
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
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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
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lanul őszintén felfedik a színház felké-
szültségét, törekvéseit.

A darabok - stiláris-műfaji különbö-
zőségük mellett - gondolatilag össze-
csenghetnek: a polgári lét különböző
torzulásainak kritikáját adhatják.

A műsorválasztás tehát igényességről és
átgondoltságról tanúskodik. Az elő-
adások után mégis hiányérzetünk támadt.
Ez a vendégjáték -. érzésünk szerint -
stílusváltás időszakában álló együttest
mutatott be. Olyan együttest, amelynek
több mint évszázados hagyománya van, és
jól kialakult, realista-naturalista
iskolázottságú játékmódjáról árulkodik a
színészi alakítások zöme. Ugyanakkor az
előadások képi közege, valamint a művek
rendezői megközelítése stilizáló,
elidegenítő, ezzel együtt komplexebb és
szubjektívabb színházi alapállást jelez. A
színészi játék és a rendezői játékszervezés
nem kerül összhangba, a színészek
láthatólag egy nem minden ízében magu-
kénak vallott rendezői elképzelést szol-
gálnak, s így óhatatlanul egyenetlen lesz a
játék. A rendezői, színészi ötletek jobbára
megmaradnak ötletnek, s nem épülnek be
szervesen az előadásba. Különösen igaz
mindez Paolo Magielli rendezéseire, a
Csehov- és a Goldoni-előadásra.

Ezek az előadások ötletparádék, ren-
dezőjük pedig mindenekelőtt gagman. Az
ötlet -- bármilyen eredeti és frappáns -,

A Belgrádi Nemzeti Színház vendégjátéka. Nusics: A gyászoló család
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)

söprik a szereplőket, a kis házakat, a
kellékeket, ruhákat, megtisztítják a szín-
padot. Remek kép, de mélyebb tartalom
nélkül.

A Sirály előadása másképpen épül az
ötletekre. Lényegében az egész előadást
két alapvető ötlet határozza meg: egy képi
és egy pszichikai. A színpad közepén
található egy valódi medence, valódi
vízzel, valódi stéggel, valódi náddal, s
mindazzal, ami egy tóhoz nélkülözhetet-
len. Ebből az ötletből következik, hogy a
darab kezdetekor - mintegy előjátékként -
lassú, vontatott tempóban minden szereplő
régimódi, a figurát is jellemző für-
dőruhában átvonul a színen; hogy Trepl-
jov magasszárú horgászgumicsizmában
többször átgázol a tavon; hogy a megvi-
lágított, gyűrűző, hullámzó víz szép min-
tákat rajzol a háttérre ; s végül hogy Trepl-
jov nem főbe lövi magát, hanem vízbe fúl:
a nyílt színen vágódik bele ruhástul a
tómedencébe, s a tapsrendbe ázottan,
csuromvizesen áll be. Ez utóbbi képi
„ötlettel" függ össze a pszichikai: Trepljov
nem tehetséges, hanem egzaltált. Ha
ezeket a csehovi műtől idegen elemeket
elfogadjuk, az előadás következetes, és
sok szép, igaz, megrendítő pillanata is van.
(Az igazságnak tartozunk annyival, hogy a
megrendítő pillanatokban „hagyományos"

realista játék folyik.)
A legegységesebbnek A gyászoló család

előadása tűnt, amelyet Mirkovics Gra-
domir rendezett. A rendező végig abban a
stílusban hagyta játszani a színészeket,
amely évtizedek óta hozzátapadt Nusics
műveihez. Csak a díszlet lett „modern". A
fekete színű, bonyolult szerkezetű épít-
mény rácsaival, kerítéshálóival, traverzei-
vel azonban inkább börtönhöz, semmint
egy gazdag polgár házához hasonlított.
Korrekt előadás, korrekt alakítások,
minden olyan, hogy akár ötven évvel ez-
előtt is játszhatták volna.

S ezzel kapcsolatban felidéződik A
gyászoló család egy másik előadásának em-
léke. Egy évvel ezelőtt Kazincbarcikán
szerepelt egy keresztúri ruszin nyelvű
együttes. Középkorú amatőr színjátszók
négy, állandóan mozgó fal között rohan-
ták, kergetőzték, játszották végig Nusics
komédiáját. Az örökségért lihegő, törtető
család kritikáján túl az egymásnak való
kiszolgáltatottság és egy általános féle-
lemérzés ábrázolása tette groteszkké és
félelmetessé az előadást.

S nemcsak félelmetessé, de felrázóvá és
maivá. Ezzel 'maradt adós ezúttal - nem-
csak a Nusics-mű esetében - a Belgrádi
Nemzeti Színház Nánay István

ha nem átgondolt, elpukkan, és nincs
folytatása.

A. chioggiai csetepaté tere például három
különböző stílust képvisel. Az előszín-
padon három lejtős rámpa vezet a néző-tér
felé, a rámpák közötti teret kaviccsal
töltötték ki. Az itt folyó üldözések, ker-
getőzések ritmusát, mozgásképét az szabja
meg, hogy a nem túl vastag kavics-rétegen
nem lehet biztonságosan állni, futni,
elrugaszkodni, tehát itt lényegében egy
civil-esetleges mozgás lesz az uralkodó.
Ráadásul a kavicsokat mint követ
használják, például ezzel dobálják egy-
mást, tehát ez a terület reális sík. A szín-
pad középső részén kerekekre szerelt mi-
niatűr díszletházacskák mozognak ide-
oda, nemcsak az átdíszletezéskor, hanem a
jelenetek közben is. Ez jelzett játékstílust
követelne, ám - itt érződik az a bizonyos
színésziskola! - a színészek realista-
naturalista stílusban játszanak.

A térképzésből és a játékstílusból adó-
dó következetlenség végigvonul az egész
előadáson. Például a bírósági kihallgatás
jeleneteiben leeresztenek egy hatalmas
díszletfalat, a bírósági terem páholysorát, a
páholynyílásokban a kíváncsiak - bábuk.
De a színészek nem a díszlet sugallta
játékos-jelzett stílusban játszanak. S végül
még egy előzmények nélküli, éppen ezért
nem elgondolkodtató ötlet: az előadás
befejezéseként egy óriási szélgéppel ki-


