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onló logika, hasonló szimbólumrend-szer,
e mindez igen szuggesztíven. Nem
iszem, hogy igazuk lenne azoknak, akik
usztán az ötméteres bábuk, a technikai
rükkök hatásának tulajdonítják az együttes
ikerét.

A titok magában az együttesben rejlik, s
ppen ezért megismételhetetlen és egyedi,
űvi úton elő nem állítható. Vezetőjük,
eter Schuman, a fesztivál talán legtöbbet
ényképezett és legtöbbet faggatott sztárja
gyáltalán nem kel-tette egy sztár
enyomását: pocakos, hajlott hátú,
zakállas, rosszul öltözött és elhanyagolt
olt, ugyanúgy, mint társulatának többi
agja is. Velük lehetett különben a
eggyakrabban találkozni, szinte mindenütt,

ivel hivatalos elő-adásukon kívül az
tcán, a szabad ég alatt is rögtönöztek
övid darabokat, a járókelők nem kis
römére. Ilyen alkalmakkor szívesen
eszéltek magukról, munkájukról, és így
em egy érdekes dologról szereztünk
udomást.

Kommunának tekintik magukat, mivel
inden kérdésben közösen döntenek

mind művészeti, mind materiális
ellegűekben), a pénzt, amit keresnek,
gyenlően osztják fel maguk között, és
inden, a színházzal kapcsolatos munkát

gyenlő arányban végeznek. 1961-ben volt
lső fellépésük egy New York-i
emplomban, s aztán éveken át csak
emplomokban és az utcán léptek fel. Még
a is gyakran játszanak az utcán, ingyen,

lkalomszerűen összegyűlt közönségnek.
A pármai egyetemisták, akik Brecht

ivétel és szabály című darabját adták elő,
z előadás befejeztével óriási plakátokat; a
apitalizmus igazi arcát le-leplező
rafikonokat és tablókat hurcoltak elő, és
elszólították a közönséget, jöjjön fel a
zínpadra, s tekintse meg azokat. Az
lőadás fő érdeme különben nem a
idaktikus szándékú mondanivaló - az
sztályellentétek egyéni szándéktól,

óakarattól független kien-
esztelhetetlenségének - preciz kifejtése
olt, hanem a két főszereplő, az úr és a
zolga újszerű, a Godot-ra várva Lu-
kyjának és Pozzójának kapcsolatára
mlékeztető ábrázolása.

A modern hangvételű bemutatók között
kadt persze hagyományos technikájú is: a
ew York-i Pillory Theatre például egy
alderon darabbal, Az élet álommal

elentkezett.
A fesztiválhíradó, amit szintén diákok

zerkesztettek és írtak, és amely éppen
zért valóban hű tükre volt a közönség
ézeteinek, azt állította, hogy „nem
sodálkoztak volna, ha záptojások és
ohadt gyümölcsök repkedtek volna az est
olyamán". En érdekesnek és jó-nak
aláltam a Sztanyiszlavszkij-iskolán alapuló
átékstílust, és főként az egyik szereplő,
imberly Welsh játékát.

Magyarországot az Universitas együttes
képviselte. Halász Péter A pokol
nyolcadik köre című drámáját adták elő,
Ruszt József rendezésében. Az elő-adás
egyike volt a legjobbaknak; mű-vészi
fegyelem, ízlés, stílusérzék jellemezték.
Ezt a darabot már évek óta játsszák
itthon, szinte minden lap közölt már róla
méltatást, így különösebb elemzésre nincs
szükség. Talán csak annyit: megkérdeztem
Roman Szydlowskit, a Trybuna Ludu
munkatársát, mi a véleménye a darabról, s
a tekintélyes színikritikus is meleg
szavakkal dicsérte az együttes játékát.

M ART I N ESSLIN

a legnagyobb elragadtatás hangján
számol be az Old Vicben fellépő Bar-
rault-társulat Rabelais-előadásáról. A
produkción érződik Artaud, Grotowski,
a Living Theatre és a La Mama hatása,
csakhogy Barrault egy vala-mivel
rendelkezik, ami mindezekből hiányzik:
fenséges irodalmi szöveggel - és úgy
tűnik, minden ezen múlik. Elsőrangú
adaptálói munkát is végzett, és így a
sok helyről merített csillogó produkciós
technikák most kaptak első ízben igazi
színházi lét-jogosultságot. Totális
színház ez, a szó legjobb értelmében, és
Barrault legnagyobb fegyverténye az,
hogy ezt az ősi klasszikus művet a
hippik és az LSD, a diáklázadások és a
kulturális forradalom korában izzóan
aktuálissá tudja tenni. Rabelais
csakúgy, mint mi, egy átmeneti kor
embere volt, két világ ütközőpontján
élt, és Barrault remekül kiaknázza ezt a
párhuzamosságot. Aki színházkedvelő,
és nem látta ezt az előadást, olyasmit
mu-
lasztott, amihez hasonlót újabb hosszú
éveken át nem kaphat.
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SOMA SÁNDOR

Hat berlini bemutató
és egy színházavatás

A szokásos őszi Berlini Fesztiválnapok
ezúttal a Német Demokratikus
Köztársaság megalakulása 20. évfordu-
lójának jegyében zajlottak le.

A Deutsches Theater már hónapok óta
nagy sikerrel játszott előadása, az Aula
ezért különös aktualitást nyert. A darab
Hermann Kant nagy népszerűségnek
örvendő regényéből készült, amelyet maga
az író formált színpadra. Főhőse Robert
Iswall, egykori villany-szerelő, aki húsz-
egynéhány esztendővel ezelőtt Munkás-
Paraszt Akadémiát végzett, s jelenleg neves
újságíró. Iswall azt a feladatot kapja, hogy
az egyetem aulájában előadást tartson az
egykori Munkás-Paraszt Akadémiáról, ahol
ő annak idején a tanulmányait végezte. Is-
wallt ez a feladat arra készteti, hogy
önmagában vizsgálja felül az eddig megtett
utat. Felismeri, hogy a jelent a múlt kritikai
elemzése nélkül nem tudja helyesen
megítélni, ahogy a jövőt is csak a megtett
út elemző felmérésével képes jobbá tenni.
Iswall tehát, aki egyben a narrátor szerepét
tölti be a drámai változatban, kirándulást
tesz a múltba, és végigvezet azon a törté-
nelmi folyamaton, amelyet a fasizmus
leverésétől a mai napig társaival bejárt.
Kant ezt a nagy történelmi témát kritikai
elemzéssel fejti ki, Iswall egyéni
önvizsgálatának és felelősségtudatának
szemüvegén keresztül. A rendkívül nép-
szerű regény nyomán Iswall neve ma már
szinonimája lett a hibákat nem el-kendőző,
nyílt politikai hangvételnek. Ez a múlt
eredményeit, győzelmeit nem megtagadó,
bizonyos ironikus felhang, némelykor
anekdotázó kedv kíséri végig az Aula
színházi előadását is. Iswall kritikai
önvizsgálata a színházi előadás
középpontjába került.

Az Aula rendezője Uta Birnbaum,
nagyszerűen összefogott és gördülékeny
előadást produkált. Kiváló színészek álltak
a rendelkezésére, Reimar Joh. Baur (Iswall
alakítója), Dieter Franke, Dieter Mann,
Peter Aust, Enst Kahler stb. A legkisebb
epizód is él; a színészi játék a legapróbb
részletekig finoman kidolgozott, de
könnyed, spontán, ma-gától értetődő
természetességgel hat. A darab kissé
didaktikus jellegét a színészi játék
ellensúlyozni tudta, az ember-ábrázolás
többrétűsége és mélysége nem kis
mértékben a színház, a rendező és a
színészek munkáját dicséri.



A Volksbühne előadása Gerhard
Winterlich Látóhatárok című komédiáját
vitte színre. A darabot először mun-
kásszínjátszók mutatták ' be egy kisvá-
rosban. Heiner Müller, Benno Besson,
Dieter Klein és Karl-Heinz Müller át-
dolgozásával készült el a Volksbühne
színpadán bemutatott jelenlegi változat.

Üres színpad fogadja a nézőt, a hát-tér
fehér vásznán megjelenik egy üdülő
árnyképe különböző árnyfigurákkal,
minden felvonás előtt más-más szituá-
cióban. A játék megkezdésekor fentről
keményített vászonlapok ereszkednek le,
és zöldes-barnás színhatással betöltik a
színpadot. Ezek a függő, libegő vá-
szonlapok egy erdőt jeleznek, a Szent-
ivánéji álom varázslatos erdei hangulatára
emlékeztetnek. A cselekménybonyolítás is
hasonló asszociációkat ad, csak-hogy
ebben a varázslatban mai emberek, mai
problémák jelennek meg.

Egy fürdőköpeny, egy labda és egy
sapka furcsa dolgokat művel: akihez e
tárgyak véletlen folytán elkerülnek, az
átalakul, s rádöbben, hogy embertársát
jobban, mélyebben kell megismernie. De
ez a reális valóságból fakadó tündérjáték
sok fontos és aktuális társadalmi
problémát is felvet ebben az elvarázsolt
erdőben. Bemutatja a szocialista vezetés és
a személyiségfejlődés össze-függéseit is,
miközben a közönség nagyokat nevetve jut
el felismerésekhez: az újfajta ember új
emberi magatartást követ, a magánéletben
és munkavégzés közben egyaránt.

A színészek láthatóan nagy komédiázó
kedvvel játszanak Benno Besson, a
rendező ötletes, de végül kissé egyhangúvá
váló színpadán. A közönség - ja-varészt
húszévesek ültek a nézőtéren - jól és
értően reagált a játékra, a jól poentírozott
bemondásokat rendkívül hálásan fogadta.
A hangulat forró lelkesedésbe csapott át,
amikor az előadás végen a nézőtér első
három sora a magasba emelkedett
váratlanul, s az ifjú nézők egyszercsak
zsöllyéiken ülve a színpadon találták
magukat. Tapsorkán közben a színpad és a
nézőtér egybeolvadt, a játék népünnepéllyé
vált.

A harmadik, mai aktuális problémákat
tárgyaló előadás szintén a Volksbühne
színpadán volt látható, a hallei Landes
Theater berlini vendégjátékának estéjén.
Annin Stolper Kortársak című darabja
került bemutatásra, amely Jevgenyij
Gabrilovics és Julij Rajzman
filmnovellájából készült. A filmet nálunk is
bemutatták. A drámai változat szerkezeti
felépítése, noha filmnovellából készült,
sajnos statikus; a darab valóban rendkívül
aktuális mondanivaló-ja - az egyéni és a
társadalmi érdek összefüggései, a
személyiség továbbfejlődésének kérdései a
tudományos-technikai forradalom
korszakában - megle

hetősen didaktikus formában került
színpadra. A rendezés, Christoph Schroth
munkája, a darab statikus és didaktikus
mivoltát nem tudta megfelelően ellen-
súlyozni. Két kiváló színészi alakítás tette
mégis emlékezetessé az estét: a Gubanovot
játszó Kurt Bőwe és Martin Trettau, aki
sajátos, finom humorral alakította
Nyitocskin figuráját.

A három jelenkori dráma előadását a
közönség szívesen és lelkesen fogadta.
Vitathatatlan, hogy a német színházak
legnagyobb sikerei azok az előadások,
amelyek a mai élettel és problémákkal
foglalkoznak. Ezért szívesen mutatnak be
mai témájú műveket. Nem véletlen hát,
hogy annyi új mai darab jelenik meg a
német színházak műsorán. Hogy még
néhányról legalább említést tegyek - Klaus
Wolf: Tábortűz; Horst Salomon:
Elvtársapám; Hans Lucke: A
középszerűség minden bűn kezdete;
Werner Heiduczek: A Marul á k ; Heinz
Kahlau: Mintatanuló stb.

A Deutsches Theater műsorán szerepel
Lessing halhatatlan klasszikus remeke: A
bölcs Náthán. Ez a mű, amely-nek
szövegét a német közönség már
gyermekkorában, az iskolapadban meg-
ismeri, jóformán nem is szerepelt magyar
színpadon. Előadások összehasonlítására
tehát nincsen mód. A klasszikus veretű
szöveget, amelyet a német közönség
mindig kellő tisztelettel és áhítattal
hallgatott, ez az előadás át-hangszerelte.
Friede Solter rendezésé-ben komédiának
játsszák, s így a korabeli naiv fordulatok
spontán természetességgel hatnak. Ez a
hangvétel egyúttal közelebb is hozta a
művet a mai közönséghez, elsősorban a
fiatalokhoz. Náthán itt nem csupán bölcs
szentenciákat mond, amelyeket áhítattal
illik meghallgatni, ha titokban talán kicsit
unják is már. A mai Náthán gondolkodó
lény, korát jól ismeri, ezért előrelátóan,
okosan, bölcsen tud eligazodni a korabeli
társadalmi körülmények között.

Felejthetetlen élményt adott Wolfgang
Heinz, Náthán alakítója. Erről a színészi
munkáról tanulmányt lehetne írni. A mű
másik fontos figuráját is sajátos
felfogásban mutatja be az előadás. Az
idegenbe került kereszteslovag alakítója,
Dieter Mann itt asszociálni enged a II.
világháború német katonájára, aki nyers
megvetéssel kezeli az idegen ország népét,
s Náthán gondolkodó bölcsessége csak
nehezen tudja értelmi körébe vonni
elvakult fanatizmusát. Szaladin szultán
figuráját is a meditálás síkjára terelte a
rendezés Jürgen Holtz finom iróniával
megformált alakításában.
Kiegyensúlyozott, szép elő-adás ez. A
színészi játékot kissé egy helyben
topogtatja Heinrich Kilger díszlete, amely
azért híven szolgálja az

előadás kicsit meseszerű, ironikus hang-
vételét.

A Deutsches Theater még egy nagy
színházi élményt adott, nagyszerű elő-
adást egy sor ragyogó színészi alakítással.
Fricdo Solter kitűnő rendezői képessége itt
maradéktalanul érvényesült. A kutya
testamentuma, avagy Részvétteljes
asszonyunkról szóló játék című népi
komédiát játszották, Ariano Suassuna
művét, amelyet az író Brazília északkeleti
részének népi históriáiból és brazil
népballadákból állított össze. Az üres
színpad valami cirkuszi porond-félének
van kiképezve. Amikor felmegy a függöny,
brazil táncritmusban egymás után jönnek
be a szereplők, mint cirkuszban a
mutatványosok, hogy köszöntsék a
közönséget, s eközben a szín-pad bal
sarkában egy csodálatosan szép kreol nő
veri a dobot, peregteti az egy-re forróbb
ritmust. Ez a belépő fergetegesen vidám,
ötletekben gazdag, igen mozgalmas
produkció, amely a színészektől maximális
mozgáskészséget követelt. A játék hősei,
két csavargó, Grilo és Chico, akik rengeteg
bonyodalom közepette mindig kimásznak
a csávából. Egy alkalommal a gazdag
pékné kutyáját temettetik el katolikus
szertartás szerint, az egyház törvényeit
megkerülve, s egy néppel együttélő
szegény papocskát lekenyerezve. Az efféle
kalandokból származó bonyodalmakból a
józan eszű Grilónak valamilyen furfanggal
mindig sikerül kikeverednie. Még a
mennyekből leszálló ifjú, deli Jézust és
anyját, Máriát, de még az ördögöt ma-gát
is sikerül megnyernie. A nép természetes
esze, bölcs humora, az emberi
összetartozás lírája és szépsége is ér-vényre
jut ebben a vidám játékban. A groteszk is
nagy szerepet kap a csavarintos népi
szituációkban. Minden színészi alakítás a
groteszk eszközeivel nyújt ragyogó
jellemábrázolást, s egyben cirkuszi
mutatványnak is beillik a nagyszerű
mozgáskultúrával felépített színészi
produkció. Az előadás kiemelkedő színészi
munkája Grilo és Chico figurája Dieter
Franke és Ernst Kahler alakításában, de
feledhetetlen a kispapot alakító színész,
Horst Hiemer groteszk humora és vérbő
komédiázása is. Käthe Reichel alakította a
péknét, pikánsan, szellemesen, jó
humorérzékkel; kitűnő mozgáskultúráról
tesz tanúbizonyságot a péket formáló
Dieter Mann is.

A Staatsoper rendkívül izgalmas, mű-
vészi vitákat kiváltó produkciójáról kell
még említést tenni. A sevillai borbély
előadását Ruth Berghaus koreográfus
rendezte commedia dell'arte stílusban. Az
első felvonás bravúros rendezői munka, a
zenével csodálatos koreográfiában
összefonódik a színészi játék is. Nincs
egyetlen kiaknázatlan zenei taktus sem,
amellyel ne lenne szinkronban a



színészénekes mozgása. A Rossini-mu-
zsika így egybeolvad a koreografikusan
felépített cselekvő mozgással, és nagyon
ritka esetben válik egy-egy pantomimikus
elem öncélúvá. A modern színjátszás
egyik alaptendenciájával találkozunk itt, a
színészi mozgás kihegyezett ritmikai
elemeivel történő rendezői komponálással,
amely ez esetben egy-beforrt a Rossini
komponálta zenei ritmikával.

A második felvonás, sajnos, nem ilyen
sikerült, a rendező nem tudott ellenállni a
kísértésnek, játék és mozgás öncélúvá
vált, s fölébe keveredett a zenének.
(Rosinát a berlini operasztár, Geszty
Szilvia énekelte, bravúros muzikalitással.)

A 2 0 . évforduló ünnepségeinek érdekes
színfoltja volt egy színházavatás. A XVII.
század közepén épült potsdami Új Palota
frissen restaurált barokk szín-házterme, a
Kastélyszínház megnyitotta kapuit a
világhírű császári rezidenciák, a Sanssouci
park árnyas fái között. A potsdami Hans-
Otto Theater operatársulata vette
birtokába ezt a jó akusztikával rendelkező
s újjávarázsolt gyönyörű
színházhelyiséget. Babel Mária című
drámájának utolsó képéből - amely a
forradalom utáni munkásnép beköltözését
ábrázolja a főúri palotába - Tilo Müller-
Medek Beköltözés címmel egy-felvonásos
operát írt. ősbemutatója itt és ezúttal
zajlott le, a színházavatás első
előadásaként. Majd Cimarosa Titkos
házasság című operáját adta elő még ezen
az estén a Hans-Otto Theater ope-
raegyüttese, igen kellemes előadásban.

A színházi események között említem
végül a Német Művészeti Akadémia és a
német Színházművészeti Szövetség
színházi kiállítását. A három emeletet
betöltő kiállítás a Német Demokratikus
Köztársaság húsz esztendejének jelentős
színházi produkcióit dokumentálja rend-
kívül gazdag anyaggal, tanulságos szín-
házfejlődési folyamatot mutatva be.

G . T O V S Z T O N O G O V .

A LENINGRÁDI GORKIJ SZÍNHÁZ

F Ő R E N D E Z Ő J E ,

a Leningradszkaja Pravda hasábjain vá-
laszolt a közönség néhány kérdésére.
Véleménye szerint a tv teljesen önálló
műfaj, amelynek művészi nyelve külön-
bözik mind a filmtől, mind a színháztól.
A tv más beállításokat, más szerep-
osztást, más sminket követel. Gyakran
előfordul, hogy több tehetséges színész
kitűnő a színpadon, de a tv-ben nem
érvényesül. Nemrég például közvetítették
az Én, nagymama, Iliko és Illarion
előadását. Tatoszov, aki ragyogó a szín-
padon, a képernyőn öregnek tűnt. A
díszletek sem „játszottak". Szóval, ez egy
egészen más előadás volt, elsiklott a bája,
a lényege. Rossz a tv-közvetítés azért is,
mert a kamerák nem a legszerencsésebb
szögből mutatják a színpadot, s a színház
legrosszabb helyének a távolságából.
Tovsztonogov annak a híve, hogy a
rendező külön tv-változatát készítse el a
színházi előadásnak. Így például nemrég
megrendezte a tv számára az Igazat,
csakis a tiszta igazat c. előadásuk
változatát. Erre a munkára három és fél
hónapot fordított.

Egy másik kérdésre válaszolva el-
mondja Tovsztonogov, hogy a közeljö-
vőben megnyílik a 120 nézőt befogadó
zsebszínháza. Külföldi tapasztalatok az
ilyen stúdiószínházak nagy hasznossá-gát
bizonyítják. A nagy színház évente
három-négy bemutatót tart. A stú-
diószínház feladata nemcsak a műsor
szélesítése lesz, hanem a fiatal rendezők
foglalkoztatása, erejük kipróbálása s
annak biztosítása, hogy a nagy színészek
egyéni álmai teljesülhessenek (például,
hogy Lebegyev eljátszhassa az Egy őrült
naplóját).

Elmondotta még, hogy filmet fog ren-
dezni. Már készen is van a Megalázottak
és megszomorítottak c. Dosztojevszkij-
műből készült forgatókönyv, csak
képtelen a színháztól másfél évre elsza-
kadni.

A lengyel drámairodalom fesztiválja
alkalmából a Gorkij Színház Szaniaski
Két színház c. művét fogja rendezni a
lengyel Axer. A jubileumi évad előadása
Rahmanov Viharos alkonyata lesz. Az év
végén viszont egy musicallel lepik meg a
közönséget. Bemutatják a grúz A.
Cagareli (szöveg) és G. Kancseli (zene)
Hanuma c. zenés vígjátékát.
Leningradszkaja Pravda, 1969. november
21.
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Almási Miklós:

Egy fogalom válsága - egy műfaj fázis-

váltása

Dersi Tamás:

Az Athéni Timon mai olvasásban

Emődi Natália:

A fiatal Athéni Timon

D. Fehér Zsuzsa:

Az Athéni Timon jelmezei

Hermann István:

A felújított Tükör kapcsán

Bratmann Mihály:

Gondolatok a Tükör előadásától

Hont Ferenc:

Színikritika három tételben

Taar Ferenc:

Egy dráma születése

Jósfay György:

Önvalló színjáték

Somlai Péter:

Szmuk doktor Kaposváron

Gábor István: Színész

a futópályán

Kunszery Gyula:

„Góthék"

Dráma, író, kritikus (Beszélgetés Thurzó

Gábor: Meddig lehet angyal valaki című

drámájáról)

Dobossy László:

A sevillai borbély új fordításának tanulságai

Babarczy László:

Egy moszkvai tanulmányút tanulságai

M. Lázár Magda:

Akinek adósai vagyunk: a drámaíró Horváth

Ödön

Csiszár Béla:

A drámaírás: mesterség

Bódis Mária:

Soós Imre

Földes Anna: Kétféle

szellemidézés


