
zépső rész így egymagában olyan, mint
egy cinema verité módszerrel készült mű.
Nincs eleje és nincs vége. Mintha az élet
végtelen áramlásának egy minden
szándékos elrendezés nélkül kiragadott
darabját látnánk. Nincs mesterséges le-
kerekítés, a nyitott befejezéssel a darab
újszerűbb mint sok mai dráma.

Az előadás szünetében azt sem tudtam
mit nézzek. A két büfé között könyv- és
újságárusok. Kapható náluk Anglia minden
színházi lapja, folyóirata és egy csomó
színházi szakkönyv.

Az előcsarnokban ügyes fényképkiál-
lítás. Úgy látszik alkalomadtán az angolok
nem viszolyognak egy kis nyers
propagandától sem. Párhuzamos fényképek
a környékbeli bányászéletről. Fejtés:
csákány, meztelen, izzadt testek (1910) -
frontfejtő kombájn, elegáns, overallos
kezelő (1970). Szállítás: kordét húzó vak
bányaló (1910) - modern szállítószalag
(1970). Hazatérés a munkából: piszkos,
hajlotthátú emberek, bányász-lámpát
lógatva vánszorognak (1910) - a tárna előtt
óriási parkolóhely, tiszta, jól-öltözött
emberek kocsiba szállnak (1970).

Ez a nottinghami nagyüzem tetszik is
meg nem is. Nyilvánvaló, hogy a hatalmas
iparváros színházi vezetői Jean Vilar
népszínházi koncepcióját fejlesztették
tovább. Náluk is biztosítottnak látszik a
közönség utánpótlása.

Nem lehet véletlen, hogy 20 színházi
estémen az egész országban egyetlen egy
helyen sem láttam üres sorokat vagy fél
házat. Az angol színház jelenlegi hullám-
völgye kizárólag drámairodalmi probléma.
Ha az ötvenes évek és a hatvanas évek
második felének drámatermését
összemérjük, akkor tagadhatatlan, hogy a
mai darabokra jellemző a sok üresjárat, a
létező társadalmi ellentmondások

kikerülése, a forma ügyes csavargatásában
kimerülő öntetszelgés.

De egy olyan országban, ahol majd-nem
annyi a színházbarát, mint a futball-
rajongó, ez sem lehet tartós probléma.

LENGYEL GYÖRGY

Színházi esték Moszkvában

és Leningrádban

Jegyzetek

Ljubimov Tartuffe-rendezése

Zsúfolt ház, jegyeket nem lehet kapni, a
színház előtt az optimista várakozók
hevesen csapnak le egy-egy megmaradt
jegyre.

A színház légköre is izgalmas, méltó
híréhez. A falakon remek fotók. (Majd
minden színház nagyszerű előadásfotó-
kiállítást mutat a szünetekben sétáló né-
zőknek, a repertoárdarabokból és a szín-
ház régebbi, nevezetes előadásaiból.)

A közönség jelentős része fiatal.
Ljubimov Tartuffe-rendezése igazi re-

veláció. Gondolom, olyan nevezetes ren-
dezői felfedezésnek számít a szovjet szín-
házi életben, mint a maguk idején Me-
jerhold, Vahtangov és Tairov színpadi

a lko t ása i lehettek.
Szuverén rendezői produkció, valóban

társszerzői érvényű. Ereje, értéke és hatása
- mint Tovsztonogov legszebb rendezései -
azt bizonyítják, mennyire lehet a színház
óriási varázsának mindent igazoló titka a
rendezői látomás frissesége, a
hagyományokat befogadó és merészen
átugró, önálló rendezői mondandó ereje.

Ezzel elvben mindig mindenki egyet-ért,
de végeláthatatlan vitákat folytatunk a
rendezői beleavatkozás mértékéről.
Ljubimov Tartuffe-je és Tovsztonogov
több produkciója - a bátor rendezői újat
mondás, újrafelfedezés példái, és
mindegyiket igazolja a közönség reagá-
lása, a siker.

A színpadon az előadás kezdetekor a
Tartuffe szereplőinek életnagyságú képei
láthatók bekeretezve. A képek - mint
később kiderül - rugalmas, gumiszerű
anyagból készültek, amelyet azután
hosszanti csíkokra szeleteltek. Az anyag
rugalmassága lehetővé teszi, hogy a sze-
replők hol csupán arcukat mutassák, hol
féltestüket, hol meg mint ajtón közle-
kedjenek e képeken.

Az élő szereplők jelmezeinek színei
harmonizálnak a keretbeli azonos, festett
figurák kosztümjeinek színével.

A színpad két oldalán, két páholyban két
embernagyságúnál kisebb bábfigura ül.
Balra a párizsi érsek, jobbra XIV. Lajos. A
keretjáték: Moličre és társulatának harca a

Tartuffe előadásának jo-

gáért, amelyet az előjátékban nem kapnak
meg, az érsek ellenállása és a király
gyengesége miatt, s ezért az I. részt
mintegy próbaként játsszák el a színészek a
Moličre-Orgont játszó színész utasítására.

Az előadás: elementáris erejű, virgonc és
tragikus játék, remek korabeli aláfestő
zenével. Az említett Moličre-Orgont adó
színészt kivéve csupa fiatal. Erőteljesek,
bátrak, harsányak. Majd mind a harmadik
szereposztásból valók, a legérdekesebb a
vonzó fiatalságú Tartuffe, behízelgő,
erőszakos karakter, nem álszent, inkább
mindenre elszánt karrierista.

A színpadtér a képkeretek helyváltoz-
tatásából adódik.

A II. rész adja a játék értelmét. A II. rész
előjátéka: újabb kérés a királyhoz, aki ez
alkalommal engedélyt ad a „darab"
bemutatására. Így a színészek előadhatják a
Tartuffe-öt. Az immár engedélyezett
„előadás" kezdetekor gyorsított zenére és
gyors, némafilmszerű pantomímjátékban
ismétlődik meg az egész I. rész.

A II. rész azután ismét viharos erejű
komédiázással elevenedik meg. Ennek
csúcspontja Tartuffe és Elmira jelenete.
Valóban veszélyes helyzet jön létre: Tar-
tuffe majd meztelenre vetkőzteti Elmirát, a
lapuló Orgon feje felett. (Külön eredeti
lelemény, hogy milyen komplikált Elmira
levetkőztetése a sok masni stb. miatt.)

Az előadás vége királyt hozsannázó deus
ex machina. S hiába tudható könyvekből,
hogy miért így fejeződik be a Tartuffe,

évszázadok során mégiscsak naivvá és
nehezen előadhatóvá vált ez a befejezés.
Ha elviccelik, az egész mű felfogását teheti
kérdésessé a rendezés, komolyan venni
meg igazán nehéz.

Ljubimov rendezésének keretjátéka éppen
a zárójelenetben válik döntő jelentőségűvé.
A zárórész Moličre társa-dalmi
kiszolgáltatottságáról szól, a királytól való
függéséről. A szereplők báb-szerű,
tragikus, kényszeredett hódolata,
kierőszakolt hozsannája jegyében játszódik
le az egész zárójelenet. (A király-bábu
mindezt elégedett bólogatással fogadja.)

A fiatal színészek mind örömet árasztó
hittel és erővel képviselik a rendezés
elképzeléseit, és élvezik a rendkívüli sikert.

Komikus, vagy tragikus, vagy komiko-
tragikus Moličre? Lehet-e aktuális Mo-
liére? Ennek az estének valóban katar-



tikus, torkot szorító élménye után úgy
érzem, értelmetlen felelni ezekre a ma-
gunknak sokszor feltett kérdésekre.

Beaumarchais: Figura házassága

Moszkva egyik legnépszerűbb színháza a
Plucsek főrendező vezette Szatíra Szín-ház.
Itt játsszák Majakovszkij két szatiráját: a
Poloskát és a Gőzfürdőt, Szlávin
Intervenció ját (mi a Madách Szín-házban
Örvény címen adtuk elő) és né-hány mai
vígjátékot, köztük Gyárfás Miklós
Egérútját. A Tartuffe előadását követő
estén itt Beaumarchais Figaro házassága c.
vígjátékát láttam.

Díszes kiállítású, kitűnő díszlet (maga a
színházterem és a színpadtér is remekül
felszerelt), kicsit Salvador Dali Ahogy
tetszik-képeire emlékeztető stílusban.
Kocsizó emelvények, jobbnál jobb
alakítások. A főszerepekben harminc év
körüli, vonzó, Ljubimov színészeinél
markánsabb tehetségek. (Ismétlem, a
Tartuffe-öt a harmadik szerep-osztásban
láttam.) Különösen a Figarót játszó A.
Mironov volt elragadó, temperamentumos,
szellemes. De kitűnő volt Sirvindt a Gróf,
K. Vasziljeva a Grófné, G. Kornyienko
Zsuzsi szerepé-ben, és a koboldszerű,
játékos, végre „fiúsított" Cherubin, C.
Galkin derűs figurája. Remek a dzsesszbe
hajlított, át-hangszerelt Mozart zeneidézet-
sorozat, a játék egész koreográfiája. Az
egyetlen vitatható pont a II. felvonásnak a
IV, felvonás után játszatása (Cherubin le-
leplezése, Zsuzsi gombostűs levele stb.).

De Plucsek rendezése nem törte át a mű
és a ma közötti falat. Lehet, hogy a Figaro
házassága nem is bír ilyen rejtett gondolati
kinccsel? Az élvezetes es-te így végül is
hiányérzetet okozott - gondolatszegénysége
miatt.

Marija

A Majakovszkij Színházban hét éve
Ohlopkov nevezetes Hamletjét láttam.
Akkoriban még játszották az Arisztokra-
tákat, az Irkutszki történetet, és közel volt
még Ohlopkov és Tovsztonogov vitája a
rendező szerepéről, a képzelet-szerű
színház megfogalmazásáról és le-
hetőségeiről. Ohlopkov halála óta Gon-
csarov a színház főrendezője.

Ez az előadás az ohlopkovi formai tö-
rekvések eleven utóéletét mutatja. Remek a
játéktér: a színház világítótesteinek
belekomponálásával sok pihenős. lépcsős
emelvényrendszer. Szanyicin Marija című
drámája egy szibériai járási párttitkárnő,
amolyan „hármas kötött-

ségű hős" nehéz helyzetéről és bátor
magatartásáról szól. Összeütközésbe kerül
az új építésvezető merev, technokrata
gondolkodásmódjával és intézkedéseivel. A
lakosság egy részének megélhetését
biztosító márványbánya felrobbantását
végül Marija maga akadályozza meg, és
ezzel életveszélybe kerül. A dráma többi
szála Marija magánéletének problémáit
mutatja be, vergődését egy házasemberrel
való kapcsolatában, ezenkívül több
epizódszál egészíti ki a cselekményt. A
dráma és előadása pátoszával, humorával
egyszerre tűnt hatásosnak és
leegyszerűsítettnek.

A Művész Színház múzeumában

Az utolsó Moszkvában töltött délelőttön a
MHAT múzeumában voltam. Az élmény a
legszebb színházi esték felfedezéseihez
hasonlítható csak. Hatalmas
fényképtablókon a világszínház egyik
legizgalmasabb fejezete, híres előadások
elevenednek meg a remek fotókon, kosz-
tümök, kellékek, díszletképek, makettek
idézik mindannyiunk példaképelőadásainak
egykori világát. Felfedeztem az egykorú
plakátokon Bulgakovot, a segédrendezőt,
láthattam az évtizedeken át eredeti
felfogásban játszott előadások másod-
harmadszereposztásainak fényképalbumait,
maszkok, gesztusok, beállítások
halhatatlanságát. Igaz, ez utóbbi
muzealitásnak ma már tragikumáról is
sokat tudunk, de talán többet tudunk a
Művész Színház „problémáiról", mint mai
életéről.

A MHAT éppen ott-tartózkodásom
idején Londonban aratta hatalmas sikerét,
így nekem az utcai tablók érdekes, fiatal
szereposztású képei közvetítették csak az
új Sirály ízeit, karakterét.

Meglepetés volt a kiállított díszletek
soha nem képzelt sok eredeti színe Craig-
Sztanyiszlavszkij Hamlet-rendezéseinek
makettjei és Sztanyiszlavszkij számtalan,
merészen karakterizáló szerepképe.

A Leningrádi Gorkij Színház

Hét éve a Kórterem és az óceán, tavaly a
budapesti vendégjáték előadásai -
felejthetetlen élmények ... És most vajon
lesz-e a Kispolgárokhoz hasonló
élményem, vagy ez utolérhetetlen csúcs
maradt a színház életében?

Az első nézői látogatáskor természe-
tesen ezek a gondolatok is foglalkoztattak,
azután a szerencse is mellém szegődött,
mert egymást követő estéken és

matinékon megismerhettem a jelenlegi
repertoár nagy részét, láthattam a Viharos
alkotnyatnak csak a Kispolgárok él-
ményéhez hasonlítható, gyönyörű elő-
adását és egy nagy rendezői életmű több
izgalmas, szép alkotását.

A Tovsztonogov vezette Gorkij Szín-ház
ma a Szovjetunió egyik legelismertebb
társulata. Repertoárja gazdag, sok-oldalú.
A most látottakon kívül szerepel még
játékrendjén a Három nővér, Az ész bajjal
jár, Rozov, Panova egy-egy műve és Axer
rendezésében az Arturo Ui.

A színház játékstílusát a színészi játék
és a rendezés legmagasabb színvonala, az
erőteljes realista törekvések, a
karakterformálás és atmoszférateremtés
Sztanyiszlavszkijt követő kidolgozottsága,
gazdag pszichológiája jellemzi - és a
groteszk elemek mindenkori hangsú-
lyozása a karakterek belső életében, ma-
gatartásában, a különböző helyzetekben.
Éles, kontúros, szenvedélyes játékstílus
ez, nem a pasztellszínek világa. A poé-
tikus pillanatok is erőteljesek, soha nem
önmagukban szépek, soha nem kitartottak.
Ez is egyik eleme, tényezője annak, hogy
a színház előadásainak légköre feszült,
ritmusa izgalmas. (A kevés kivé-telt
megemlítem majd.)

A Tovsztonogov vezette színház
egyébként élő cáfolata a nagy rendezői
egyéniség béklyója ellen lázadó, a nagy
színészegyéniségek társulatrobbantó láza-
dásáról szőtt mítoszoknak, vélemények-
nek. Valóban, Strehler Piccolo Teatrójából
jelentős színészek váltak ki a szín-ház
életének huszonhárom éve alatt (I), így
történt a stratfordi színház tízéves
nevezetes periódusa idején is, így volt a
Vilar vezette TNP és most az Olivier
vezette Nemzeti Színházban és másutt is.
Jelentős színészek mentek és jöttek a
hosszú éveket átölelő periódusok alatt.
(Természetesen kihagyhatatlan az angol,
olasz és francia színházak esetében a
magyarázó okok közül a magánszínházak
és a film elszívó csábítása is.) Bár az
összehasonlítás ez esetben is vitatható, az
tény, hogy Tovsztonogov színházának
egyik fő vonzereje a jobbnál jobb, kü-
lönböző generációkat képviselő színész-
egyéniségek összjátéka.

A vita kedvéért írom le: Ljubimov
színházával kapcsolatban is hallottam
olyan véleményeket, hogy „próbálná ezt
komoly művészekkel csinálni". Ljubimov
a mai szovjet színházi életben is
egyedülálló törekvéseit valóban csak ilyen
egységes, szenvedélyt árasztó tár-



O'NEILL: BOLDOGTALAN HOLD (LENINGRÁDI GORKIJ SZÍNHÁZ)

sulattal valósíthatja meg. Nem is lehet-ne
mással. Az ilyen törekvések, ha vannak
ilyenek, ha észreveszik őket, és ha
támogatást kapnak - csak így valósíthatók
meg.

A SZÍNHÁZ c. lapban és másutt
megjelent cikkek vitájához is kapcsolód-
nak a következők. Azt hiszem, nem nehéz
megtalálni a feleletet arra a kérdés-re,
miért nem marad frissen sok-sok fiatal
színész tehetsége a valóban tehetséges
légkörű főiskolai vizsgaelőadások után -
egyes színházakban. Természetesen ez
nemcsak generációs kérdés. Mint ahogy a
Gorkij Színházban is idős és fiatal
színészek játszanak egyaránt frissen, a mi
színházkultúránkban is sok pesti és vidéki
színházi előadás áraszt fiatal légkört, fiatal
és idősebb színészekkel, a rendezői vezetés
összehangzó f iata l sága miatt.

Önmagában a generációs kérdés fel-
vetését ezért érzem hamis vágánynak,
akármerről vetődik fel. Akár a mellőzéstől
tartó középgeneráció veti fel a fiatalok
foglalkoztatása ellen egy jelen-tős vidéki
színházban, akár a fiatal mű-vészek vetik
fel a vezető színészek egyeduralma ellen
egy-egy mai konstrukciójú színház keretén
belül. Úgy gondolom, a mai konstrukciójú
színházakban, mint erre a legjobb külföldi
példa a Gorkij Színház, az egyes
generációk szerves, frissen irányított
együttélése az egyetlen lehetséges út. De
meglevő és

születendő stúdióelőadások keretében
éppúgy, mint tehetséges, javarészt fia-
talokból verbuvált együttesekben az eredeti
rendezői koncepció irányítása és ihletése
eredményezhet Ljubimovéhoz hasonlítható
utakat, variációkat.

O'Neil l : Boldogtalan hold

Furcsa deszkaszerkezetből áll össze ég és
ház, lépcső és domb. A díszlet másik arca,
a ház belseje is ilyen. Zaklatott,
szuggesztív kép. Az atmoszférateremtés
szép kiegészítője a gyakran megszólaló
fájdalmas gitármuzsika.

Az előadást az első két felvonásban a
Kispolgárokéhoz hasonlítható tragikus-
groteszk hangvétel jellemzi. A magány és a
szegénység furcsa játékait látjuk. Apa és
lánya egymásba kapaszkodását és
tehetetlenségét, marakodását, kínzó és
gyakran önfeledten játékos együtt-élését.
Josie szerepében I. V. Lavrentyeva alakja
nem is hasonlít O 'Neill karakterleírásához
(„Nő létére olyan hatalmas, majdhogynem
szörnyeteg - öt láb, tizenegy hüvelyk
magas, súlya körülbelül 180 font").
Lavrentyeva törékeny, középmagas -
árnyalt, bensőséges poézissal teremti meg
Josie belső világát és magányos, gátlásos,
harcos egyéniségét. Sajnos a James
Tyrone-t egyébként nagyon plasztikus
erővel játszó E. Z. Kopeljánnal való utolsó
jeleneteikre túl-ságosan sok lehúzó
érzelmesség nehezül, ezáltal az előadás
egésze elfárad, és ve

szít első felének bonyolultabb, zaklatot-
tabb érdekességéből. A legvonzóbb ala-
kítás a Percsihinként megismert N. N.
Trofimové az Apa szerepében. Anélkül
hogy karakterformálásában visszaidézett
volna híres alakításából, ismét furcsa,
melegszívű kisembert teremtett - de most
szárazabb, keményebb színekkel mint a
Kispolgárokban.

A róka és a sző lő

Budapesten a Madách Kamaraszínház
játszotta nagy sikerrel sok évvel ezelőtt,
most Leningrádban egy kétezer személyes
kultúrház színháztermében találkoztam
ismét Figueiredo szép darabjával. A Gorkij
Színház 1958-as előadásának
közelmúltbeli felújítása Tovsztonogov
azóta híressé vált rendezésében került
színre.

Néhány szereplős kamarajáték az Erkel
Színházhoz hasonlítható méretű keretben.
De a játék magával ragadó szenvedélye és
lírája mindenen győzni tudott.

Szigorú, tömör rendezői kompozíció:
díszlet, zenei hatások, a színészi játék, a
beállítások festői arányossága, kellemes
harmóniája, a világítás merész kon-

túrváltoztatásai.
Különösen J. Jurszkij barbár, ironikus,

megtört és lázadó, szenvedélyes Ezópusa
élményszerű alakítás. Mellette O. V.
Vaszilasvili Xanthos filozófus szerepében
ad furcsa, mai ihletésű karak-



tert, a dekadens hedonizmus és a vívódó
magatehetetlenség érzékeny pszichológiai
árnyalataival.

Rozov : A futópályán

Fülledt nyári este egy Moszkva környéki
öreg vitla lakószobájában. P. P. Pankov
Zsarkov, az író szerepében egy hal-kan
zenélő ventillátor „árnyékában" olvassa fel
családjának új művét. Felesége (Z. M.
Sarko kitűnő alakítása) szkeptikus-fáradtan
figyel, fia, Kim alszik, unokája, Albert
élénken figyel. Ezzel a képpel kezdődik
Tovsztonogov rendezésében Rozov
színműve. Nagyszerű kezdő-kép, és
"Tovsztonogov még számtalan ilyen
érzékletes, hétköznapot, minden-napi életet
jellemző neorealista részletezésű helyzetet
teremt meg Rozov eléggé fáradt
szövegkönyvének színpadán. Fülledt,
akváriumszerű családi otthon, si-
kertelenségek, tehetetlenségek, kitörni
vágyás, bezártság - az íróénál felfoko-
zottabb és éppen ezért élvezetessé váló
színpadi ábrázolásban elevenedik meg
mindez.

A sok remek alakítás közül a Kilpol-

gárokban Tyetyerevet játszó P. P. Pankov
ízes, nagy erejű, komikus varázsú
Zsarkovja emelkedik ki.

Shakespeare: IV. Henrik.

Tovsztonogov rendezése elsősorban formai
merészségével lepi meg a nézőt. A Gorkij
Színház hatalmas színpada előtt ácsolt
előszínpad áll, amely az igazi szín-pad
előterébe nyúlik bele. Kb. az előfüggöny
mélységében hatalmas pergamen ív látható,
amelyre képenként felvetítik az adott
jelenet „adatait", kis korhű rajzok
kíséretében. A gerendás, ácsolt színpad
közepén ugyancsak facölöpökre erősítve a
színpad fele magasságában mozgó, brechti
függöny. Előtte és mögötte is lehet
játszani, a függöny mindenkori állása
szerint. A díszletezést könnyítendő a
nézőtérbe jó mélyen benyúló előszínpadon
is van alulról mozgatott lift, ezzel egyes
bútorokat cserélnek. A színpadra a mozgás
a néző-téri két első járásból is történhet,
mint a régi Nemzeti Színház egyes
klasszikus előadásain.

Az emelvényszínpadra állítás velejá

rója a szereplők számának redukciója - kb.
tíz színész lehet egyszerre a színen , a
kevés bútor, amelyeket a villanásszerű
közjátékok alatt készítenek be. Gyakran
kezdődnek a jelenetek élőképszerűen, a
már leírt függöny elhúzásakor.

Az előadást a Macbeth boszorkáira
emlékeztető koboldkórus remek jelene-te
kezdi. Álarcos fejüket a függöny nyílásaira
kidugva fecsegnek a történelemről (Sajnos,
nem tudom, hogy ez a szöveg melyik
eredeti rész adaptációja.) Két figura
közülük vissza-visszatér majd, hogy az
egyes képek előtt a díszítéskor kis
zászlókkal közöljék a hely-színt. (Úgy
érzem, a rendező már-már túlinformálta
ezzel a gesztussal a közönséget, hiszen
minden tájékoztatásra elegendő mód nyílt a
pergamenen is ...)

A kétrészes, három órára tömörített
szövegváltozat szuggesztív és érdekes
királydrámát teremtett (Recepten adap-
tációja, Borisz Paszternák fordítása).
Természetesen sok-sok epizód vész el egy
ilyen jellegű tömörítésben, és a dráma más
arcot ölt, de a rendezői koncepció
hatásosan jutott kifejezésre.

SHAKESPEARE: IV. HENRIK (LENINGRÁGI GORKIJ SZÍNHÁZ, RENDEZTE: TOVSZTONOGOV



Az előszínpad felett hatalmas korona
függött, amely az előadás vezérmotívumát
hangsúlyozta - a koronáért vívott
küzdelmet.

Henrik herceg ebben a felfogásban a
korai, boldog és Falstaffal együtt élvezett
könnyed élet után nem lesz méltó a
királyságra, az ország vezetésére - hanem
őt is magával ragadja a hatalom mámora.
Ennek a felfogásnak érdekes momentuma,
amikor Henrik betegen alvó apjától
elveszi a koronát (az eredeti műben: IV.
felvonás 5. szín). Ezt az ifjú Henriket
játszó O. I. Boriszov szinte pa-
roxizmusban, a hatalom lehetőségétől
részegen teszi, elragadja a koronát és
megkoronázza magát.

Igy kap más értelmezést a befejező
jelenet is: Falstaff megtagadása. Nem
érezhető a most királlyá lett Henrik ví-
vódása, nehéz helyzete - hogy új hely-
zetében meg kell válnia legjobb cimbo-
rájától. Ő Falstaffot kegyetlen-könyör-
telenül tagadja meg, a kegyetlen erő-
szaktörvényekhez és szerephez teljesen
hasonulva. Es Falstaff sem önáltató vagy
belátó, bölcs rezignációval csatlakozik az
új királyt ünneplő tömeghez, hanem a
király katonáinak éles kardja kényszeríti
őt erre.

A rendezés így a művet a VI. Henrik
trilógia és a III. Richárd történelmi-írói
krónikásrendszerébe helyezi. Így különös
hangsúllyal elevenedik meg a hatalomért
folyó VI. Henrik-Percy háború, el-
halványodnak Percy személyes erényei,
vonzó tulajdonságai, és inkább egy báb-
figurát látunk benne a királyi hatalom
ellen lázadó urak kezében. A színészi
alakítások közül C. J. Jurszkij VI. Henrike
a legemlékezetesebb, ellentmondásos,
vívódó, tehetetlen és makacs egyéniséget
jelenít meg. O. I. Boriszov Hen-

rik hercege a végletek színeiből alakul, a
fiatal évek könnyedsége és mámora, majd
az uralkodás ördögi vágyának meg-
szállottsága jól érvényesül játékában.

Tovsztonogov egyik nyilatkozatából
tudjuk, hogy minden fenntartás nélkül
mennyire közel áll szívéhez Falstaff
egyénisége, az élet teljességét mohón él-
vező pompás alakja. A látott előadáson a
másik szereposztásból V. A. Kuznyecov
(az elsőben Lebegyev, a Kispolgárok
Besszemenovja) játszotta Falstaffot.
Kuznyecov túl kedélyessé és nyerssé for-
málta a lovag alakját, hiányzott alakí-
tásának színeiből a virágzó derű, a lele-
mény és a nagy egyéniség vidám mél-
tósága.

Percyt V. I. Sztrizselcsik a már említett
felfogásban játszotta, erőszakosságot és
határozatlan hisztériát hangsúlyozva a
megadott helyzetekben.

Az előadás egészére barbár, vad erő
jellemző, a hatalomért folyó küzdelem
pusztító könyörtelenségének hangsúlyo-
zása - ennek szuggesztív megelevenítése.

A Két Színház Erwin Axer rendezésében

Axer a varsói Wspólczesny Színház fő-
rendezője állította színpadra Jerzy Sza-
niawski furcsa, pirandellói ízű drámáját, a
Két színházat. A dráma négy képe négy
stílust kíván, amely izgalmasan valósul
meg a Gorkij Színház előadásában. Az
első kép egy színház főrendezőjének
irodájában játszódik, a mai abszurd ko-
médiák játékstílusában jelennek meg a
színházi irodák örök figurái: a színész-nő,
a drámaíró, az altiszt. A játék ritmusa
meglepően, lassú, a rendkívül gazdag
árnyalatokkal kidolgozott karakter-
tanulmányok és helyzetek néhol már kí-
nossá válnak. A továbbiakban véltem
felfedezni a rendezői szándékot, amely

a lassított felvétel módszerét vette igény-be
- a későbbi cselekmény megértéséhez,
ellenpontozásához.

A második és harmadik kép: a dráma,
amelyet előadnak, illetve próbálnak ebben
a színházban. Két realista „egy-
felvonásos", Axer és a színészek remek-
lésében. Az utolsó kép ismét a főrendező
történetéhez tér vissza, az ő álma, víziója,
a szereplők és a színházi emberek vitája,
igazságkövetelése. A Gorkij Színház
műsorában érdekes hangot jelentett ez az
előadás, többféle stílust keverő, inkább
kamarai kereteket kívánó, intellektuális
hangvétel. A színészek produkciója ismét
kiváló volt, a közönség figyelme páratlanul
koncentrált ezúttal is, de az előadás végső
fogadtatása a mű sajátos problematikája,
stílusa miatt nem volt, nem lehetett olyan
spontánul lelkes mint a többi estén.

A Komisszarzsevszkaja Színházban

Az utolsó estén láttam Maljugin Csehov-
levelekből adaptált művét. Agamirzján
rendezésében, aki öt éve vezeti ezt a fő-
ként fiatalokból álló társulatot.

Az előadás érdekessége, hogy nem a mű
dokumentatív jellegét hangsúlyozza,
hanem megpróbál egy kamarai Csehov-
színjátékot teremteni. Nem a levelek tar-
talmát elevenítik meg, hanem a szereplők
életének egyes momentumait villantják fel,
a levelek megírásának időpontjában. Igy
valójában Csehov, bátyja, nővére,
fiatalkori szerelme, Lidia Mizinova, Gorkij
és Knyipper Csehova életének ívét,
vázlatos vonalát követheti a néző.

A színház érdekessége, hogy hét éve
Leningrád legkonvencionálisabb színhá-
zának tartották, és most - megfiatalításával
- a legsikeresebbek, legvonzóbbak közé
tartozik. Ez az előadás a 15o. jubileumnál
tartott, és „előjátéka" a Sirály jövő évi
bemutatójának. Szereplői azonosak a Sirály
főszereplőivel. Egy etűdből, előkészületi
stúdiumelőadásból lett „váratlanul" nagy
siker.

Szerencsés, vonzó színházakat láthattam
a moszkvai és leningrádi tizenegy nap
alatt. Tovsztonogov és társulatának
kiemelkedő értékű produkcióit és Lju-
bimov, Plucsek, Agamirzján megújító,
fiatalokra építő, merész kezdeményezéseit:
egy nagyon izgalmasan élő színházi élet
értékeit.
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