret földje" felé. Csakhamar rá
kell azonban döbbennie, hogy Ameri-
kában csak koszos bevándoroltaknak
számítanak, akiket a Ku-Klux-Klan

A Dán Királyi Balett Szentivánéji álom-előadása. Linda Hindberg (Hippolyta) és Johnny Eliasen

(Theseus)



tűzzel-vassal üldöz, akiknek munkaerejét
a bányák és őserdők felőrlik, s akik
számára végül nem marad más kiút, mint
a banditizmus. Így végül is szét-
szóródnak, Muranót elfogják és kivégzik.
z amerikai fehérek hajtóvadászatot
rendeznek a maradék chilei csoportok fel-
kutatására és kiirtására. Totális színházi
előadás ez, ahol chilei dalok, táncok,
balladák szólalnak meg, az antik kórusok
mintáját követve. Á jelen és a múlt törté-
nelmi kapcsolatai állandóan összefonód-
va jelennek meg. z előadás látványos,
élvezetes, igen magasfokú színészi mun-
kával gazdagított jó rendezésben, remek
szcenírozásban. A hatszázötven főnyi
zsúfolt nézőtér - Dániában szokatlanul -
nyíltszíni tapsokkal, lelkes közbekiál-
tásokkal jutalmazta a résztvevők mun-
káját.

Aarhus, Városi Színház

Odensébel Jylland sziget legnagyobb vá-
rosába, Áarhusba mentem. A Városi
Színház szecessziós, nagy, kényelmes
épület, régi színes ólomkeretes
ablakokkal, jellegzetes Bauhaus-
oszlopokkal. Ibsen A társadalom
támaszai című drámáját láttam, majdnem
telt ház előtt. Korrekt előadás, szépen
beszélő, helyesen értelmezett
alakításokkal színre lépő színészek a
színpadon. Jól mozognak, stílus-
ismeretük fölényes, de az előadás mintha
idejét múlta volna. Vontatott cselek-
ményvezetéssel, húzások nélkül játszot-
tak. A szünetben egy másik aarhusi szín-
ház fiatal rendezőjével beszélgettem, aki
a Mégis, kinek az élete című, nálunk éppen
most futó darabot rendezte. zon töri a
fejét, hogy a darabbal elmennek egy
elmegyógyintézetbe vendégszerepelni.

Elutazásom délelőttjén még besiettem a
színházba, mert megtudtam, hogy az
egyik legtehetségesebb angol színházi

rendező, Kevin Robinson vendégrende-
zésében Georg Frankgar Aranyifjak című
restaurációs komédiáját próbálják.
Rendkívül élvezetes volt az a vidám, laza
légkör, amelyben ez a fiatalember
dolgozik. Jó előadásnak ígérkezik a pro-
dukció. A próba végén a főügyelő végig-
kalauzolt a színház épületében. Itt is há-
rom színpadon tartanak esténként elő-
adásokat. Az egyik a nagyszínpad; a má-
sik az épület oldalszárnyában egy volt
mozi nézőterét foglalja el, ahol egy for-
málható nézőterű, jobbára kísérleti szín-
ház működik. A harmadik pedig a szín-
pad pincehelyisége, melyben egy román
gyermekszínházi társulat, a Dr. Dolittle
és az állatok című zenés darabot adta elő.
Ebben a színházban is folyik színész-
oktatás, ugyanolyan alapon, mint a
Koppenhágai Allami Iskolában.

Általános benyomásaim
a színészi játékról

Tagadhatatlan, hogy olyan nagy színész-
egyéniségekkel, mint amilyenekkel a
magyar színjátszás rendelkezik, Dániában
nem találkoztam. De rosszul beszélő,
mozgó, éneklő, táncoló, szerepüket el-
hanyagoló színészekkel sem. Rengeteg
bennük a hivatástudat és ambíció. Nem
kényezteti el őket a biztonságot jelentő
szerződési rendszer, ezért aztán állandóan
csúcsformában kell lenniök. A tévé se-
gítségével könnyű a kiugrás, de egy szín-
padi bukás évekre visszavetheti (ha nincs
elég anyagi kitartása) a színészt. Nincse-
nek agyonhajszolva, mert nagy a színész-
kínálat. Több a keresetük, de nem állan-
dó. Szerények, ez látszik azon is, aho-
gyan a tapsot megköszönik. Együttes
sikerük van, ha van. Nem akarnak a darab
vagy a rendező fölé tolakodni. Igen nagy
a próbafegyelem. Nincs annyi vita,
beszélgetés, mint nálunk.

Színészképzés

Koppenhágában egy Állami Színiiskola
működik, ezenkívül tanácsi iskolák van-
nak Odensében és Aarhusban. A növen-
dékek csak színjátszásból kapnak diplo-
mát. Ennek alapján majd a gyakorlat dönti
el, kiből lesz színész, kiből rendező.
Díszlettervezést, jelmeztervezést egy
képzőművészeti főiskolán tanítanak. A
növendékek három évig tanul-nak;
rendkívül sok tantárgyuk van. Vizsgázniok
nem kell. Nincsenek főiskolás
színelőadások, mint nálunk. z utol-só
évben statisztálhatnak, esetleg kisebb
szerepeket kaphatnak az iskola anya-
színházában. Nem kapnak ösztöndíjat, de
nem fizetnek tandíjat. Ha a szülők nem
támogatják őket, bizony sokat szű-
kölködnek, csak éjjel vagy hajnalban
tudnak dolgozni. A legtöbben a nyári
három hónap szünet alatt kuporgatják
össze az egész évre beosztásra kerülő
összeget. Kérhetnek kölcsönt az állami
banktól, de ennek havi összege nem lehet
több, mint kétezer korona. (A munka-
nélküli-segély fele.) Ezt az összeget aztán
a diploma megszerzését követő öt éven
belül vissza kell fizetniök akkor is, ha
abbahagyják a tanulást, ugyanis a
munkabérből levonják az ösztöndíjat. A
három év összes tanulólétszáma
maximálisan harminc fő. z elhelyezke-
désre nincs semmi biztosíték, nincs rosta-
vizsga sem. Majdnem annyi a tanár, mint a
tanuló, hiszen reggel nyolctól este tízig
tanulnak. Többfajta mozgást, éneket,
beszédtechnikát és művészi beszédet.
Tanulnak dzsesszt és operát, népdalokat és
songokat; ezek mind külön órák, külön
tanárokkal. Tanulnak színpadi viselkedést,
helyzetgyakorlatokat, csoportosan és
egyénileg, valamint irodalmat,
művészettörténetet stb. A legalaposabb és
legjobban átgondolt tan-tervet az odensei
Városi Színház színésziskolájában láttam.

Megismerhettem egy rendkívül vonzó
ország színházi kultúrájának egy részét.
Találkozhattam barátokkal, sikerült fel-
keltenem érdeklődésüket hazánk és a
magyar drámairodalom iránt. Színházi
gondjaink, problémáink javarészt közösek:
nincs elegendő jó nemzeti dráma; sok a
kommersz fércmű, na g y a nyugati
befolyás (angol, amerikai). Drága a da-
rabok kiállítási költsége: közönségszer-
vezési gondjaik vannak. Mintha csak a
saját színházam egyik értekezletén ültem
volna, amikor dán barátaimat hallgattam
ezekről a témákról panaszkodni.
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