
újat és értékeset hozott. A kecskeméti Don
Carlos-előadás egyértelmű elismerésétől a
miskolci Haramiák kiváltotta vitákig egy az
újat alkotás szándékát tükröző rendezői és
színészi látásmódról vitatkozhattunk.

A mai szerzők - négy szerző hat szín-
házban - ugyancsak szép sikert hoztak
mind Budapesten, mind vidéken. Kohl-
haase Hal négyesben című játéka a József
Attila Színházban, Rudi Strahl darabja, az
Éva és Ádám Győrött, majd folytatása a
Déryné Színházban, Eidam: Hatvannál
kezdődik az élet című műve Debrecenben,
Peter Hacks Amphitryonja Miskolcon, A
lobositzi csatája pedig Szegeden.

Az ünnepi hétre új bemutatókkal, új
művekkel készülnek a színházak. Ezek a
művek az NDK szocialista társadalmának
fejlődéséről, mai állapotáról adnak képet és
tudósítást. Brecht, Fallada-Dorst, H.
Müller, Kohlhaase, Kahlau, Kerndl,
Brehmen, Schneider, Plenzdorf, Kanuth
művei kerülnek színre újonnan, ami
összességében azt jelenti, hogy a műsoron
levő és bemutatásra kerülő klasszikus és
mái művek - 36 mű, 14 író új darabja 21

színházban - kerül színpadra Buda-pesten
és vidéken. Ez eddig soha nem tapasztalt
fellendülését jelenti kölcsönös
együttműködésünknek. Külön érdekessége
a drámahétnek, hogy rendezők, tervezők és
színészek is vendégeink lesz-nek. A
Nemzeti Színházban Gladkov-Müller
Cement című drámáját Peter Konwitschny
rendezi, és a terveket Andreas Reinhardt
készíti. Ez az előadás a dráma-hét ünnepi
megnyitója is lesz egyben. Ulf Reicher
(Halle) Győrött Joachim Brehmen Ez az a
lány című darabját, Konrad Zschiedrich
Pécsett a Jorge királyt viszi színpadra.

A Vígszínház a Pop-fesztivál előadásain
három színészt lát vendégül: Sylvia
Kuziensky, Barbara Lotzmann és Heinz
Detlef lépnek fel az ismert rendezésben.
Még ma is emlékezetes Sulyok Mária né-
met nyelvű vendégjátéka a Macskajátékban;
hisszük, hogy vendégművészeink is szép
élménnyel gazdagodnak majd a budapesti
előadások alatt.

A Volksbühne vendégjátékát, rangos
együttesét és vezetőjét, Benno Bessont
nagy érdeklődéssel várja a magyar kö-
zönség és a színházi szakma.

A közönség és a szakma a napilapok-
ban, hetilapokban és a folyóiratokban
folyamatosan ismerheti meg a részlete
programot, a színre kerülő írók munkáit,
a közreműködő rendezőket, tervezőkel és
színészeket.

KNUT LENNARTZ

Magyar drámák
az NDK-ban

Idestova három éve már, hogy az NDK-
ban a színházakat arra ösztönözték: egy-
egy szezont szenteljenek a baráti szocia-
lista országok drámairodalmának. Az
1972-73-as évadban került sor a szovjet
dráma bemutatására, az elmúlt szezonban
pedig megtartottuk a Magyar Színház-
művészet Napjait.

Az, amiről sok színházi szakember ma-
gyarországi útjai alkalmából értesült, most
megerősödött: Magyarországon olyan
drámairodalom van, amelyet eddig -
sajnos túl sokáig - nem méltattunk fi-
gyelemre, ezért az NDK-ban őszinte
meglepetést okozott a magyar drámairo-
dalom gazdagsága és formai sokfélesége.

Megismertük Örkény darabjait, ame-
lyeket előzőleg már Kelet- és Nyugat-
Európában jelentős színházi sikerrel ját-
szottak, most találkoztunk először Kertész
Ákos, Szakonyi Károly, Illyés Gyula,
Gyurkó László, Benedek Katalin darab-
jaival és Déry Tibor regényének szín-padi
adaptációjával, a híres Pop-fesztivállal.
Régebbi - az NDK-ban eddig soha nem
játszott - darabokat is bemutattak, például
Sarkadi Imre Elveszett paradicsom című
színművét.

Összesen tíz magyar szerző tizenegy
színdarabját több mint húsz rendezésben
lehetett látni, ami jó mérleget jelent, ha
figyelembe vesszük, hogy az előző évek-
ben alig játszottak magyar drámát. A
közönség várakozása ennek megfelelően
nagy volt, és ezt a várakozást a legtöbb
magyar színdarab kielégítette.

Szkeptikus nézetek is jelentkeztek:
vajon színészeink képesek-e arra, hogy
Örkény, Szakonyi vagy Kertész darabjait
megfelelően interpretálják, mivel az
ebben a drámairodalomban fellelhető
szatirikus és groteszk elemek hiányoznak
országunk drámairodalmából.

Mi nem rendelkezünk olyan színházi
hagyományokkal, amelyek a színészi esz-
közöket ennek megfelelően formálták
volna, ezért a színészeknek új, szokatlan
feladatot jelentett ezeknek a műveknek
színpadra vitele.

Éppen ezért úgy érezzük, szerencsés
volt színházművészetünk találkozása a
magyar drámairodalommal. Egész szín-

házi életünk ösztönzést kapott a további
fejlődésre. Jó lenne, ha az elkövetkező
években színházaink arra törekednének,
hogy ne veszítsék szem elől a már felfe-
dezett magyar drámát, sőt újabb és újabb
színdarabokat fedezzenek fel, és rendsze-
resen játsszák is őket.

Nem könnyű az elmúlt évad magyar
drámáinak színpadra állítását áttekinteni
és értékelni.

A következőkben különösen azokról a
rendezésekről lesz szó, amelyek a legter-
mékenyebben hathatnak színházi fejlő-
désünkre, és művészileg is a legéretteb-
beknek bizonyultak.

Ilyenek voltak Örkény drámáinak be-
mutatói: a Tóték Berlinben a Volksbüh-
nében és Gerában; a Macskajáték ugyan-
csak a Volksbühnében és Weimarban;
ezeken kívül Szakonyi Adáshibája Mag-
deburgban, Karl-Marx-Stadtban és
Neustrelitzben, Kertész Ákos Névnapja a
szászországi színpadon Drezda-Rade-
beulben és Zittauban, és Sarkadi Imre
Elveszett paradicsoma, amelyet a Drezdai
Állami Színházban Iglódi István rendezett.

Végezetül meg kell említenem még né-
hány rendezést: A képzelt riport egy ame-
rikai pop-fesztiválgólt Weimarban és Er-
furtban, Gyurkó: Szerelmem, Elektráját
Cottbusban, valamint Illyés Gyula Az
ünnepelt című darabjának eredeti rende-
zését a Berlini Gyermek- és Ifjúsági Szín-
házban. Örkény Istvánt a Tóték 1974-es
gerai bemutatója ismertette meg az NDK
közönségével. Ez után a sikeres bemutató
után sok szakember tette fel a kérdést:
miért kellett hét évnek eltelnie ahhoz,
hogy a fasizmusnak ez a szellemes
szatírája színházainkban is látható legyen.

Nagyon érdekes összevetni, milyen kü-
lönböző eszközökkel és módon vitte szín-
re a gerai és a berlini színház ezt a szatírát.

Gerában a Tót családot kezdettől fogva
hamis idillbe helyezték. A giccsesen
gazdag színpadkép hegyi üdülőhelyekről
készített levelezőlapokra emlékeztetett.
Ebbe a hamisan barátságos idillbe robbant
bele az őrnagy, és a közönségnek a
nevetés és megütközés vegyes érzései kö-
zepette kellett felismernie, milyen perver-
ziókra képes a Tót család minden egyes
tisztes, barátságos tagja.

A berlini rendezés a figurákat nem
annyira komikus voltukban szolgáltatta ki
a közönség nevetésének. Itt arra töreked-
tek, hogy a Tót családot egészen rendes
kispolgári családként mutassák be. Egy
olyan családként, amelyből ezer és ezer
létezik az országban.



A színpadképet körülvevő fehér füg-
gönyök, a háttérként klöpplicsipkével dí-
szített fal jó polgári kényelmességet
áraszt, mindenki „normálisnak" mutat-
kozik. A láthatóan nyugalomban élő és
nyugalmát megőrizni kívánó kispolgári
családot az idegbajos őrnagy teljesen
manipulálja; olyannyira, hogy csak egy
irracionális kiút maiad. Ezt az esetet
mindennapinak kellett bemutatni, és ez-
által a rendezés nem ért el olyan groteszk-
komikus hatást, mint a gerai. A kritikusok
általában dicsérték az alapvető elgon-
dolást, de aggályosan megállapították: a
színészek lehetőségei nem terjedtek

odáig, hogy tudásukat kibontakoztassák,
és figuráik clownszerű, groteszk és ne-
vetséges vonásait felfedezzék.

Ez olyan probléma, amelyre már a be-
vezetőben is rámutattam.

A mi drámai hagyományunkban alig van
ilyen jellegű darab, és ezért nem fejlődött
ki az ilyen művek előadásához szükséges
játékmód sem. Ezen a téren tanulnunk kell
- a magyar színháztól is.

A tanulásra egészen ideális lehetőség
adódott a másik Örkény-dráma színrevi-
telénél a berlini Volksbühnében. A
Macskajátékhoz Orbánné szerepére sikerült
Sulyok Máriát, a magyar színjátszás

varázslatosan nagy színésznőjét meg-
nyerni.

Sulyok Mária, aki mint ismeretes, ezt a
szerepet sikerrel játssza a Pesti Színház-
ban, kitűnően beszél németül, és így le-
hetséges volt, hogy német színészekkel
együtt álljon a színpadra.

Nem akarom itt Sulyok elragadó játékát
leírni - hiszen lehet látni őt Budapesten,
bár a berlini rendezés sokban különbözik
attól a rendezéstől, amelyet Buda-pesten
láttam. A Volksbühne színpada több mint
kétszer akkora, mint a Pesti Színházé, és
a közönség meglepetésére a
kamaraszínház jellegű darabhoz a szín-
pad egész szélességét kihasználták. Ebből
számos érdekes megoldás adódott. Pél-
dául Orbánné Nyugat-Németországban
élő, tolószékhez láncolt nővére szinte el-
veszett ennek a színpadnak a mélyében.
A két asszony között levő szellemi távol-
ságra így térbelileg is utalnak. A többi
figura is gyakran egymástól távol állva
vitatkozik ezen a színpadon, a partnerrel
való kapcsolat megnehezedik, és az elide-
genedés, az öregkori egyedüllét problé-
mája ily módon érthetően tudatosul.

A magyar színházi napok legtöbbet
játszott darabja Szakonyi Károly
Adáshibája volt.

A magdeburgi, karl-marx-stadti és
neustrelitzi színházak eltérő sikerrel ját-
szották ezt a szatírát, melyet időközben
már más színházak is műsorra tűztek. Sok
oka van annak, hogy a színházak éppen
ezt a darabot választották. A tele-vízió
egyre erősebben behatol az emberek
életébe, fellazítja egymás közötti kap-
csolataikat, s ez végül olyan közömbös-
séghez, önelégültséghez, önzéshez vezet-
het, amely a családi életet bohózattá te-
heti. Ez a probléma nálunk is fennáll.

Másrészt viszont a színházak teljes
mértékben megbízhatnak abban a komi-
kus-groteszk hatásban, amely ebből a te-
levízió által megzavart családi életről
szóló szatírából ered. Ezenkívül a kisebb
társulatoknak nem mellélces, hogy ez a
kevés szereplőt igénylő színdarab jó sze-
reposztásra ad lehetőséget. A fenti három
rendezésben, amelyet én láttam, két alap-
vető tendencia volt megfigyelhető.

Karl-Marx-Stadtban az együttes abból
indult ki, hogy ezt a családot nem szabad
egyértelműen kinevettetni; csak annyira,
hogy a néző felismerje saját ma-
gatartásmódját. Inkább az ellenkezőjével
próbálkoztak : megmutatni az egyes csa-
ládtagok problematikáját. Nem groteszk
túlzást mutattak be, hanem egy rendes

Kertész Ákos Névnap című színműve a drezdai Landesbühnen Sachsen Színházban



családot, amely mindennapi életét éli -
mindenféle kiugró esemény nélkül.

A Bódog család hétköznapjait pontos
színpadi és színészi részletezettséggel
mutatják meg; itt minden szabályos: a
tévé kötelező bekapcsolása, amint hazaér-
keznek, a beszélgetések banalitása azt
mutatja, hogy naponta ez játszódik le. Ez
el-len a hétköznapi élet ellen a gyerekek
különböző módon lázadnak fel. Imrus, az
egyetemi hallgató végezetül kétségek kö-
zött hagyja el a házat, mert Emberfi cso-
dái sem érnek el semmit. Vandát, Imrus
nővérét a rendezés úgy mutatja be, hogy
kétségbeesett ugyan, de emberségét nem
veszítette el, és fogékony maradt Emberfi
csodáira, mert megszerette őt. Vanda
ebben az előadásban szinte tragikusan hat,
míg a magdeburgi és a neustrelitzi
rendezésben gyakorlatilag nincsen esélye
a megváltozásra, és nagyon kritikusan
ábrázolják, olyannak, akinek nincs pers-
pektívája, teljesen kívülálló a családban,
de ezek a vonások nem a jogos tiltakozás
talajáról fakadnak, mint öccsénél, hanem
önzéséből. S hogy foglalkozásában is cső-
döt mondott, e szerint a koncepció szerint
ezt is csak magának köszönheti.

Érdekes volt Emberfi alakjának külön-
féle megfogalmazása. Magdeburgban és
Neustrelitzben a figura jelmeze egyértel-
műen Krisztusra utalt, aki nevetséges
sarlatánként hatott. Ezzel szemben a karl-
marx-stadti rendezésben Emberfi

hippiként jelenik meg, farmerben és puló-
verben, mint a modern gyógyítók egyike,
akik ugyan elbűvölőek az ifjúság számá-
ra, de semmiféle reális alternatívát nem
tudnak felkínálni.

Összefoglalva elmondható: egyrészt
groteszkség az extremitásig Magdeburg-
ban és Neustrelitzben, másrészt dialekti-
kus figurakezelés kísérlete Karl-Marx-
Stadtban. Itt a nézőt minduntalan elcsá-
bítják, hogy legalább részben azonosítsa
magát az alakokkal, hogy azután még
alaposabban átlásson azok kérdéses ma-
gatartásán.

Egyébként a nézők nyilvánvalóan ez
utóbbi felfogás mellett foglaltak állást,
mert a karl-marx-stadtiak előadásai rend-
szeresen telt házzal folytak, míg a másik
két színház a közönség nagy részénél nem
talált megértésre. Ezek is fontos tapasz-
talatok, amelyek azt mutatják, hogy ha a
közönség hosszú évekig nem láthat éles,
szatirikus darabokat, az ezekkel szembeni
tartózkodást csak lassanként lehet
legyőzni.

Egészen másfajta élményt jelentett szá-
momra Kertész Ákos Névnap című
darabjának két rendezése. Ismertem a bu-
dapesti József Attila Színház híres ren-
dezését, és sajnáltam, hogy az NDK-ban
csak két kisebb színház vállalkozott a
darab színpadra vitelére. Az egyik a Lan-
desbühnen Sachsen, egy olyan színház,
amelyik a Drezda melletti Radebeulben

levő székhelyén kívül saját színtársulattal
nem rendelkező kisebb városokban is tart
előadásokat. A másik színpadravitel a
lengyel-csehszlovák határháromszögben
fekvő kisebb városban, Zittauban történt.

Víg Gusztáv és Ilona házasságának
aprólékosan részletezett és kritikus elem-
zése Kertész drámájában sokban emlé-
keztet a századforduló európai drámáinak
és színházainak realista hagyományaira. A
társadalomkritikai elemzés hagyományait
tudatosan alkalmazva rendezték meg ezek
a színházak a darabot. Á szín-padkép
mindkét előadásban azokat a magyar
bérházakat ábrázolja, amelyek
mindenekelőtt a pesti munkáskerületekben
láthatók: a gangról, amely a ház udvarra
néző oldalát keretezi, jutnak be a szereplők
a lakásba, amelyet a munkás-lakások
tipikus berendezési tárgyaival láttak el: a
konyhában van egy satupad, amely
Gusztáv pénzének rejtekhelyéül is szolgál;
a lakószoba egyben a gyerekek
hálószobája. Az egyszerű, de gyakorlatias
berendezés dominál. Zittauban Ilona és
Gusztáv alakítóinak nagyon jól sikerült
bemutatni a sokéves házasság hét-
köznapjainak sebezhető pontjait, a házas-
ság olyan hétköznapjait, amelyek több
gondot okoznak, mint örömet, és amely-
ben a névnap minden évben az az ünnep,
melyen Gusztávot barátai megalázhatják,
mivel ők többre vitték. Lenézik Gusztávot,
és ezen a napon szerény kis új boldogságát
is széttörik.

Annál szebben lehetett később meg-
figyelni e rendezésben, amely kezdetben
ennek az életnek szépítés nélküli szomor-
kásságát mutatta, hogy ez a két ember, aki
évekig szinte idegenként élt együtt, hirtelen
újra felfedezi és egészen elfogulatlanul, új
módon kezdi szeretni egy-mást. Ez a
költészet hatása alá vonta a nézőt. És
azután jött a megütközés, hogy képes volt
Gusztáv Ilonát barátai előtt
megszégyeníteni, mert úgy érezte, hogy
Ilona legbensőbb érzéseit elárulta. Végül
mégis Gusztáv maradt csak szégyenben.

Bár Gusztáv és Ilona további útja nyitott
maradt, a rendezés optimista színezetű volt,
mert mindketten felismerték, hogy így nem
folytathatják életüket, meg kell változniuk.
Habár a Landesbühnen Sachsen rendezése
kevésbé dolgozta ki azt a társadalmi
helyzetet, amelyben ez a házaspár élt, a
színdarab mondanivalója itt is erőteljes és
meggyőző volt. Kár, hogy nem lehetett
érezni mindig azt a feszültséget, amely az
Ilona és Gusztáv közötti viszonyt
jellemezte. Így a figurák

Jelenet a Pop-fesztivál weimari előadásából



túl szeretetreméltóan komikussá váltak.
Jobban kiemelték a darab komikus alap-
szituációit, amelyek kétségkívül adottak
voltak. Mindez ahhoz vezetett, hogy az a
realista ábrázolás, amelyet Kertész erről a
családtól ad, elsikkad, és eltűnnek azok az
objektív ellentmondások is, amelyek
mindenekelőtt a Gusztáv és barátai közötti
viszonyban nyilvánulnak meg.

A Névnap mindezek ellenére is azon
hasznos felfedezések egyike, amelyeket az
NDK-ban ezekben a színházi napokban.
tettünk - nemcsak azért, mert ez a darab
egy munkáscsalád problémáit ragadja
meg, hanem azért is, mert realisztikus
részletekben hangulatos ábrázolást és az
alakok között sokrétű kapcsolatokat mutat
be. Kertész Ákos stílusa, szemléltető
realizmusa Hauptmannra, Ibsenre,
Csehovra vagy Gorkijra emlékeztet.

Hasonlókat lehet elmondani Sarkadi
Imre Elveszett paradicsom című darabjáról.
Talán csodálkozásra készteti a ma-
gyarokat, de ezt a több mint 14 éves szín-
darabot csak az elmúlt év novemberében
mutatták be először az NDK-ban, Drez-
dában. Ennek a bemutatónak az volt a
különlegessége, hogy Iglódi Istvánt sike-
rült a darab rendezőjéül megnyerni.

Nálunk több szakember ismerte már
Iglódi rendezéseit a budapesti 25. Szín-
házból és a Mikroszkóp Színpadról, s
csodálkoztak, hogy Iglódi olyan darabhoz
fog, amely szerkezetében nagyon
emlékeztet az ibseni dramaturgiára. De
Iglódi ennél a darabnál is hű maradt ren-
dezői stílusához : az adott figurák lelki-
világát kimért mozdulatokkal, mozgás-
lefuttatás útján próbálta láthatóvá tenni.
Így ez a rendezés - amelynek külsőleg
körvonalait egy sokzugú, nagy, a játékra
sok lehetőséget kínáló üvegház adja -
elragadó dinamikával rendelkezik. Iglódi
következetesen szembenéz annak veszé-
lyével, hogy ebben a darabban csak be-
szélnek és filozofálnak, anélkül, hogy az
alaptémát elhanyagolná.

Sokak számára az a kifejező játékmód,
amellyel a színészek feltárták benső énjü-
ket, szokatlan és elképesztő volt.

Egy interjúban Iglódi azt vallotta: „A
nyelv, a mozdulat, a mimika és ko-
reográfia a rendezésben számomra egy-
formán fontosak. A koreográfiával is
lelkivilágot akarok kifejezni." Azt, hogy
ebben a koncepcióban mennyi ragyogó
lehetőség rejlik, Iglódi nemcsak a Sarkadi-
rendezéssel mutatta be, hanem a budapesti
Mikroszkóp Színpad vendég-játékával, A
versenyló halálával is, amelyet

Elektra (Heidemarie Geese) Gyurkó László drámájának drezdai előadásában ( M T I
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az ifjúságot a színházakba, amelyek elő-
adásról előadásra telt házzal játszanak.
Weimarban Marton László rendezte a
darabot, aki a Vígszínházban is színre
vitte. Egy mozi pótszínpadával kellett
megelégednie, mert a tradíciókban gazdag
weimari Nemzeti Színházat éppen
átépítették. A darab mégsem vesztett
hatásából semmit. Azokat a fiatalokat,
akiket először csak Presser Gábor zenéje
vonzott, láthatóan megragadta az a szo-
ciális és morális helyzet, mely Eszter és
József sorsán keresztül feltárult. Ennek a
rendezésnek a sikere Gessler György
tökéletes koreográfiájára is visszavezet-
hető, akinek a kis színpadot optimálisan ki
kellett használnia.

Távolról sem tudtam minden rendezést
ebben a bemutatásban figyelembe venni,
hiszen túl sokrétű volt a kínálat hozzá.
Meg kellene például említeni még Benedek
Katalin Alattunk a város című színművét egy
mindenesetre középszerű rendezésben
Halléban.

Örvendetes összegezést készíthetünk.
Mégis, más oldalról a jövő években is
ezekből az eredményekből kell kiindul-
nunk. Azok a sokrétű problémák, ame-
lyeket a legújabb magyar darabok felvet-
nek, segítettek nekünk abban, hogy a
Magyar Népköztársaságban végbemenő
fejlődést jobban megértsük. Ilyen kulturális
eseményeken keresztül országaink
közelebb jutnak egymáshoz. Ezt jobban ki
kellene használni. Néhány kritikai
megjegyzést is tennünk kell: például egy
színház sem játszott a magyar dráma-
irodalom klasszikusaitól egyetlen darabot
sem. Es egy olyan szerzőt, mint Mes-
terházi, akinek a műveit az ötvenes és a
hatvanas években rendszeresen és nagy
sikerrel játszották, sem lehetett ebben az
évben a műsortervekben megtalálni. Ennek
ellenére a kapott ösztönzések kamatozni
fognak színházainknál, és reméljük, hogy
további vendégjátékok és mindenekelőtt
magyar vendégrendezők a fel-vett
kapcsolatokat tovább ápolják majd.

szintén Iglódi rendezett, s amelyet nálunk
is lelkesen fogadtak.

Egészen más, megindító színházi este
részesei lehettünk ezekben a napokban
Cottbus járási székhelyen. Gyurkó László
Szerelmem, Elektráját egy tehetséges, fiatal,
az új nemzedékhez tartozó rendező vitte
színre fiatal együttessel. Ehhez az
előadáshoz Cottbusban olyan színpad-teret
alakítottak ki, amely közvetlenül bevonta a
nézőket a játékba. A nézők a színészekkel
együtt fehér vászonnal borított
arénaszínházban találták magukat. Az
előadás egészében erősen emlékeztetett
Besson évekkel ezelőtti Oidipusz király-
rendezésére a berlini Deutsches
Theaterben. A clownok egyrészt azon
fáradoztak, hogy az Aigiszthosz által
elrendelt ünnepen oldottságot, vidámságot
teremtsenek, másrészt állandóan
megtörték a cselekmény menetét.

Az igazságnak és a hatalommal való
visszaélésnek ez a végsőkig kiélezett para-
bolája nagyon aktuális üggyé vált, amely
az ókori műalkotásból csupán a mítoszt
őrizte meg. Mélyértelmű gondolatjátékká
vált az Elektra által követelt abszolút
igazságról, és az oresztészi relatív igazság-
ról. Azok az eszközök, amelyekkel ezt
elérték, a naiv színház eszközei voltak.

Azok a rendezések, amelyek mindenek-
előtt az ifjúság érdeklődését voltak hiva-
tottak kielégíteni, a következők: a Pop-
fesztivál Weimarban és Erfurtban, Illyés
Gyula Az ünnepelt című darabjának stú-
dióelőadása a berlini „Barátság Szín-
házában".

A Petőfi képviselővé választásáról szóló
darab a berlini rendezésben a csupasz
próbaszínpadon a forradalmi taktika
kérdéseinek tanművévé vált. A darab a
közönség kis köréhez szól csupán. Mindig
8o néző követheti az eseményt, amely
előtte folyik testközelben, s amelyet a
rendezés Petőfi-versekkel lazít fel.

Egészen más hatást váltott ki a két Pop-
fesztivál előadása. Már a sokat ígérő cím és
a jó beategyüttesek is csalogatták


