
ember. Az ágálók közé értve tervezöt, rendezőt,
írót is. E mezei had ellen rohamra indult a film, a
rádió, a televízió és már a műsorközlö műégi-
testek is. A színház pedig önmaga válságaival
küzdve, állja a sarat. Sőt, szerényen mosolyog a
bajsza alatt, látva, hogy a legnagyobb ellenfél, a
televízió elöbb tépázta meg a rádiót és a filmet,
mint a színházat.

Honnan az öreg színház kifogyhatatlan ereje?
Talán ha szerény eszközökkel és mértékkel, de
mégis a színház maradt a legtermészetesebb le-
hetöség, amellyel élve, az ember szembenézhet
önmagával. Élő ember találkozik élö emberrel,
nem pedig az ember mozgó képével és hangjával.
E találkozás szűkös méretei és nyilvánvaló
nehézkessége ellenére sem vesztette el varázsát.

Azt hiszem, a színház maradt mindmáig az
ember totális ábrázolásának legjobb lehetösége.
Ezzel azt a véleményemet is bevallottam, hogy
számomra a totális színház nem a benne szerep-lő
művészetek rangsora, söt nem is egymáshoz
viszonyított kapcsolata. Engem az embernek a
világban való helye, lehetöségei, fenyegetettsége,
reményteljesen reménytelen küzdelme érdekel.

Bernarda. Kertész László rajza

színház-
történet

NÁDASS JÓZSEF

Egy színházi előadás
1919-ben

Mikor a nagy veszély elmúlt - 1919. május
elején a hirtelen felállított munkászászlóaljak
visszaverték a fiatal Tanácsköztársaságot meg-
rohanó ellenséges csapatokat - nos, erre nem-csak
fellélegeztünk, hanem nagyon is bizakodni
kezdtünk. Nem csupán bennem és a hozzám
hasonló közkatonákban, hanem úgy látszott, hogy
a parancsnoki régiókban is erősen megnövekedett
a bizalom. Ezzel lehetett magyarázni, hogy június
i-én elvezényeltek a Mosonyi utcai laktanyából,
ahol a válságos napokban mint parancsnok
ügyködtem. Most kijött az ukáz: Nádass menjen
vissza a Propaganda- és Kultúrcsoport élére,
ahová eredetileg kinevezték. Békésebbek az idök,
ilyesmivel is lehet foglalkozni.

Így hát újra átvettem a csoport vezetését,
pontosabban fogalmazva: megpróbáltam meg-
regulázni a távollétemben elkanászodott társa-
ságot. Itt volt az ideje, hogy rendbeszedjem



őket. Megkapták a beosztásukat, mikor kinek
kell gyűlést, oktató elöadást tartania a budapesti
laktanyákban, kinek kell megszerveznie a könyv-
tárakat, a múzeumok látogatását. Magam pedig
nekivágtam dédelgetett nagy tervem, a vörös-
örök részére rendezendö színházi elöadások
megvalósításának.

Elöször egy nagy, vasárnap délelötti matinét
akartam rendezni a legelökelőbb helyen, a
Nemzeti Színházban. A parancsnokok: Jancsik,
Szikra, kisebb-nagyobb mértékben fanyalogtak,
nem hittek a vállalkozás sikerében, a
hasznosságában se nagyon. Valamennyire meg-
enyhültek, amikor lelkendezve büszkélkedtem a
kimutatásokkal, hányan látogatták a múzeumo-
kat, hány könyvet vesznek ki a könyvtárakból.
De a júniusi nagy matinét a Nemzetiben mégis-
csak öszre akarták halasztani: nyári vasárnap
délelött a proli kuglizni megy, sörözni, esetleg
táncolni a Trieszti Nőbe, a Zöld Vadászba. Talán
kirándulnak az asszonnyal meg a gyerekek-kel a
Hűvösvölgybe, de nem ülnek be matinét
hallgatni a színházba! Valahogy így hangzott az
ellenvetés. Azt is tanácsolták, ha már makacs
módon kitartok a tervem mellett, csak egészen
könnyű, népszerű, operett- meg műdalműsort
állítsak össze. És Fedák Sárit okvetlen léptessem
fel. Megint mások csak propagandaverseket,
munkásindulókat, toborzókat ajánlottak a mű-
sorba.

Mindez kissé megzavart, de rajongó voltam,
nyakas álmodozó. Művészetet akartam adni,
méltatlan lett volna minden más az elképzelé-
semben felmagasított tömegekhez. Nem tágí-
tottam, és bár egy kicsit szorongtam és főtt ifjú
fejem, felmentem Gábor Andorhoz, aki akkor a
Színházügyi Kormánybiztosság vezetöje volt;
úgy emlékszem, a Nemzeti Színházban rende-
zendö elöadáshoz az ö pecsétjére, aláírására volt
szükség.

Gábor Andor regényeit, színdarabjait ismer-
tem, szerettem a felsőbbséget szurkáló, gunyoros
sanzonjait, jó egynéhánynak a szövegét kívülről
tudtam. Dehogyis mertem azt remélni, hogy ez
az ismert, elismert és sikeres író, az annyira
felettem álló, csodák Gábor Andor most másról
is tárgyaljon velem, mint a hivatalos ügyről.

Alig léptem be Gábor Andorhoz, és kezdtem
eldadogni mondókámat - igen elfogódott voltam
-, már félbe is szakítottak. Mészáros Giza,
akkoriban kedvelt, népszerű színésznö rontott be
ezzel a kiáltással:

- Szabadság, szerelem,
E kettő kell nekem!

Egy pillanatnyi szünet után Gábor rávágta:
- Szabadságát művésznö, azt garantálom,
De szerelem éppen mostan nincs raktáron!

Nevettek, csevegtek egyet, Gábor Andor ki-
állította a szükséges papírokat - a kiutalást a
szabadság alatti fizetésről -, azután a művésznö
trillázva elficánkolt.

Gábor Andor most felém fordult:
- Na, miről is van szó, elvtárs?
Elmakogtam a mondanivalómat, mint mindig,

ha izgatott vagyok, most is rosszul fogalmaztam,
átadtam a műsortervezetet. Bólogatott hozzá.
Aztán elkezdödött a beszélgetés, vagy inkább az ő
monológja, lehet, hogy nem szó szerint idézem,
de a lényege ez volt:

- Okos dolog, amit csinálni akar, elvtárs. Nem
igaz az, hogy a proletárok nem igénylik a
művészetet, mégpedig a legértésebbet, ha ah-hoz
szoktatjuk őket. Hogy eddig a selejtnek is
tapsoltak, a legfelületesebb vacaknak, hát is-
tenem, hol, mikor tanulták volna meg, hogy nem
az a jó, hogy az értéktelen. Az a feladatunk, hogy
felnyissuk a szemüket, hogy figyelmeztessük: ez
érték, amaz pedig híg csinálmány, hogy a jó iránt
igényessé tegyük őket. - Kis szünetet tartott. -
Most maga, elvtárs, azt gondolja magában, hogy
ez a Gábor Andor beszél így, aki maga is a
könnyű múzsa lovagja. Hát - széles mozdulatot
tett a kezével-, ha jobban megnézi azt a rengeteg
vacakot, amit eddig írtam, kiderítheti, hogy
jószerint álruhás vacak. Persze, voltam
könnyelmű is, és könnyű dolgokat is írtam, de a
legtöbb úgy nevettet, hogy a végén tudja az
olvasó, a néző, a hallgató, hogy miért kell
nevetnie, kit-mit kell kinevetnie. Miért tagadnám,
derűt akarok adni az embereknek. Mi van ezen
szégyellnivaló ? Az író nemcsak tragikus
helyzetekkel gondolkoztatja el, rázza fel az
embereket. A nevettetéssel ugyanúgy célt ér-
hetünk, mint a pátosszal. Fiatal elvtársam, a
gúnynak is van pátosza, van bizony. Én a legjobb
munkáimban éppen ezt próbálom meg, akárhogy
is kicsinylik le ezeket egyesek. Na. A prédikáció
véget ért.

Még egyszer átnézte műsortervezetemet, ki-
állította az engedélyt, és közben még ezt mondta :

 Helyes, amit tervez, adjon kevés szórakozást
is, de a nemesebb fajtából, és adjon komoly
művészetet.

 De azzal riasztanak, hogy a Waldbauer-
Kerpely-vonósnégyes ... a munkásoknak .. .
Rácsapott az asztalra:
- Mit ijed be? Hány éves? Mi? Huszonkettö? És

a fronton is volt ... Hát ki csinálja meg, ha nem a
magukfajta? Waldbauer-Kerpely,



na és? Miért csak a kényeskedö nagyságák ül-
jenek ott, akiknek többsége csak sznobizmusból
hallgatja? Legyen az övék is, a munkásoké!
Eleinte bizonyára nem szokják meg. Aztán köve-
telni és élvezni fogják.

Hát megcsináltam. Nem minden félelem
nélkül. Megszövegeztem a plakátokat, a műso-
rokat és a függöny mögül szorongva lestem,
megtelik-e a nézötér. Beregi Oszkár, Gellért Lajos
szavalt, Rózsa Lajos, Dömötör Ilona éne-kelt, a
Waldbauer-Kerpely vonósnégyes Bartók és
Debussy műveket mutatott be, még a zongorához
is, mint kíséröt, jónevű fiatal mű-vészt, Bartók
tanítványát, Balogh Ernöt ültettem. Az elöadás
jelentöségét mutatta, hogy a közoktatásügyi
népbiztos, Lukács György tartotta a bevezetöt.

Csak a vörösörök és családjaik jöhettek el, va-
lamennyi nagyon kedvezményes, filléres jegyek-
kel. Tudni kell azt is, hogy vörösöröknek több-
nyire munkásokat toboroztunk, vettünk fel, de
voltak közöttük parasztok is, a leszerelt katonák
közül önkéntesen jelentkezett elvtársak. Ezek-kel
a tegnapi munkásokkal, parasztokkal telt meg
zsúfolásig a ragyogó nyári délelöttön az ország
legelőkelöbb színházának a nézőtere. Móricz
Zsigmond is megírta, mennyire boldoggá tette,
amikor a proletárdiktatúra alatt az „előkelőségek"
páholyaiban egészen új, a művészet iránt annyira
fogékony közönséget látott. Én a magam
szemével láthattam, tapasztalhattam, hogy
nemcsak új, nemcsak más, de mennyivel hálásabb
közönség ez. Itt nem hallatszott sustorgás,
széknyikorgatás, beszélgetés vagy a papír-
zacskók zörgése, nemcsak az egyes számok alatt,
de még a számok közötti szünetekben sem. A kö-
zönségnek legalább a fele akkor volt elöször a
Nemzeti Színházban és körülbelül egyharmada
elöször bármiféle színházban. (Az elöcsarnokban
a statisztika céljaira íveket helyeztünk el, ezekre
írta minden látogató az adatait és véleményét.
Volt olyan, aki kétszer is szerepelt a listán, mert a
szünetben is és az elöadás végén is odaírta, mi
tetszett neki, mi nem. Még egy fél-órával az
elöadás befejezése után is tolongtak az ívek körül,
nem rohantak haza; nyolcszázkilencvenhét
feljegyzés volt az íveken!)

A szakértelmet az íveken sorakozó feljegyzé-
sekből, az előadás alatti figyelem mértékéböl és a
taps mennyiségéböl tudtuk lemérni. Nos, például
Beregi Oszkár kiváló színész volt, de - különösen,
ha verseket szavalt - túlzottan színészkedett,
hamis pátosszal zengette a hangját. A polgári
hölgyek rajongtak érte, a kritikusok áradoztak, itt
viszont nem volt nagy sikere. El-

lenben Gellért Lajos, aki nem annyira szavalta,
mint inkább mondta az Ady-verseket, hatalmas
tapsot kapott. A legkifinomultabb, mesterségé-
ben megbízható kritikus sem közölhetett volna
találóbb bírálatot a műsor e két számáról. És a
Waldbauer-Kerpely vonósnégyest hogyan fo-
gadták? Halálos csendben, szinte dermedt, áj-
tatos figyelemmel. Az összes jós megbukott.
Gábor Andor figyelmeztetésének megfelelöen
aránylag rövid, a szünettel együtt alig kétórás
műsort állítottam össze, de oly sok volt a taps és
az újrázás, hogy több mint három óráig tartott az
elöadás.

Boldog voltam és büszke. Lelkesített és erő-
sített, hogy íme, engem is igazolt ez az elöadás,
így kell csinálni, de igazolta ez a nyári délelött azt
is, hogy helyes, amit hirdetünk, tanítunk. Friss
volt még ez a tanítás, kellett, jól esett minden
bizonyítás.

A L I V I N G T H E A T R E
Ú J R A A M E R I K Á B A N

A Living Theatre négyéves európai szám-
űzetés után visszatért Amerikába. A közönség
és a kritikusok között újabb vihart keverve
négy darabot, illetve műsort mutattak be New
Havenben: a „Frankenstein"-t, az „An-
tigoné"-t, a „Paradise Now"-t (Mai Éden) és
a „Misztériumok és kisebb darabok"-at.
Minden egyes előadás több stílust, filozófiát
és ideológiát tálal. Kérdéseket támaszt, de
választ nem ad semmire. Az előadási forma
igen szórakoztató, mert zenét, táncot, látvá-
nyosságot, pantomimot és bohóctréfát ötvöz
össze. jóval többet kíván a nézőtől, mint az
átlag színházi előadás teszi, mivel a cselek-
mény logikus menete teljes mértékben hiány-
zik. A metaforák, utalások, szimbolikus képek
ugyanolyan figyelmet kívánnak, mintha az
ember verset olvasna. A Living Theatre
társulata kétségtelenül megtalálta a szoros
kapcsolatot a nézőtérrel, de a felvetett gon-
dolatokra nem ad magyarázatot. A színpadi
látvány Hieronymus Bosch festményeire ha-
sonlít, amelyekből első látásra egzotikus és
enyhén felkavaró környezetben eleven és ter-
mékeny humanitás tükröződik. Ugyanakkor
minden egyes figurának allegorikus és szimbo-
likus jelentéstartalma van.

(Afterdark, 1968. december.)



SELM ECZI ELEK

Az eltűnt előadásfelügyelői
jelentés

Nemrég több ízben is megnéztem egy szá-
momra kedves darabot. Azt tapasztaltam, hogy a
játékban a bemutató óta lényeges változások
következtek be, melyek kihatottak az előadásra.
Elkértem a színházban vezetett előadásfelügyelői
naplót. Szerettem volna önmagamat ellen-őrizve
megtudni valamit a változások okáról.

Ebben az esetben a változásokra az elöadás-
felügyelök jelentéseiből nem kaptam választ, sőt
még csak utalást sem. Szerintük minden
ugyanúgy történt a színpadon, mint a premieren.
Hirtelenjében megpróbáltam visszaemlékezni
azokra az előadásokra, amelyeknek elő-
adásfelügyelője voltam, és szégyenkezve kellett
beismernem, hogy magam is sok megváltozott
elöadást láttam, lényeges módosulásokat, melyek a
rendezés ellenére, sőt, a színészek ellenérre szü-
lettek. S a módosulás okát magam sem mindig
rögzítettem.

A színház a bemutatón kész produkcióval,
befejezett színházi alkotással jelentkezik. A szí-
nészek, a rendező és munkatársai a bemutató
napjára szigorúan összehangolt, zárt világot te-
remtenek: a drámához és az előadáshoz illö
játékstílust, díszleteket, jelmezeket, zenét, vilá-
gítást, maszkot, vagyis a színházi alkotást,
melybe „belekalkulálják" a nézőt is.

A nézőtéri jelenlét és az előadásban való rész-
vétel közt lényeges a különbség, és a színházi
alkotás ennek a részvételnek biztosítására törek-
szik. Megtörténik, hogy a közönség nem vesz
részt a játékban, a nézőtéri feszültség hiányzik,
ellentétben az előző élőadásokkal. Ilyenkor
mondja a színész, hogy ma rossz a közönség.
Valóban a nézők miatt billent volna meg az elő-
adás egyensúlya?

Régi színházi tapasztalatot összegez Michael
Redgrave az előadás ritmusváltozásáról. szólva:
„Bizonyos idő után a színészek hajlamosak meg-
feledkezni a drámai szituációról". Előre tisztában
vannak a fordulatokkal. Olyan hangnemben
kérdeznek, amelyből világos, hogy tudják a vá-
laszt. Vagyis nem az első előadást játsszák, ha-

nem annak egy halványabb kópiáját. Persze, még
sorolhatnánk az eseteket, melyek a változásokhoz
vezetnek.

Mindeddig kész színházi alkotásokról beszél-
tünk. Megtörténik azonban, hogy a darab egyik
szereplője nem készül el a premierre. Nemrég így
nyilatkozott egyik nagyon tehetséges fiatal
színészünk: „Eljött a főpróba, és eljött a premier.
És még mindig csak próbáltam, próbálkoztam. És
így van ez még a tizedik előadáson is; minden
alkalommal valami új, valami más szüle-tik." Ez
rendkívüli eset, de ilyen is megtörténhet. Ebben az
esetben az előadás mindig a színész aznapi
diszpozíciója szerint módosul.

Az esetek többségében azonban valóban a kö-
zönség bírja rá a változtatásra a színészt. Elö-
fordul, hogy a közönségszervezők közös munka-
helyről toborzott nézökkel töltik meg a szín-házat,
akik egész napjukat együtt töltötték, és ennek
megfelelően figyelmetlenebbek, hosszabb idő
után melegednek fel, nehezebben fogja meg őket a
színpadi alkotás varázsa. Magatartásuk feszesebbé
teheti a színészi játékot, és ennyi elég ahhoz, hogy
megbomoljék a játékelemek egyen-súlya. A
színész minden este azzal az alkotói közérzettel
lép a színpadra, melynek segítségével meg akarja
győzni a nézőt, hogy mindazt, amit mond és tesz -
első ízben mondja és teszi. Az alkotói közérzet
igen tapasztalt és kifinomult esz-köze a
színésznek. Természetesen elöadás közben is
működik, felfogja a nézőtér felől érkező jelzé-
seket, nemcsak a köhögést, mocorgást, hanem a
kevésbé észrevehetőeket is. Ha veszélyt érez, ez
nyomban kényszeríti a színészt, hogy pozíció-
jának megőrzése végett, hatáskeltésből
„rájátsszon". A színésznek ez a lépése
megengedhetetlen engedmény a nézőknek, ezzel
elfogadta irányításukat, mondhatjuk úgy is:
rendezői utasítást kapott a nézöktől, és ennek
megfelelően cselekedett.

Az előadásfelügyelő feladata lenne a tizedik,
huszadik, ötvenedik előadáson a tévedések, vál-
tozások, kihagyások,, zavarok feljegyzése, hogy a
következő előadáson ne kerüljön sor ezekre. Az
előadásfelügyelő az eredeti színpadi alkotást, a
premieren bemutatott produkciót védelmezi, és
soha nem annak mechanikus reprodukcióját.
Persze, az elöadás alatt előnytelen helyzetben van,
mert ekkor csak a közönség „intézkedik", míg ő
csupán megfigyel, összehasonlít, értékel, és
miután mást nem tehet, feljegyzi a tapasztaltakat.
A lelkiismeretesen végzett előadásfelügyelői
munka jelentőségét nem tagadhatjuk. Utoljára
említem, valójában elsőnek szerettem volna: a
színháztörténeti szempontot. A sajtóban fel-



lelhető kritikáknak és a színház önvizsgálatának,
vagyis az elöadásfelügyelöi jelentéseknek egybe-
vetése közelebb vihet bennünket egy-egy szín-házi
alkotás megközelítően hű felidézéséhez.

Ennek igazolására példaképpen hadd idézzek
néhány elöadásfelügyelöi jelentést. A Nemzeti
Színházban a háború elötti években bevezették az
előadásfelügyelöi jelentéseknek azt a formáját,
amelyben részletesen leírták, elemezték a napi
előadást, a színészi játékot, a műszaki munkát, söt
a nézőtér hangulatát. A jelentéseket a rendezök,
játékmesterek és az elöadásfelügyelöi státuszban
működő négy rendezőasszisztens írta. Elvétve
néhány fiatal színész is kapott ilyen természetű
megbízatást. Lapozgassunk az 1940/41-es évad
jelentései között.

A Nemzeti Színházban Gozzi Három narancs
szerelme című, 1940. október 26-án bemutatott
mesejátékának (Pünkösti Andor átdolgozása)
néhány előadásfelügyelői jelentése. Tudatosan
hagyom el a bemutatóról szólót, arról beszélt a
kritika. Október 28-án az előadásfelügyelö így ír a
második előadásról: „Az elöadás kissé felengedett
kezdeti merevségéböl, és a színészek láthatólag
kényelmesebben érezték magukat szerepeikben,
melynek következtében a nézötéren is melegebb
volt a hangulat. Bár sokat húztunk, még mindig
hasznára volna a darabnak, ha még jobban
megkurtítanánk. Hiba nem volt. Technikailag is
minden klappolt."

A november 4-i elöadásról: „Ismét zsúfolásig
telt ház. A színészek lelkesen játszanak, csak
Pethes marad alul. Truffaldinóval nem tud mit
csinálni. Ellenben Ungvári bámulatba ejt moz-
dulatkultúrájával. Annyi ritmusérzék van benne,
amit csak kevés drámai színésznél lehet tapasz-
talni. A második felvonás filiáléját ezzel a kész-
séggel viszi sikerre. Minden este nagy sikere van
... A vetítéssel nap-nap után több a baj. Nem múlik
el olyan este, hogy kifogástalan projekciót
kaphassunk. Ma este is két ízben maradtunk
vetítés nélkül."

November 16-án: ,,... az újabb játékok az idők
folyamán szépen beleilleszkedtek a darabba, s
színészi szempontból már nem is eshetnek ki-
fogás alá. Értékelésük a közönség részéröl nem
mindig egyforma, s így egyszer jobban, másszor
rosszabbul »sülnek el« a commedia dell'arte mókái
... Az elöadás legfontosabb tényezöje a technika,
amely felépítésénél fogva állandó zavarokat jelent.
A világítás túlméretezettsége folytán a gépekhez
nem kerülhetnek mind komoly világosítók, s így
meg sem lehet róni őket, ha például úgy kísér egy
fejgép, mint tegnap Tapolczayt, hogy nyugodtan
hagyja az emelvénytöl a

rivaldáig előremenni, s mikor elöre ért, hatalmas
kaszáló ívvel utána szalad. Ez a legkisebb hiba.
Tartaglia (Ungvári László) belépésekor a halál-
világítást (gépek visszahúzása) elfelejtették, csak
késöbb húzták lassan vissza, persze már fölös-
legesen ..."

A Három narancs szerelme november 17-i
elöadásáról ezt mondja az elöadásfelügyelö: ,,...
Premier óta szövegben és játékban csak
lényegtelen változások álltak be, de a technikai
megoldás és a némaszemélyzet elképesztöen
sokat züllött . . . Amit két hét kérlelhetetlenül
kemény munkája rájuk parancsolt, azt egy er-
nyedt hét és puha kezű ellenörzés szétbomlasz-
totta."

Bánk bán, 1941. február 16-án, vasárnap
délután: ,,... Értékes színészi alakítás csak kettő
van a darabban: elsösorban Bartos Gyuláé, aki
Ujházi Edét messze felülmúlja Tiborc
szerepében. A másik pedig Timár Biberachja ..."

Hella Vuolijoki: Niskavuori asszonyok, február
10-én: „... A legnagyobb diadalt ma Gobbi
aratta, aki komoly, megérdemelt tapsokat kapott.
Gazdagodtunk egy értékkel ..."

Végezetül vegyünk néhányat egy sorozatelő-
adás jelentéseiből. Márai Sándor Kaland c.
színművét 1940. október 16-án mutatta be a
Nemzeti Kamara Színház. A darab rendkívüli
sikert ért el, ebben az évadban 254 alkalommal
játszották.

A november 29-én kelt jelentésböl: ,,... Ér-
dekes, hogy amíg a színészek nagy része körül-
belül a tizedik elöadás óta egy síkon játssza sze-
repét, Rajnai és Makláry alakításában szinte
minden előadáson találni valami eddig még nem
hallott hangot, valami új, elmélyült kis gesztust
vagy mimikai megnyilvánulást. Ezek a szerepek
még most, az ötvenedik elöadás körül is fejlőd-
nek ..."

A Kaland 238. elöadásáról készült jelentésből :
,,... Az elsö felvonásban Rajnai Gábor fáradt-nak
látszott, de a második felvonásban már magára
talált, és szépen játszott. Jávor P. ma túl csendes
volt. Makláry, mint mindig, kifogástalan volt, de
ma még jobban élveztem a játékát ennek a kitűnö
színésznek, aki soha nem lazsál, aki inkább arra
törekszik, hogy jobbat, értékeset hozzon. Öröm a
színpadon látni, mert akit ját-szik, abban mindig
élet van."

Nem érzem szükségességét annak, hogy az
eddigiek alapján bármiféle konzekvenciát le-
vonjak. A fenti példák önmagukért beszélnek.
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Résumé
Béla Both: Acteurs et metteurs enscène.

Les rapports entre acteurs et metteurs en scène
sont encore aujourd'hui sujets à discussion. Le
directeur du Théâtre National conclue que les
conflits entre eux sont artificiellement créés, et
non inévitables.

György Lengyel: L'artiste du théâtre
moderne. Ce metteur en scène analyse d'une
manière détaillée le travail du metteur en scène
et écrivain soviétique Tostonogov, qui au prin-
temps 1969 remporta un grand succès à
Budapest dans la mise en scène de la pièce de
Gorki: Les petits bourgeois.

Anna Földes: Interview avec György
Szabó. Le drame de György Szabó: « L'amour
enfermé dans une armoire » a soulevé une vague
de critiques très différentes. Anna Földes dis-
cute avec l'écrivain de son oeuvre et de l'acceuil
qui lui a été fait.

József Majoros: Copinage avec les
dieux. Cet hiver le théâtre Thalia a monté un
drame scolaire du 18e siècle d'un auteur in-
connu, « Bachus ». L'article analyse le jeu des
acteurs.

Gábor Fáy: Ennui et prestidigitation.
Le drame de Tibor Gyurkovics: « Ce soir tu
mourras » a été présenté ce printemps au théâtre
de chambre du Madách. Fáy juge que la pièce
est faible mais il donne une analyse détaillée du
jeu des acteurs.

István Gábor: Le théâtre en province.
Dix villes de la Hongrie possèdent leur propre
théâtre. Cet article donne un compte rendu des
représentations les plus intéressantes du deu-
xième semestre.

Sándor Köröspataki Kiss : «Le prétexte»
à Veszprém. Cette année en mémoire de la
République des Conseils hongroise de 1919 de
nombreux écrivains ont écrits des pièces de
théâtre. Le critique place au premier rang la
pièce de Gábor Thurzó, présentée au théâtre de
Veszprém.

Gábor Devecseri: Le berger des bêtes
sauvages. Cet article est le discours à l'occasion
de l'inauguration du monument funéraire sur la
tombe de l'acteur hongrois célèbre Oszkár Ascher.

Vera Márton: Le metteur en scéne Imre
Kerényi. Imre Kerényi est l'un des plus jeunes
metteurs en scène de Budapest. L'article analyse
les lignes les plus caractéristiques de son travail.

Marianne Gách: Tête-àtête avec Hilda
Gobbi. Hilda Gobbi est une des plus grandes
actrices de sa génération.

Miklós Gábor: En mauvaise société (IIe
partie). SZÍNHÁZ publie la suite des
méditations de Miklós Gábor que lui ont in-
spirées le rôle de Richard III. (Voir le numéro de
mai)

Lajos Jánosa: Art ou zêle? Le décorateur
du théâtre Madách après avoir traité des
difficultés virtuelles et pratiques rencontrées par
le décorateur au cours de son travail parle de la
situation étrange dans laquelle se trouve cette
occupation entre l'art et l'art décoratif.

Tamás Mészáros: Variations sur un
themè. Conversations poursuivies avec des
artistes qui ou bien considèrent la décoration
théâtrale comme leur tâche principale, ou bien
n'en font que par occasion ou encore aimeraient
en faire.

Olga Siklós: L'écrivain et le théâtre.
Les rapport enre técrivains et conseiller ne peu-
vent être harmonieux que si le conseiller dramati-
que ne veut pas obliger l'écrivain à une forme ou
un sujet qui lui sont étrangers.

Tamás Dersi: Théâtre total et contenu-
Intervention dans la discussion au sujet d'une
étude sur le théâtre total, parue dans le numéro
de décembre.

András Pályi: Le drame absurde a la
mode hongroise ? L' auteur de l'étude a essayé,
sur la base de critères inappropriés de systéma-
tiser et même de développer en tendance de
nombreux drames hongrois.

József Nádass: Une représentation en
1919. Il y a cinquante ans au temps de la Répub-
lique des Conseils, l'auteur organisa une
représentation pour les membres des gardes
ouvrières et leurs familles. Dans cet article il
raconte ses souvenirs.

Elek Selmeczi: Le rapport disparu.
Prenant pour exemple l'ancien Théâtre National,
Elek Selmeczi prouve combien le rapport des
intendants, maintenant seulement une formalité
était important.

Jean-Claude van Itallie: Motel.
Trois pièces d'un acte de cet auteur ont rem-
porté il y a quelques années un grand succès en
Amérique, sous le titre America Hurrah. Notre
revue publie l'une de ces pièces: Motel.






