
sekor próbáltam ki a spontán keletkező
színpadi hanghatások létrehozásának le-
hetőségeit. Ez az előadás egy görög mi-
tológiai tárgyú történetet dolgozott fel,
melynek helyszínei tengeren, hajón, szá-
razföldön váltakoztak. Az egyes hely--
színeket színpadi húzókra (trégerekre)
erősített óriási színes kelmék szolgáltatták,
melyek változáskor színészek által történő,
különféle mozgásformákra bontott alaki
megújulással fejezték ki részint magát a
változást, a cselekmény folyamatosságát
és az új helyszínt. Ugyan-akkor a
hangulatfestést a különféle kelmék
hasítása, szaggatása vagy húzás-vonása
során keletkezett zajok, zörejek segítették
elő. Mindez összességében plasztikusan
érzékelhetővé tette a néző számára a
szimbolikus mozgások és alak-
változásokon keresztül a helyszínek vál-
tozásain túl a megjelenő emberek, sze-
replők viszontagságait, lelkiállapotát is.

 Á pszichés állapotok, hatások említése-kor
felvetődik a kérdés, hogy a lélektani mély-
ségekig eljutó emberábrázolások megteremté-
sekor mi elemzéseinek kiindulópontja.
Talán túlságos önbizalomra vallana a

válasz, ha azt mondanám: saját magam.
Sajnos ezen a téren csak a saját ítéleteire
hagyatkozhat az ember, ha nem akarja,
hogy rövidesen besorolják valamely pszi-
chológiai iskola követői közé. Az egyes
szerepek, vagy mondjuk így, emberek,
jellemek pszichikai elemzésekor egyéb-
ként rajtam kívül körültekintő munkát
végez a társulat minden egyes - a pro-
dukcióban részt vevő - tagja. A rendező
szerepe itt voltaképpen az, hogy koor-
dinálja a színész által megtalált pszichikai
összetevőit egy-egy alaknak, vagyis biz-
tosítsa a „túlpszichologizálás" vagy az egy
személyben össze nem egyeztethető
jelenségek összehozásának elhárítását.

 Ezzel kapcsolatban próbálkozott-e a
közönség nagyobb fokú aktivizálásával?

- A közönség aktivizálására szerintem
mindenképpen korlátozott a lehetőség, de
számomra nem is jelent különösebb célt.
Annyi bizonyos, hogy a hagyományossá
vált dobozszínpad helyett ma már inkább a
csarnok- vagy körszínházi formát tartom
korszerűnek. Valóban egészen más az
előadások hatása és hangulata, ha színész
és néző nincsenek egy-mástól mesterséges
merevséggel elhatárolva. A mai közönség
ismét szívesen vesz részt közelebbről a
játékban, annak elsősorban hangulati
megteremtéséhez aktív partner. De nem
érzem, hogy a néző erőszakos
„megmozgatása" az inzultus élményén
kívül pozitív hatással is

járna. Előadásaimban nem a néző fiziku-
mát akarom kellemes vagy kellemetlen
helyzetekbe sodorni, hanem tudatának,
agyi reakcióinak elevenségét és minden
új, minden jó iránti befogadóképességét
szeretném minél elasztikusabbá tenni.
Számomra ezt jelenti a nézővel való
együttműködés.

- Mondjon valamit a közeljövő elképelé-
seiről, terveiről.

- További elképzeléseimben az el-
beszélő és cselekvő színház ideális har-
móniájának, összeolvasztásának kikísér-
letezése szerepel. Ennek realizálásához
első lépésként egy különleges pszicho-
dramaturgiai módszerrel előállítandó mű-
vet szeretnék rendezni. Színészi vallo-
mások, elbeszélések, visszaemlékezések,
önarcképek improvizatív felelevenítése
lesz ez, annak a folyamatnak feltárásával,
hogy a pillanatnyi érzések, benyomások
kiben hogy és mikor tudatosulnak. A ha-
zai munkán kívül az 1975-ös évben Nor-
végiába kaptam meghívást. Oslóban
fogom vendégrendezőként Čapek egy
drámáját színpadra állítani. Szeretném
remélni, hogy a norvég közönség érdek-
lődését sikerül majd felkelteni a közép-
európai színpadi törekvések iránt. Nagy
öröm számomra, hogy a magyar közönség
előtt ez, úgy érzem, sikerült.
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A grúz Bánk bán

A rusztavi Grúz Drámai Színház Bánk
bánjának bemutatója érthetően őszinte
örömet és egy csepp aggodalmat keltett
sokunkban. Féltünk egy kicsit attól, hogy
az előadás túlságosan távolról érkezik,
ahol nem ismerhetik a mű alapját,
gyökereit, ahol nincs meg a hagyománya.

Nem lett igazunk. Grúziában a Bánk
bánnak valóban nem volt hagyománya,
így sallangmentesen, egy friss szemű
társulattal tudta a vendégrendező, Berényi
Gábor színre vinni a drámát, amely éppen
ezért másról is szólt, mint az eddigi
előadások.

A színpadkép hatalmas falai és oszlopai
- Csányi Árpád munkája - ideális
helyszínt adnak ennek az ábrázolásnak.
Funkcionális terei, félelmesen mozgat-
ható fala Katona drámájának is otthont ad,
ugyanakkor túl is mutat azon. Ezeknek a
falaknak a másik oldalán mintha valaki
mindig hallgatózna. Zord, idegen világ
tárul elénk, s furcsa arcnélküli gépezetet
sejtünk a távolban. Ezek között a falak
között senki sincs otthon.

Ebben a térben Vágó Nelly ruhái nem-
csak célratörőek, tökéletesen betöltik
hivatásukat, ugyanakkor nem válnak
hamis „magyar egzotikummá". Kor-
talanságuk finoman megoldott, sohasem
erőltetetten aktualizált. Másik sajátossága
ennek az előadásnak a statisztéria
csaknem teljes hiánya.

Miről szól a grúz Bánk bán? Csaknem
tisztán politikai darabot látunk, melyben
Melinda tragédiája csupán katalizátora, de
semmiképpen sem előidézője a tör-
ténteknek. A nézőnek eszébe sem jut az
opera, a „történelmi tabló" Bánk bánja, a
„hazafias dráma", az ún. kosztümös darab,
amely a nézőt a látvánnyal elkápráztatva,
elvonja figyelmét az igazi drámáról,
partikulárissá teszi a művet és az előadást
egyaránt.

Ebben az előadásban tanúi vagyunk
Bánk metamorfózisának, melynek során
az okos és messzire látó hivatalnokból
nem eléggé meggondolt forradalmár lesz.
Bánk leinti az anakronisztikus magatartás,
a hangoskodó szócséplés apostolait, a
békétleneket. De miután rádöbben, hogy a
világ emberellenes : tüneti



kezeléssel akar egy alapvető bajt orvo-
solni, mégpedig szövetséges nélkül, ma-
gánforradalmár módján. Bánknak el kell
buknia, a darab ábrázolásmódja ezt is
megvilágította.

Bánk egy libikóka tengelyén áll -
amelynek egyik végén Melinda és a
békétlenek, a másikon Ottó, Gertrudis,
Biberach és az udvar foglal helyet, s ő
hasztalanul próbálja egyensúlyban tar-tani.

A békétlenek - Peturral együtt - akit A.
Vaszadze alakított , ebben az elő-adásban
anakronisztikusak és tragikomikusak.
Világosan látszik: ez már nem az ő
világuk, kiszaladt a lábuk alól a talaj. A
talajtalanságban hasonlatos hozzájuk
Melinda is, aki egy gyermek gya-
nútlanságával és kiszolgáltatottságával él
ebben a baljós világban. A szép és kedves
Natelja. Muhulisvili alakítása mentes
minden külsőséges eszköztől.

Saját világában van viszont L. Pilpani
hősszerelmes külsejű daliás Biberachja.
Nem kisstílű vámszedő ő, hanem Gertrudis
udvarának élősdi ura és első számú
manipulátora. Ez Ottóval való kapcsola-
tában is érzik, aki vézna és kiégett gye-
rekember N. Mhaloblisvili alakításában.
Kettejük párjelenetei akár egy modern
drámában is játszódhatnának.

Gertrudis : Tamara Szhirtladze. Felsé-
ges, okos és ellenszenves, mint rendsze-
rint, s fáradt, az öregedés terhével a vállán,
hajasbaba-szőkeségű - ami viszont
szokatlan.

Otar Megvinetuhucesziben, Bánk bán
fiatal alakítójában a szerep modern, remek
képességű megjelenítőjét üdvözölhetjük.
Egyénisége és tehetsége varázsával, halk
szavúan, visszafogottan játssza a nagyurat.
Felelős államférfi, aki átlátja az udvar
labirintusát, de harcmodorát nem képes
hozzáigazítani.

Többrétegű, szikár és kemény előadást
láttunk a rusztavi Grúz Drámai Színház
budapesti vendégjátékán. Berényi Gábor
koncepciója mert ellentmondani a be-
idegződéseknek. Ez az előadás is, ugyan-
úgy, mint a tartui észt színház kitűnő
Tragédia-bemutatója, bizonyítékot szol-
gáltatott és példát adott klasszikusaink
friss hangvételű, izgalmas és modern
tolmácsolására.

A kitűnő előadás kapcsán beszélgettünk
Berényi Gáborral, a József Attila Színház
főrendezőjével grúziai tapasztalatairól.

- Önként adódik az első kérdés. Hogyan
került sor a grúziai vendégrendezésre ?

- Amikor a Szovjetunióban megren-
dezték a Magyar Drámák Fesztiválját
1971-ben, több színrekerülő darabhoz
hazai, tehát magyar rendezőt hívtak. A
rusztavi Grúz Drámai Színház Bánk bán-
előadásának jövendő rendezője elé - a
színvonalon kívül - azt a kívánalmat is
állították, hogy először rendezze meg a
Ránk bánt, tehát a rusztavi előadás ne a
hazai, a rendező előbbi Bánk bán-
rendezéseinek reminiszcenciáiból táplál-
kozzék. A sors valahogy úgy hozta, hogy
bár egészen fiatal korom óta szerettem
volna színpadra állítani a darabot, addig
nem sikerült. Így, miután e kívánalomnak
is megfeleltem, 1971 tavaszán elutaztam
Tbiliszibe -- lemondani a rendezést.
Ugyanis tekintettel arra, hogy még nem
volt kész a grúz nyelvű fordítás, mind-
össze öt hét próba állt rendelkezésemre, és
ennyi idő alatt képtelenségnek tartottam
az előadást színpadra állítani. Arra kértek,
hogy mindenesetre utazzam Grúziába,
hogy megismerkedjem a színházzal.
Megnéztem néhány előadásukat, és
beleszerettem az együttesbe - természe-
tesen végül is elvállaltam a szorongatóan
rövid határidejű bemutatót. Amíg Miha
Kvlividze - a hazánkban is méltán nép-
szerű költő - és G. Sahnazari a dráma
fordításának utolsó simításait végezték,
mi, Csányi Árpáddal és Vágó Nellyvel a
díszlet- és jelmezterveken dolgoztunk.

- Egy színház állandó rendezője alaposan
megismerheti színészei alkatát, képességeit.
Önnek csak néhány napja volt erre. Ez a
szereposztásnál nem okozott-e gondot?

Éppen ellenkezőleg. Minden szín-
házban, még a legjobb társulatokban is
van bizonyos rossz szereposztási beideg-
ződés, amely szerint bizonyosfajta szere-
peket bizonyosfajta színészekre osztanak.
Ezt hazai tapasztalatokból is jól ismerjük.
Mivel a látott előadások alapján vi-
szonylag jól megismerhettem a társulatot,
így nyugodt lélekkel és friss szemmel
oszthattam szerepet, de nem az ottani - a
mi gyakorlatunkkal szinte minden ponton
megegyező - sablonelképzelés szerint,
hanem éppen ellenkezőleg. „Ellen-
szereposztást" csináltam, nem a
megszokott s az első pillanatban kézen-
fekvő megoldás alapján, hanem egy, az
eddigiektől elütő, a dráma szempontjából
ugyanolyan logikus, de számomra nyil-
vánvalóan egyedül járható más út, más
rendszer szerint.

- Á rendezés munkáját nem gátolták a nyelvi
nehézségek

- Kaptam ugyan egy grúz nyelvű tol-
mácsot, de már az első percekben ki-
derült, hogy az állandó fordítgatás lassítja
és nehezíti a munkát, gátolja a személyes
kontaktus kialakulását, ami a rendezés
lényegi sajátja, úgyhogy hamar oroszra
fordítottam a szót, s így, ha nem is
tökéletesen - hiszen a rusztavi színház
művészeinek sem orosz az anyanyelve -,
de kitűnően megértettük egymást. Egy
rendezői instrukcióban nemcsak a szóbeli
közlésnek van információértéke a színész
számára, hanem a rendező hang-súlyának,
egész magatartásának. Az igazi színész
nemcsak a szavakból tudja meg, hogy a
rendező szándéka mi felé mutat. Mivel a
dráma szövegét szinte gyerek-korom óta
fejből tudom, sorról sorra, szinte
szinkronban tudtam követni a grúz
szöveget, persze bizonyos támpont-
szavakat grúzul is meg kellett tanulnom.

- A rusztavi Grúz Drámai Színház
együttesében ideális alkotóközösségre
leltem. Az előadás minden közreműkö-
dőjénél maximális odaadást és segítő-
készséget tapasztaltam. Egy apró jellemző
példa: mikor a főpróbahét előtt a varroda
komoly időzavarba került, a színészek a
jelenések közti szabadidejükben Vágó
Nelly keze alá dolgozva segítették varrni a
jelmezeiket, hogy minden időre kész
legyen.

- Á színház műsorfőzetében olvashatjuk,
hogy a társulat igen fiatal, most zárják hetedik
évadjukat. Az Ön tapasztalata szerint ez jelent-
e valamilyen speciális sajátosságot, esetleg
minőségi többletet?

- Ennek a színháznak a története igen
érdekes, és minden színházvezető számára
nagyon tanulságos is. A rusztavi színház
alapító tagjai azelőtt Tbiliszi egyik
legnagyobb és „legelőkelőbb" színházának
voltak fiatal vezető színészei, de úgy
látták, hogy a színház műsor-politikájában,
játékstílusában frissítésre, újításra van
szükség. Ezt az igényüket a színház
igazgatóságának nyíltan föltárták.
Ígéretnél egyebet nem kaptak, ezért a
türelmi idő leteltével testületileg kiléptek a
színház társulatából. Hangsúlyozom, hogy
tehetséges, sikeres fiatal vezető
színészekről, és nem félretett fél-
tehetségekről volt szó. Végül - bizonyos
hányódás után - az illetékes szervek
segítségével Rusztavi városának kultúr-
házában, igen szűkös anyagi feltételek
mellett alapíthattak külön színházat.
(Rusztavi egyébként fiatal, fejlődő ipar-
város néhány kilométerre Tbiliszitől, s már
régen igényelte önálló színházi társulat
megalakulását.) Az azonos célokért



küzdő, egy művészi nyelven beszélő,
azonos stílust képviselő új együttes elő-
adásai nemsokára olyan hírnévre tettek
szert, hogy a fővárosból is seregestül ke-
reste fel a közönség. Repertoárjukon na-
gyobbrészt modern szovjet, népi demok-
ratikus és nyugati szerzők prózai és zenés
művei találhatók.
 A tehetséges fiatalok egyesüléséből

évek alatt igazi közösség kovácsolódott,
amely még a nagyobb fővárosi színházak
és a film szívóhatásának is ellen tud állni.
A rusztavi Grúz Drámai Színház tagjának
lenni nemcsak fokozott művészi
odaadást, hanem megfelelő etikai tartást
és a színházról vallott nézetek kor-
szerűségét is jelenti. Természetesen ma
már nemcsak az alapító fiatalok jelentik a
társulatot, új tagok is szerződtek a szín-
házhoz, köztük volt főiskolai professzo-
ruk, a grúz színjátszás egyik vezető egyé-
nisége, a most 76 éves A. Vaszadze, a
Szovjetunió többszörös Állami-díjas
népművésze.
 Mostanában azt rebesgetik, hogy az

együttes rövidesen színházépületet kap
Tbilisziben, s így ezentúl a fővárosban,
illetve ott is fog játszani, de én mégis fél-
tem őket: meddig lehet ezt így csinálni,
ilyen hittel és lelkesedéssel, naponta
negyven kilométert utazva, a máshonnan
felkínált csábító anyagiakat figyelembe
nem venni, mindig újat, izgalmasat ke-
resni, sohasem a kitaposott utat válasz-
tani, és vállalni az ezzel járó veszélyeket
is.

- Persze az állami elismerés is hajtóerő

lehet: a Magyar Drámák Fesztiválján 68
produkció indult, s az első díjat -
megosztva a tartui észt Akadémiai Szín-
ház Epp Kaidu rendezte kitűnő A z ember
tragédiája előadásával, amely néhány éve
szintén vendégszerepelt nálunk is - éppen
az ő Bánk bán-előadásuk kapta.
 Katona József drámáján történtek apróbb

dramaturgiai változtatások is. Ezek lényege
miben foglalható össze ?
 A dramaturgiai munka csupán a

fiatal Katona József drámaírói járatlan-
ságának kijavítására irányult. Katonát
kötötte az ötfelvonásos forma. A kilenc
képre tagolt, két részben előadott mű,
úgy érzem, logikusabb, világosabb, át-
tekinthetőbb lett. Tulajdonképpen csak
jelenetek átcsoportosításáról és a nehe-
zebben érthető részek húzásából állt ez a
munka.
 Ennek a grúz Bánk bán-előadásnak egyik

fő erénye az volt, hogy új szempontokat és

frisseséget hozott Bánk bán-képünkbe. Ez

mennyiben függ össze az előadás külföldi
voltával?

- Azt hiszem, annyira, hogy sem a
közönség, sem a színészek nem a
klasszikusoknak kijáró - kicsit bénító -
tiszte-lettel közeledtek a drámához,
hanem friss, mai szemmel. Senkinek sem
volt elrontott iskolai képzete a Bánk
bánról, nem illeszkedett az előadás egy
megszokott, hamis hagyományokra épülő
közös kódrendszerbe. Itt úgy fogták föl a
drámát, ahogy tulajdonképpen
mindenkinek kellene a klasszikusokat,
mint egy mai darabot, amely
valamennyiünkről szól.

Önállósult ötletek

A Belgrádi Nemzeti Színház
vendégjátékáról

A Nemzeti Színházaknak - szerte Euró-
pában - legfőbb hivatásuk a klasszikusok s
különösen a hazai klasszikusok műveinek
bemutatása, repertoáron tartása. Nemes
misszió ez, ami azonban nem jelentheti a
színház drámamúzeummá válását; időről
időre meg kell újulnia mindenütt a
nemzeti színházi hagyományoknak,
játékmódnak.

A kétféle irányzatot, a hagyományőrzés
és a modernizálódás tendenciáját nyomon
követhetjük a budapesti Nemzeti Színház
tevékenységében éppen úgy, mint a
Comédie Francçaise-ében. Nem véletlen,
hogy A z ember tragédiáját vagy a Bánk bánt
az elmúlt évtizedekben többször is színre
vitték a budapesti Nemzeti Színházban, s
mindegyik felújítás lényege a
„modernebb" műmegközelítés vágya volt.
De az évszázadok hagyományát hűen
követő, már-már élő múzeummá váló
Comédie Française is az utóbbi időben
egyre-másra hangolja át, „modernizálja"
előadásait.

A hazánkban vendégszerepelt Belgrádi
Nemzeti Színházra is - a bemutatott
darabok tanúsága szerint - két törekvés
jellemző: a hagyománytisztelet és az új
kifejezésformák keresése. E két törekvés
szinkronba kerülhet, de egymás ellen is
dolgozhat. Az esetek többségében -
akárcsak a belgrádiaknál - az utóbbi kö-
vetkezik be gyakrabban.

A Belgrádi Nemzeti Színház vendég-
szereplése során három művet mutatott be.
Goldoni A chioggiai csetepaté ját, Nusics A
gyászoló család c. komédiáját és Csehov
Sirályát. A darabválasztás pontosan ki-
fejezi a nemzeti színházi kötelezettség
vállalását. A művek színpadra állításánál
azonban felhagytak a hagyományokkal, és
a mai színjátszás megannyi „vívmá-
nyával", ötletével fűszerezett előadásokat
teremtettek.

A vendégjáték darabjait szerencsésen
választották ki. Hiszen a nemzeti
klasszikusuknak számító Nusics kritikai
realista szatírája, Goldoni viharos komé-
diája és Csehov rendezőt és társulatot
egyként próbáló-vizsgáztató műve műfa-
jilag és gondolatilag olyan széles skálát
jelent, hogy a bemutatók akarva-akarat-

Jelenet a Bánk bánból a rusztavi Grúz Drámai Színház előadásában
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)


