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Játékok az Életrajzzal

Max Frisch Játék az életrajzzal (Bio-
graphie: ein Spiel) című darabja megle-
hetősen botrányos viták után került be-
mutatásra a zürichi Schauspielhausban,
1968 elején. A botrány jó propaganda volt
a darabnak: a zürichi bemutató után négy
héttel már harminc színház tűzte műsorára
az Életrajzot. Nagy volt a várakozás - a
kritikai visszhang pedig meglehetősen
ellentmondásos.

Nálunk 1969. november végén mutatta
be a Thália Színház Kazán István ren-
dezésében, néhány héttel azután, hogy a
nyugat-berlini Schlossparktheater buda-
pesti vendégjátéka alkalmából láthattuk.

A bemutatónak nálunk is nagy volt a
kritikai visszhangja, és éppolyan ellent-
mondásosak voltak az értékelések, mint
korábban a külföldi előadásoké. A darab
értelmezése és a két előadás értéke-lése
körüli vitával érdemes egy kicsit
részletesebben foglalkozni. Nemcsak szín-
házi életünkről ad rendkívül jellemző
képet, hanem a színházi kritikusok mo-
dernségről, „színházszerűségről" vallott
felfogásáról is.

Vajon egy ember élete, azaz életrajza
törvényszerű, végzetszerű és megváltoz-
tathatatlan-e, vagy az életrajz lefutása
változtatható? S a lefutás a véletlentől
függ-e vagy a személyes elhatározások-
tól? Hogyan folyna le az ember élete, ha
egy adott pillanatban másként viselkedett,
másként választhatott volna? - kérdezi
Max Frisch színpadi játéka. Amit a
valóság nem enged meg, arra a színpad
lehetőséget ad: Kürmann úrnak, a darab
főhősének módja van arra, hogy újra
válasszon, hogy megváltoztathassa élet-
rajzát. És bár megkísérli, hogy bizonyos
dolgokon változtasson - az életrajza
mégis marad az, ami a játék kezdetén
volt.

A kritikusok többsége szerint a darab a
filozófiai determinizmuson alapszik. Azt
igazolja, hogy az ember nem tudja
elkerülni előre meghatározott sorsát, min-
den kísérlet, amely az életrajz megvál-
toztatására irányul, hiábavaló. Pesszi-
mista, fáradtan borúlátó mű, amely a
nyugati értelmiség bizonytalanságát, vál-
ságát tükrözi.

A másik, ezzel ellentétes értelmezést
Ungvári Tamás fogalmazta meg a leg-
végletesebben. Szerinte Max Frisch írói
üzenete az, hogy „a sors kiszabott útjának
parancsát az ember nem fogadhatja el.
Humánumunk tartalma a választás, még
akkor is, ha a változtatás lehetősége
csekély lenne ..." S az „egy adott"
életrajzzal kapcsolatban: „Minden élet-
rajznak csak egy változata van - a meg-
valósult, a végigszenvedett, a kiküzdött
igazság." Hozzáteszi még azt is, hogy „a
mű soraiból kihallani a közöny kritikáját,
a nyugtalan önvizsgálatot, a kutató
igazságtevést".

Hadd idézzem végül Max Frischt, aki új
darabjáról s az abban kipróbált új
dramaturgiáról így nyilatkozott a Spie-
gelnek adott 1968-as interjújában: „A
klasszikus dramaturgia, amelyet eddig
alkalmaztam, olyan meggyőződés játék-
szabálya, amellyel már nem rendelkezem.
Ez a »végzet dramaturgiája« csak a
rendeltetésszerű lefolyást kínálja hihető
kimenetelnek, és ezzel feltételezi, hogy
bizonyos történet csakis így folyhatott le
és sehogy másképp. Élettapasztalatom
azonban azt mondja nekem, hogy nagyon
sok dolog történik, aminek nem kellene
megtörténnie, és történhetnének dolgok,
amelyek nem történnek meg ..."

Az elkészült darabban így vall erről
Kürmann: „Nem vagyok hajlandó elfo-
gadni, hogy az életrajzunk, akár az enyém,
akár bárkié - ne lehetne egészen más.
Lényegében más. Csak egyetlen egy-szer
kell másként viselkednem . . . a véletlen
szerepéről nem is szólva." És másutt: „Ez
az adott életrajz, ismert adataival már a
könyökünkön jön ki, s nem is okvetlenül a
legvalószínűbb: csak egy a sok lehetőség
közül az azonos társa-dalmi és történelmi
feltételek között, azonos személyes
adottságokkal is lehetséges változatok
közül ... nem nyugszom bele, hogy mi
mindent, ami egyszer már megtörtént -
pusztán azért, mert meg-történt,
történelemmé vált, és ezzel
visszavonhatatlanná -, olyan értelemmel
ruházzunk fel, amelyet nem szolgált meg."

Az idézetek azt bizonyítják: nemcsak
nem állott szándékában az írónak a filo-
zófiai determinizmus mellett hitet tenni,
de az elkészült mű se azt példázza. Inkább
az volt a szándéka, hogy visszaadja az élet
bonyolultságát, sokrétűségét, megmutassa,
hogy egy folyamat változatai (az életrajz
variánsai) többet tárnak fel, mint a
folyamat annak egyetlen, végleges
formájában. És - mint a dráma
utószavában mondja Max Frisch - nem

is Kürmann úr életrajzát látjuk a szín-
padon a maga valóságában, hanem „a
viselkedését azzal a ténnyel kapcsolatban,
hogy minden ember az idők során
visszavonhatatlanul valamilyen életrajzra
tesz szert". (Mint ahogy a főszereplőt nem
véletlenül hívják Kürmann-nak, „választó-
embernek", hanem a névnek szimbolikus
jelentősége van, így nyilván az sem
véletlen, hogy foglalkozása a lélektan
professzora és témája magatartás-
vizsgálat, viselkedésformák.)

Kürmann úr egyébként változtat is
életrajzán, kipróbál új variánsokat. Pél-
dául - gyógyíthatatlan betegsége tudatában
- felkeresi az orvost, „idejében"; belép a
kommunista pártba; míg egyik változatban
megöli a feleségét, a másikban élni
hagyja. De közben magatartása,
viselkedése, viszonya a dolgokhoz nem
változik. (Belép a kommunista pártba - ez
lényeges változás lehetne, de Kürmann
ezután sem megy el az Akadémia ülésére,
nem akadályozza meg, hogy egy volt nácit
válasszanak meg rektornak stb. E
lépésének egyetlen célja, hogy ne
válasszák meg professzornak, ne gyűl-jön
össze a lakásán az ünneplő társaság, és ne
jöjjön létre második házassága. De az
mégis létrejön. Formális lépések nem
tudják megváltoztatni az élet le-folyását.)
Hiába változtat tehát a körülményeken, az
életrajz mégis az adott marad, mert ő
maga nem változik. De ez sem jelent
valamiféle hitvallást a determinizmus
mellett. Max Friseh nem mondja, ki, hogy
az ember általában képtelen a változásra.
Hiszen ott van ellenpont-ként a feleség,
aki az utolsó jelenetben elmegy, és ezzel
meg tudja változtatni az életrajzát. Az író
mindenképpen felveti tehát az ember
felelősségét életének alakulásával
kapcsolatban. De bizonyára az sem
véletlen, hogy Max Frisch egy ilyen
Kürmann-féle alakot, egy ilyen típust
választ főhőséül, akiben nincs meg a
tehetség, az elszánás és az igény az
alapvető változásra. S ezért a játék -
bármennyire becsületes és jószándékú is -,
mégiscsak felületes marad, s bizonyos
mértékig formálissá válik. Ezen az sem
változtat, hogy azt mondja a szerző: „A
darabot én komédiának szántam." Az igazi
komédia éppúgy nem nélkülözheti a
mélységet, mint a tragédia vagy bármilyen
más drámai műfaj.

Nemcsak a darab értelmezésében, ha-
nem a színpadi megvalósítás értékelésé-
ben is bőven találunk végletes ellentéteket
napilapjaink kritikáiban. Mint em-



MAXFRISCH: JÁTÉK AZ ÉLETRAJZZAL (THÁLIA SZÍNHÁZ). INKE LÁSZLÓ (JEGYZŐ), DRAHOTA ANDREA (ANTOINETTE) ÉS SZILÁGYI TIBOR (KÜRMANN)

lítettem, két előadást - méghozzá két
egymástól nagyon eltérő előadást - lát-
hattunk Max Frisch Életrajzából. A két
előadás összevetése, értékelése kapcsán
olyan problémák kerültek szóba, mint
naturalizmus és korszerűség, igazi szín-
padszerűség és álmodernkedés, és mint
központi kérdés: melyik színház játszotta
„az igazi darabot".

Koltai Tamás (Népszabadság, 1969 .

december 10.) azt írja kritikájában, hogy a
Thália Színház előadása megfosztotta a
nézőket „a játék örömétől" - azzal, hogy
Kürmann úr múltjának szereplőit a rendező
jórészt kiiktatta és vetített képekkel
helyettesítette őket. „Ezáltal éppen a
lényegtől fosztotta meg a színházat: a
megjelenítés képességétől. A dara-bot
pedig attól az egyetlen ötlettől, ami
létrehozta, hogy Kürmann úr újrajátszhatja
az életét. Nem újragondolhatja.
Újrapróbálhatja. Ha múltjának egyes
»javított« változatai csak Kürmann úr
agyában játszódnak le (mint a Thália elő-
adásán), akkor a darab menthetetlenül
elvész az elvont spekulációk útvesztőjé-
ben." Szerinte Frisch konstrukcióját egy
valami igazolhatja, ha Kürmann élő
emberekkel és nem vetített képekkel lép
kapcsolatba a színpadon. Így hiányoz-nak
az előadásból az emberi kapcsolatok.

Lényegében ez a véleménye Létay Ve-
rának is (Élet és Irodalom, 19 69 . december
6.), aki a német előadást tartja jobbnak,
amely hívebben tolmácsolta a szerző
szándékát és mondanivalóját; ahol a
díszlet nem műteremre emlékeztetett, ha-
nem egy egyetemi tanár lakására; ahol a
feleség úgy öltözködött, ahogy egy
egyetemi tanár felesége öltözködik, s
„ahol eleven szereplők jelentek meg, ahol
a szerző eleven szereplőket képzelt el.".

Max Frischnek is megvolt az elképzelése
e szabálytalan játék színrevitelével
kapcsolatban. Így nyilatkozott erről a zü-
richi Tagesanzeigernek adott interjújában:
„A játék nem a valóság másolata, hanem
annak tolmácsolása tudatunk színpadán - a
színésznek innen kellene játszania, nem az
élettel azonos jelenetet; ő tudatában van
annak, hogy önmagának és nekünk
bemutat valamit, és én szeretném látni,
hogy ennek tudatában van." „ . . .Kü rman n
a színpadon rekonstruálja életét, tehát nem
átéli, ha-nem átelmélkedi (!) a szerepet ...
A tudatosság nem jelent részvétlenséget.
Reagál az eljátszottakra: ahogyan mi rea-
gálunk arra, amire emlékszünk, amennyi-
ben most tudatossá válik bennünk, ami
akkoriban nem volt bennünk tudatos."
(Idézi a Mykenae, 1968. március 20.)

A Thália Színház előadása hű volt az
író mondanivalójához. Érdeme, hogy he-
lyesen állította középpontba Kürmann
figuráját, hangsúlyozta a darab gondo-
latiságát és előtérbe helyezte a játékos-
ságot.

Az előadás valóban nem „hagyomá-
nyos". De felesleges ezt számon kérni ak-
kor, amikor a darab sincs hagyományosan
megírva, amikor az író - saját be-vallása
szerint is - egy „újfajta dramaturgiával"
próbálkozik, tudatosan szakítva a
klasszikus dramaturgiai hagyományokkal.

Meglehetősen szokatlan, szabálytalan a
színpad berendezése. Igaza van annak a
kritikusnak, aki szerint kísérleti labo-
ratóriumra hasonlít. A fekete körfüg-
gönnyel, a sima falakkal, idomokkal, fel-
nagyított képekkel tagolt színpad jó és
hangulatos játéktér egy kísérleti játék
számára: egy kísérletre az életrajzzal.
Ezen a színpadon jól elfér egy
dolgozószoba-részlet is, amelyik annyira
reális, amenniyre a játék s a szituáció
megkívánja. Ez a szobarészlet, ahol a
variációk, a tulajdonképpeni
változtatások le-játszódnak, ott áll a
színpad jobb sarkában a maga
valóságában. Nem kell ahhoz az egész
színpadot naturális apró-lékossággal
dolgozószobának berendezni
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olyannak mint egy „német egyetemi ta-
ár szobája"), hogy elfogadjam reális já-
éktérnek. S hogy valahol felfüggesztve
átunk egy zongorát, egy biciklit, egy
órházi ágyat - az nem hiszem, hogy
lyan szentségtörés volna, ahogy egyes
ritikusok felfogják. Ezeknek a bútor-
araboknak nincs szerepük a variációk-
an, amik előttünk játszódnak le; múlt-
eli emlékképekhez kapcsolódnak, csak
zimbolikus értelemben van jelentőségük.

egy olyan darabban, amelynél a szerző
angsúlyozza: „a valóság maga sohasem

elenik meg a színpadon", hanem válto-
atokat próbálnak ki a valóság egy té-
ájára - ott számon kérni a naturálisan

erendezett színpadot nemcsak felesleges,
anem értelmetlen is. Az én számomra
gyébként is inkább az ilyen szín-padi
egoldás tűnik eszköztelennek, és nem

z olyan, amelyben hol egy koporsót, hol
gy biciklit, hol egy komplettül felszerelt
órházi ágyat tolnak be a szín-padra.
Ironikusan említi meg Létay Vera a
agyar női főszereplő sok átöltözését is,

zemben a német színésznővel, aki „va

lóban egyetemi tanár hitveséhez illően
öltözködött". Azt hiszem, nem is volt
szándékában Kazán István rendezőnek
egy valódi német tanárfeleség valódi,
naturálisan élethű ruhatárát bemutatni.
Inkább azt akarta jelezni az átöltözkö-
désekkel, hogy a hatszor lejátszott jelenet
alatt múlik az idő: közben hat év telt el! S
talán az is hangsúlyt kap így, hogy
Antoinette hat év alatt mindig másban
mindig ugyanazt mondja. Az epi-
zódszereplők nagy részét egyébként is
formaruhába öltöztette a rendező, leg-
alábbis azokat a szereplőket, akik alig
vagy egyáltalán nem kapcsolódnak be a
játékba - szövegük inkább informatív.

A legsúlyosabban az epizódszereplők
egy részének kiiktatásáért marasztalták el
a rendezőt a kritikusok (egy részük vi-
szont ezért dicsérte meg) ! Ez valóban
lényeges változtatás, még akkor is, ha
terjedelemben legfeljebb három oldalról
van összesen szó. A magam részéről én
azokkal tartok, akik ezeknek a meglehe-
tősen érdektelen részleteknek az elha-
gyásával egyetértenek. Nem hiányoztak az
előadásból, nem tették kevésbé ért-

DRAHOTA ANDREA (ANTOINETTE) ÉS SZILÁGYI
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hetővé - sőt! Jobban tudott az ember
Kürmann szövegére figyelni (abból nem
maradt ki semmi), volt ideje meghallani,
mit mond a főszereplő, nem vonta el
figyelmét a sok szereplő állandó nyüzsgése,
ki-be mászkálása vagy érdektelen
ácsorgása. A fontosabb epizódszereplők

 Krolevsky, Helen, orvos, ápolónő stb.

 szövegéből és jelenetéből egyébként
sem maradt ki semmi, az epizódok a
szerző instrukciójának megfelelően ját-
szódtak le. Kimaradtak olyan szereplők (és
epizódok), akik egy-két szót szóltak ugyan,
de nem volt dialógus köztük és a
főszereplő között, valamint azok, akik-nek
szöveg nélkül, puszta megjelenésük-kel
kellett volna a játékban részt venniük.
Ezek helyett a rendező képeket,
diavetítéseket használt. A képek hol a
felidézett személyt ábrázolták, hol a szín-
helyet, ahol a cselekmény lejátszódott, hol
egy fontos kellékét vagy szimbólumát a
játéknak.

Néhány példa erre. Kürmann és a jegyző
párbeszéde a színpad előterében egy
ifjúkori emlékről, bicikliről és az apáról;
háttérben megjelenik egy kép: borosüvegek
zűrzavara egy asztalon, mögötte homályos
körvonalakkal idős férfi figurája - és fent a
magasban csillog a bicikli. Számomra ez
volt az egyszerűbb, érthetőbb, modernebb
- és nem az, hogy betántorog a színre egy
színész, dús, ősz parókával, borvirágtól
vörös orral, maga előtt tolva egy igazi
biciklit. A színész (az apa) összes szövege
Max Frisch szerint is az, hogy
„érthetetlenül káromkodik".

Vagy nem jobb-e és nem hatásosabb-e,
ha az anya halálát néhány érdekes fotó
jelzi, miközben Kürmann a saját lelki-
ismeretét faggatja e múltbeli emlékkel
kapcsolatban - mint az, ha betolnak egy
teljesen hiteles kórházi ágyat a színre,
benne egy haldokló statisztával, aki né-
hányszor rekedten elhörgi: „Hannes!"

Kimaradt a Thália előadásából egy
társasági jelenet is a darab végén, amely-
ben számunkra többségükben ismeretlen
szereplők jelennek meg, s amely jelenet
arról szól, hogy „Antoinette él" (nem lőtte
le Kürmann). A szöveg: részeg tár-saság
zűrzavaros ordítozása korhelylevesről és
Antoinette nagyszerűségéről. Ehelyett
bejön néhány kép: Antoinettet ábrázolja
társaságban, férfiak között, szerelmével. A
képi ábrázolás ez esetben nemcsak
egyszerűbb, hanem mélyebb értelmet ad
Kürmann szövegének.

S kinek hiányzott Hubalekné, a ház-
vezetőnő? Mivel dialógusa neki sincs



Kürmann-nal (a professzor meglehetősen
egyoldalúan szólongatja), ezért ha van,
csak azt csinálhatja, amit a német elő-
adás házvezetőnője csinált: mosolyog,
homlokát ráncolja, operettes pajzánság-
gal fenyegetőzik - a nézők egy részének
örömére.

Koltai egyik legfőbb kifogása, hogy
„hiányoztak az előadásból (a Thália elő-
adásából) az emberi kapcsolatok", és
hogy csak a színpadon megjelenő, élő
emberekkel való kapcsolat igazolhatja a
szerző konstrukcióját - okoskodás. Nem
hiszem, hogy szenvtelenül beálló vagy
szenvedélyesen hörgő statisztákkal (akik-
nek nincs dialógusa a főhőssel) „emberi
kapcsolatot" lehet teremteni. De ebben
a darabban ilyenfajta kapcsolatra nincs
;s szükség. Arról nem is beszélve, hogy
a nagyon hiányolt játékosságot éppen az
ilyen naturalista, földhözragadt ábrázo-
lás teszi lehetetlenné.

A játékosságnak adott hangsúlyt a
rendezés a rendkívül következetes, fe-
gyelmezett, a szöveget okosan értelmező
játékstílussal is. A jeleneteket (Kürmann
és Antoinette jeleneteire gondolok) a
színészek először mint reális szituációt
játszották cl. Mintha most, itt és első
alkalommal hangzana cl a szöveg, jön-
ne létre a játék. Újabb ismétlésnél csak
az új szöveget játszották így el, a többit,
az ismételtet csak „idézték", és jelezték
a játékokat, az apró fizikai cselekvéseket
(rágyújtás, ivás) is. Az utolsó jelenetnél
és egyben az utolsó ismétlésnél már egy-
másra se nézve, gépiesen, ki-ki maga elé,
magának mondta el az ismert szöveget.

Kifogásolták azt is, hogy a Thália elő-
adásában nem ott fejeződik be a darab,
ahol valóban vége van, hanem a rendező
még egy kis játékkal, vetítéssel megtoldja
a befejezést. A darab befejező mondata
így hangzik: Jegyző: „Maga szabad,
még hét esztendeig." Nem mindenki és
nem mindjárt tudja felfogni, hogy mire
utal a mondat. (A német előadás közön-
ségének egy része legalábbis bizonytalan
volt a befejező szavak értelmét illetően.)
A Thália előadása a visszavetített évszá-
mok, Kürmann játéka segítségével akar-
ta világossá tenni, hogy mi vár Kür-
mannra hét év után: az egyetlen ese-
mény, amely többé semmiféle variánst
nem engedélyez már - a halál.

Összegezve: a Thália Színház a cél-
szerű, lényegre törő, tehát valóban mo-
dern rendezői és színészi munkával érde-
kes, egyértelmű, izgalmasan pergő elő-
adást hozott létre - egy igényes, gondo-
latokban gazdag, de nagyon ellentmon-

J. C. TREWIN

Színházi élet Budapesten

Volt egyszer egy londoni színikritikus,
könyörtelen bírálatairól annyira közis-
mert, hogy amikor egy alkalommal azt
írta: „Igazán ártalmatlan kis darab", az
igazgatóság üdvrivalgással fogadta a
megállapítást, mint emberemlékezet óta
a legnagyobb megtiszteltetést. Ez már
nagyon régen történt, de a drámakritiká-
ban még mindig általános az alábecsülő
bírálat, noha kivétel is akad: az az em-
ber, aki az utóbbi időben Harold Pinter-
nek egy kis epizódját - egy Pinter-féle
sziporkát* - Shakespeare Antonius és

Kleopátrája fölé helyezte. Még nem súj-
totta agyon az ég haragja.

Véleményem szerint a kritikus első-
rendű feladata az értékelés: ez azonban
általában nem népszerű gondolat. Ami-
kor Közép-Angliában egy meg nem alku-
vó hallgatóságnak a kritikáról beszéltem,
valaki zordan megjegyezte a végén: „Sze-
retem, ha a kritika feltrancsírozza a da-
rabot." Bátortalan ellenvetésemre nem
figyelt senki. Azt hiszem, az a baj, hogy
a legkönnyebb módja a bírálatnak a szi-
dalmazás, ezt a legkönnyebb megírni - s
úgy látszik, elolvasni is.

Bizonyára megbocsátanak ezért a be-

* Pinter splinter - a szójáték visszaadhatatlan.

dásos és könnyen félreérthető, félrema-
gyarázható darabból.

Lehettek és lehetnek a rendezésnek és
az előadásnak hibái: talán túlságosan is
sok volt az ötlet, nem tudott mindent
felfogni a sokféle effektustól kifárasztott
néző, a színészi alakításokban is akad-
hatnak kifogásolnivalók. Szándékosan
nem beszéltem ezekről. A fontos ebből
az előadásból az, hogy új, konvenciókkal
szakító, merészen kezdeményező színházi
kísérlet volt, s a „kísérlet" nem öncélú,
hanem a darab jobb, mélyebb megérté-
sét szolgálta.

E cikk keretében nincs mód a színészi
játék elemzésére. A színészek jól szol

vezetésért. Csak nemrég tértem vissza
Budapestről, ahol - hála a Magyar Pen
Club nagyleIkűségének - feleségemmel
tizenhárom darabot láttam két hét alatt.
Hogy egészen pontos legyek, tizenkettőt
láttunk Budapesten, a tizenharmadikat
a Dunántúlon, Veszprémben, számunkra
igen meglepő időpontban: vasárnap dél-
után 5 órakor; s ez az alkalom számom-
ra azért volt különösen érdekes, mert
az általános benyomás nagyon hasonlí-
tott a Birmingham Repertory Theatre-
hez. A néhai ,Sir Barry Jackson, az angol
színjátszás nagy úttörője egészen ottho-
nosan érezte volna magát.

Remélem, ,képes leszek azzal az „ab-
szolút tárgyilagossággal" írni, amelyet
Charles Morgan a drámakritikában szük-
ségesnek tart. Hadd mondjak legalább
annyit: megpróbálom, hogy ne befolyá-
soljon sem vendéglátóink kedvessége,
sem kellemes beszélgetéseink, sem egyéb
dolgok emléke - például az átlagközönség
fegyelme, amely bármiféle budapesti
színházlátogatást olyan kulturált ese-
ménnyé tesz.

Mégis - amint itt ülök szilárd tárgyi-
lagosságra elszántan, élesre fent tőrrel
és vitriollal a kezem ügyében, s Roger
Sauryja a gyalázkodás lapjainál felütve
- nehéz hálásnak nem lennem mindazért,
amit a magyar színpadon láttunk. Meg-
értik ugye; nem mindig könnyű a kriti-
kus élete ...

A hazai színházlátogatók szükségkép-
pen kevésbé érzékenyek, mint a külföldi
vendég. Hozzá van szokva ehhez a szí-
nészhez, ahhoz a rendezőhöz. Tudják,
hogy A szeret gyönyörködni a saját hang-
jában, B-t nem mindig lehet hallani, C in-

gálták, alakításukkal hatásosan színesí-
tették a rendező elképzelését. Nagy já-
tékintelligenciával, egy nekik is szokat-
lan játékstílussal, okosan közvetítettek a
nehéz színészi erőpróbát jelentő darabot.

Max Frisch: Játék az életrajzzal. Thá-

lia Színház.

Fordította: 'Ungvári Tamás, rendezte:
Kazán István, művészeti vezető:
Kazimir Károlyi díszlet és jelmez:
Rajkai György. Szereplők: Szilágyi
Tibor, Inke László, Drahota Andrea,
Kautzky József, Kollár Béla, Tándor
Lajos, Valcz Péter, Fellegi István,
Petényi Ilona, Kalocsay Ferenc, Hámori
Ildikó fh., Maros Gábor fh.


