
hogy egy-egy rövid marionettjelenet után
visszafalazza őket a kifejezéstelen arcú
csoportképbe, amely az iskolai osz-
tálytablók beállítását idézi. (Erről mind-
járt eszünkbe juthat Wisniewski meste-
rének, Tadeusz Kantornak Halott osztály

című, stílusiskolát teremtő produkciója.)

Nincs új a nap alatt, mondhatnánk
ironikusan, nemcsak arra gondolva, hogy a
Teatr Nowy előadását már az 1983-as
BITEF és az 1984-es Nemzetek Színháza
közönsége is láthatta Belgrádban, illetve
Nancyban, hanem arra is, hogy a stílusok
önállósultak, függetlenedtek „kitalá-
lójuktól", miközben tartalmilag nem
tudtak túllépni a létrejöttük idején re-
velatív színházi kommunikáció keretein.
A Grotowski-rítust Barba folytatja, Kan-
tor eszközeit átveszi Wisniewski, a köz-
nyelvvé vált forma azonban egyik eset-
ben sem teremt új gondolati revelációt. A
minden tekintetben mesterien kidolgozott
Európa kaputt ugyanarról az atomi-
záltságról, az értékek devalvációs folya-
matáról, az általános széthullás groteszk
tragédiájáról szól, mint Kantor megelőző
opuszai. Mindez semmit sem von le szak-
mai erényeiből, s a fogyaszthatóvá tett
avantgardizmus térnyeréséről tanúskodik.
Az Európa kaputt előadását, bárhol
játsszák, mindenhol megértik, mert nincs
mit megérteni rajta. Elég nézni a kacsázó
konferansziébohócokat, az exhibicionista
törpét, a néma ordításba merevedett
katonabábukkal körbemasírozó
frontkatonákat, elég hallgatni a kuplé-
szerű énekszámokat, hogy az európai tör-
ténelem tragikomikus music hall -hangu-

latába ringassuk magunkat, és fölismerni
véljük saját sorsunk karikatúráját.

Ez a félig feszélyezett, félig elengedett
nézői állapot a realizmus visszavonásá-

nak jellegzetes következménye. A bu-
gaku-színházban, Barbánál vagy akár a
Teatr Nowy előadásában nem tudjuk
pontosan, hogy mit látunk, de az erős
élmény azt tudatosítja bennünk, hogy
valami fontosat. És nem is tévedünk: az
agyunkba épített vevőkészülék, bár nem
mindig tudja dekódolni a látottakat, tu-
domásunkra hozza, hogy a színpadi jel-
rendszer „üzenetet" tartalmaz. A mester-
ség ebben az esetben a mítoszt szolgálja.

A hagyományos színháznál nincs szük-
ség ilyen bonyolult mechanizmusra.
Természetesen erre is volt példa Aarhus-
ban.

A Chorus Line „üzenete" merő tauto-
lógia. Elismerően figyeljük a musical éne-
kelni, táncolni, „alakítani" egyformán
magas színvonalon tudó szereplőit, akik
arról játszanak el egy darabot, hogy mi-
lyen magas színvonalon kell tudniuk éne-
kelni, táncolni és „alakítani" egy musical
szereplőinek. A színház itt önmagáról
szól, éppúgy, mint a helyi operaház
Siegfried-előadásában, amelynek címsze-
replője átgázol a Wotan által kreált ku-
lisszavilágon, hogy végül elérje az egyet-
len realitást: Brünnhildét. Ha a Chorus
Line a mesterség mítoszát teremtette meg,
a Wagner-zenedráma szokatlan rendezői
fölfogása éppen ezt a mítoszt akar-ja
lerombolni. Ebből a szempontból az az
előadás volt a legparadoxabb, amelyet
egy százhatvan évvel ezelőtt, Helsin-
gőrben épült, majd a második világháború
után Aarhusba áthozott és újra föl-épített
színházban játszottak. Az ódon hangulatú,
miniatűr teátrum egy vadonatúj operának
adott szerepet. A művet szerzője - Yngve
Jan Trede - Goldoni Mirandolinájából
írta, tökéletesen hagyományos zenei
formában. Így aztán egy „modern"

operával visszarévedhettünk a
rekonstruált színháztörténeti múltba.

NÁNAY ISTVÁN

Fiatalok műhelye

Színházi találkozó Schwerinben

Megkülönböztetett figyelem kíséri a Né-
met Demokratikus Köztársaságban - s
egyre inkább Európa színházi fesztiváljain
is - a Keleti-tengerhez közel fekvő
Schwerin tartományi színházának előadá-
sait. 1974 óta Christoph Schroth irányítja a
Landestheatert, amely az ő és munkatársai
által kidolgozott program s alkotó módszer
alapján rövid idő alatt egy átlag színvonalú
vidéki színházból az egyik legérdekesebb,
sajátos arculatú és stílusú színházi
műhelyévé vált.

A hajdani hercegi székhely az utolsó
évtizedekben végbement iparosodás kö-
vetkeztében rohamosan terjeszkedett, a
lakosság lélekszáma ugrásszerűen meg-
nőtt. Zömmel fiatalok élnek Schwerinben,
a lakosok többsége a mezőgazdasági
munkát váltotta fel iparira. Olyan szín-
házat kellett tehát itt teremteni, amely a
lakóhelyi és munkahelyi mobilitás terhei-
vel küszködő embereket képes mozgó-
sítani és maga mellé állítani. A Landes-
theaterben olyan előadásokat igyekeztek
létrehozni, amelyek népszerűek, közért-
hetőek, de mindenfajta művészi enged-
mény nélkül képesek szólni a mindenkori
aktuális problémákról. A schwerini szín-
ház nyitott intézmény, nemcsak az elő-
adások idejére várja az embereket, ha-nem
este hattól éjfélig különböző, az
előadásokat kiegészítő programok közül is
válogathat a néző.

Az előadásokban a következetes gon-
dolatmenet erős effektusokkal párosul.
Gyakoriak a meghökkentő vagy annak
tűnő, ám mindig igazolható vállalkozások,
művészi megoldások. A Faust két részét
például úgy játszották nem-régiben, hogy
az Ős-Faust hagyományos feldolgozását
követően a darab második, nagyobb
felének egyes jeleneteiben vagy
összefüggő epizódsoraiban Mephiszto
szerepét más-más színész alakította, olyan
színészek, akik az NDK-ban vagy másutt -
például Finnországban- a maguk színhá-
zában játszották vagy játsszák a szerepet.
Egy másik vállalkozásuk - három külön-
böző görög klasszikus darab egyetlen elő-
adássá komponálása - ugyanúgy nagy si-
kert aratott az NDK-ban, mint a Bécsi
Ünnepi Játékokon vagy Epidauroszban.

Leif Roar (Vándor) és Jorgen Klint (Alberich) a Siegfriedben



Ez a kísérletező, fiatalos színház volt a
házigazdája június végén a fiatal szín-házi
alkotók első találkozójának, amelyen az
ország színház- és filmművésze-ti
főiskoláinak hallgatói, az NDK-ban
működő közel hatvan színház fiatal mű-
vészei, valamint félhivatásos társulatok
vettek részt, mintegy ötven produkcióval.
Hagyományos színdarab-előadások,
adaptációk, térszínházi produkciók, zenés
összeállítások, egyszemélyes műsorok,
báb- és táncszínházi bemutatók egyaránt
szerepeltek a programban. Egyszer-re hét
helyen játszottak a csoportok, s az
előadásokat délelőttönként viták, bemutató
foglalkozások, workshopok egészítették
ki. A találkozó szervezését a házi-gazda
színház mellett az NDK Színház-
művészeti Szövetsége - egy színházi
intézet és egy társadalmi szövetség együt-
tes funkcióit látja el - és az ország kom-
munista ifjúsági szövetsége, az FDJ
végezte. Klaus Pfütznernek, a színház-
művészeti szövetség első titkárának tá-
jékoztatása szerint a találkozó megren-
dezését az indokolta, hogy a pályakezdő
vagy a pályájuk elején lévő művészek
egyre nehezebben találják meg a helyüket
a meglévő színházi struktúrában, s egyre
több helyen igénylik és harcolják ki annak
a lehetőségét, hogy a maguk színházi
elképzeléseit a színházak mű-sortervi
kötelezettségén túl vagy abba beleágyazva
megvalósítsák. A főiskolákon a tantervi
feladatok mellett a hallgatók
korosztályának problémáit kifejező,
formailag gyakran újszerű előadások
születnek, s mind több olyan félhivatásos
együttes jön létre, amelynek produkciói
jelentős művészi értékeket hordoznak, s a
színházi alkotásnak a hivatásos színházitól
némileg eltérő módjait reprezentálják.
Ezek az új jelenségek ki-követelték azt,
hogy a fiatal alkotók és csoportok
megmutathassák a szakmának és
egymásnak produktumaikat, s ezáltal
konfrontálódjanak a különböző művészi,
stiláris, formai útkeresések, elképzelések, s
közösen tegyenek kísérletet arra, hogy a
látottak alapján felvetődő elméleti és
esztétikai kérdéseket megfogalmazzák,
tisztázzák.

Hogy a párhuzamosan futó előadások
közül melyeket néztem meg, az termé-
szetesen kényszerű és esetleges válogatás
eredménye. De a produkciók nyomán ki-
rajzolódó összkép alighanem így is
szimptomatikus.

A stendali Theater der Altmark két
fiatal színésze (Peter Kurth és Udo
Kroschwald) az NDK-ban - s más eu

rópai országokban is - igen népszerű, ám
nálunk alig ismert, s egyáltalán nem
játszott dél-afrikai születésű fehér szerző,
Athol Fugard Sziget című darabját mu-
tatta be. A darab egy börtönszigeten
játszódik, s két rabnak az emberi léte-
zésért, a fennmaradásért, a túlélésért ví-
vott mindennapos apró küzdelmeit áb-
rázolja. Olyan helyzetgyakorlatok füzére
a mű, amelyben naturalista-reális, kép-
zeletbeli és játékban megélt jelenetek
épülnek egymásra. A két rab úgy igyek-
szik úrrá lenni kiszolgáltatott helyzetén,
hogy próbálni kezdenek: Antigoné drá-
máját akarják betanulni. Hol az egyik, hol
a másik ember kerül pszichikai és fizikai
mélypontra, de a sokszor vad
összecsapásokat is elviselő bajtársiasság
és a maguk elé tűzött, mégoly abszurd-
nak is tűnő feladat mindig megoldja vál-
ságaikat. Rendkívül intenzív fizikai mun-
kát, színészi jelenlétet követel meg maga
a darab is, s különösen a rendező, Gerald
Gluth. A színészek maradéktalanul eleget
tesznek a megerőltető követelményeknek.
Nem virtuóz szerepjátszások sorát
láthatja a néző - amire a darab
lehetőséget adna -, hanem kemény és
brutális drámát, amelyet csak itt-ott -
talán a kelleténél és a lehetségesnél keve-
sebbszer - old a groteszk humor.

Fiatal berlini színészek Színházi kocka
elnevezésű csoportja, amely a Volks-
bühne égisze alatt dolgozik, Shakespeare
Troilus és Cressidáját dolgozta fel. Az elő-
adás - ahogy az alcíme is jelzi - próbál-
kozások, kísérletek Shakespeare drámá-
jának alapján. A shakespeare-i szöveget
és szituációkat főleg a darab második
felében - meglehetősen szabadon kezelte
a csoport, s a lényegükig lecsupaszított

szituációkban a színészek a mejerholdi-
brechti színészi munka magasiskoláját
mutatták be. A fekete körfüggöny hát-tér
előtt erős színkontrasztot jelentett a
néhány belógatott, térosztó textília, il-
letve a hangsúlyozottan mai szabású jel-
mezek fehérsége. Horst Hawemann ren-
dező nem folyamatokat dolgoztatott ki a
színészeivel, hanem a jelenetek külön-
állóságát, a shakespeare-i dramaturgia
lényegét hangsúlyozta. A színészek egy-
szerre éreztették a figurák érzelmeit és
indulatait, valamint azt, hogy mi ezekről
az indulatokról és érzelmekről a színész
véleménye, s ezáltal valóban létrejött -
nem csupán a brechti elméletben -- az a
distancia, amely a nézőt is állásfoglalás-ra
készteti. Az előadás második felében a
rendező felgyorsította a cselekményt, itt
érvényesültek igazán a jelenet- és sze-
repösszevonások, s a darab befejezését
némileg átalakítva egy háborúellenes
némajelenettel - mint kódával - zárta le a
produkciót.

Két előadást láttam a berlini Ernst
Busch főiskola hallgatóinak interpretá-
lásában. A Koldusopera arról győzhette
meg a nézőt, hogy a főiskolások kitűnően
értik és érzik Brecht stílusát, nagyszerűen
tudnak stilizálni, énekelni és hangsze-
reken játszani. Hét színész alakította az
összes szerepet, s amikor valamelyikük-
nek éppen nem volt jelenése, a zenekar
tagjaként dobolt, zongorázott vagy kü-
lönböző fúvós hangszereket szólaltatott
meg. Az előadás visszaadta a darab cse-
lekményét, de a jeleneteket igen erősen
tömörítették, viszont a songok csaknem
mind és teljes terjedelmükben elhang-
zottak. A sodró tempó, a gyors stílus-,
jelmez- és ritmusváltások, a zenei és a ja-

Shakespeare: Troilus és Cressida („Színházi kocka csoport
"
, Volksbühne)



tékbeli elrajzoltság, az erős effektusok
alapján arra lehet következtetni, hogy
ezen a főiskolán egyrészt igen erős fizikai
megterhelésre készítik fel a hallgatókat,
másrészt sokféle stílusban való jártasságra.

Ezt igazolta a főiskolások másik be-
mutatója is: Heiner Müller Philoktetje. Az

író a görög mitológia ismert történetét -
Odüsszeusz felbujtja Neoptolemoszt,
hogy csellel szerezze meg a Lemnosz
szigetére száműzött és kígyó marta se-
beitől bűzlő Philoktétésztől csodás erejű
nyilát, hogy e fegyver segítségével ve-
hessék be Tróját - dolgozta fel. A hatal-
mas monológokból építkező költői szö-
veg alapján a mű gondolati drámának
tűnik, ám Peter Schroth és Peter Kleinert
rendezése erős és mozgalmas elő-adást
teremtett a filozofikus-parabolisztikus
textusból. A dráma középpontjában
Odüsszeusz manipulációja áll, amelynek
a darab másik két szereplője más-más
módon, de egyaránt áldozata lesz. A
játszma tétje az, hogy ki kit győz meg és
le, a háborút folytatók vagy a harcokba
belefásultak, belefáradtak, a
nyerészkedők vagy a békére, megnyug-

vásra áhítozók, a gyújtó szavú taktikázók
vagy a becsületük maradékát menteni
igyekvők. A darab és az előadás kínálta
felelet nem valami optimista. A játéktéren
két olyan felül nyitott kocka áll, ami-
lyenek az egymásba csúsztatható gyerek-
játékkockák: egy pici a színpad bal elején
és egy ember magasságú a színpad
közepén. A kicsiből bábuk, babák lógnak
ki, a nagy a játék színtere. A nagy doboz-
ból úgy pattan elő az Odüsszeuszt játszó
színész, mint egy rugós baba, s felugrik a
doboz élére, azon egy kötéltáncos
ügyességével és biztonságával mozog,
létezik. Hasonló módon bravúrosan hasz-
nálja a különleges játékterepet a másik
két szereplő. Hol úgy lógnak kiterítve a
doboz élén, mint a használaton kívül lévő
kesztyűbábok, hol életre-halálra
küzdenek egymással a doboz élein, hol a
doboz fölött csüngő trapézt is bevonják a
játék körébe. A szüntelen dinamikus
mozgás közben is plasztikusan és
pontosan értelmezve szólal meg Müller
bonyolult szövege. Lenyűgöző, amit
Cristoph Hohman (Philoktet), Thomas
Stecher (Neoptolemosz) és főleg Sewan

Latchinian (Odüsszeusz) negyedéves
hallgatók produkáltak.

A vendéglátó schwerini színház szí-
nészeinek egy csoportja stúdióelőadás-
ként vitte színre Wolfgang Borchert A z

ajtón kívül című drámáját. A háborúból és a
hadifogságból visszatért és a
konszolidálódó társadalomban helyét nem
találó férfi parabolisztikus drámáját
Magyarországon is játszották - főleg
amatőrök, például az Universitas Együttes
1964-es előadása az egyetemisták egyik
legemlékezetesebb produkciója volt -,
Balassa Sándor pedig operát komponált
belőle. A darabnak az az aktualitása,
amely a megíráskor és számos országbeli
sikerszériája idején élő volt - a
konszolidálódó társadalomnak nincs
szüksége a háború és a hadifogság
viszontagságait a zsigereiben hordó s ép-
pen ezért az üzletiesedő, felejteni akaró
világba nehezen beilleszkedő emberekre -,
illetve a dráma „formabontó" újszerűsége
mára elhalványult. Ezt felismerte a
schwerini társulat, és előadásukban a
darab általánosabb, áttételesebb rétegeit
igyekeztek kibontani. Rudolf Koloc, a
társulat fiatal színésze rendezte az elő-
adást, amely térszínházi közegben játszó-
dott. Az egymással szemközt elhelyezett
nézőtérfelek közötti játéktér két ellen-tétes
pontját az Elba hídját jelképező emelkedő
plató, illetve a régi otthon ajtaja jelölte ki.
E két pont között zajlott Beckmann-nak az
alteregója, a másik énje által inspirált, újra
és újra megismétlődő, de állandó
kudarccal végződő kísérlete arra, hogy
újrakezdhesse az éle-tét. Az elvont térben
játszódó szikár cselekmény - amelyből
minden fölösleges szereplőt és részletet
elhagytak - egy ember olyan helykeresési
drámájává változott át, amelynél nem
elsősorban a háború utáni szituáció vált
meghatározó vá , hanem a kényszerű
társadalmon kívül rekesztődésé. Ezt a ma
is érvényes drámát Axel Werner,
Beckmann alakítója megrendítő
egyszerűséggel és erővel, minden
mesterkélt színészi eszközt szám-űzve élte,
mutatta meg. Kemény, érzelgősségmentes,
világos, aktuális és nagy hatású előadás
született Borchert darabjából.

Ahogyan kemény, aktuális és nagy ha-
tású előadás volt az is, amelyet a Károly
unokái (Karls Enkel) nevű félhivatásos
együttes adott elő. Előadásuk címe: Louis
Bonaparte Brumaire tizennyolcadikájának
komiko-tragédiája, avagy a tőrdöféseknél
fájdalmasabbak a pofonok. Mint a címből
kitűnik, Marx egyik jól ismert, az 1848-as
párizsi februári forradalom ese-

Berlini főiskolások Philoktet-előadása



ményeiről, a proletariátus és a burzsoázia
forradalomban játszott szerepéről, a „for-
radalom felfalja gyermekeit"-elv érvé-
nyesüléséről, a proletárdiktatúra szük-
ségességéről írt műve alapján készült a
dal-színházi előadás. Marx-, Heine- és
Hölderlin-szövegeket montíroztak össze és
zenésítettek meg a csoport tagjai. Ot férfi
és egy nő jelenik meg az összegyűrt, tépett
mai újságokkal vastagon beborított
játéktéren. Koszos-rongyos farmert, mai
szabású nadrágot, hozzá frakk- vagy
szmokingkabátot és gyűrt, szakadt ke-
ménykalapot vagy cilindert viselnek a
szereplők. Arcuk hamuszürkére van festve.
Az újságszőnyeg alól hangszerek kerülnek
elő, s kezdődik a forradalom eseményeit
követő, megelevenítő, kommentáló
harminckét dalból álló kacagtató és
könnyeztető produkció. A játékosok rez-
zenéstelen arccal, látszólag szenvtelenül
zenélnek, énekelnek, báboznak, komé-
diáznak, ám előadásuk határozott állás-
foglalás egy máig élő történelmi-politikai
kérdéskörről. Minden szereplő több
hangszeren játszik, hol énekelnek, hol
színészkednek, báboznak, táncolnak.
Használati tárgyakból - például üvegekből
- lesznek a bábok, újságokból csákók,
napóleoni kalapok, rendjelek készülnek, a
forradalmi jelszavakkal teli transzparensek
szolgálnak a bábozás paravánjául. Az
előadás egyik leglényegesebb eleme az a
kontraszthatás, amely a szöveg és a zene, a
szöveg és a játék stílusa között kialakul. A
zenei humor és a játék komikuma
ellenpontozza az elvontnak tűnő szöveget,
s ez a kontraszt teszi mélységesen
aktuálissá, felkavaróvá és
elgondolkodtatóvá a montázst. Az
együttesnek több ehhez hason-ló
igényességű műsora van, talán érdemes
lenne velük Magyarországon is meg-
ismerkedni.

A fiatal színházi alkotók schwerini
műhelytalálkozóján látottak alapján egy-
értelműen megállapítható, hogy sok-színű,
tematikailag, stilárisan, műfajilag
változatos az ifjú alkotók érdeklődése. Úgy
tűnik, sokkal nagyobb fizikai meg-
terhelésre, sokszínűbb feladatokra van-nak
felkészítve a német színészek, mint például
a mieink. A rendezői munka viszont
kevésbé invenciózus; pontos, de nem túl
ötletgazdag. A találkozó képet adott az
NDK színházaiban folyó belső művészi
megújulás egy érdekes mozzanatáról, s ez
talán fontosabb tanulsága volt ennek az
eseménynek, mint külön-külön az egyes
előadásokban felfedezhető értékek
regisztrálása.

TATÁR ESZTER

Oslo, Bergen,
Stavanger

Színházi estek Norvégiában

Oslóba, vagy ahogyan itt ejtik, Usluba,
alighogy megérkeztem, s végigmegyek a
sétálóutcán, a Karl Johangatenen, már-is
ott vagyok a téren, ahol szép szökő-kutak
mögött, kavicsokat hajigáló kis-
fiúszobrocskák, tarka pavilonok közül
kiemelkedik a Nasjonal Teatret. Mintha
Ybl Miklós tervezte volna. Hasonlít a mi
régi, lebontott Nemzeti Színházunk-ra,
még abban a tekintetben is, hogy most itt
is a földalatti építkezései folynak. De a
színházat azért nem robbantják fel, sőt
átépítik, modernizálják a magyar Öl-
vetczky Miklós mérnök kivitelezésé-ben.

Sürgősen a színház műsornaptárához
lépek. Mit játszanak ? Angol, amerikai és
francia darabot. Nemzeti Színház,
amelyikben most éppen nincs nemzeti
dráma. Tanulmányutam végén azután
szomorúan tapasztalom, hogy egész
Norvégiában hiánycikk, a modern norvég
színmű, de még a híres hármas, Holberg,
Ibsen és Björnson sincs éppen műsoron.

Este ünnepi díszbe öltözöm, mint ki-
derült, nem feltétlenül szükségesen. Itt
ugyanis a nézők kedvük szerinti öl-
tözékben jelennek meg az előadásokon.
Szóval „nem öltöznek fel" színházra, csak
éppen elmennek, és megtöltik a né-
zőtereket. Színházi konjunktúra van. Még
azok az előadások is telt nézőházak előtt
futnak, amelyeket az unalom leng körül.
Az oslói Nye Teatret Revizor-előadására
kaptam jegyet. Már kezdés előtt fél órával
gyülekezik a közönség. Mindenki
műsorfüzeteket, cukorkákat, süteményt
vásárol. Itt törvény, hogy Norvégiában
nem engedik be a későn jövőt, csak a
szünetben. A ruhatárakban nincs tumultus.
Minden színházjegyen van egy ruhatári
fogasszóm. A nagyérdemű erre a számra
függeszti fel felesleges ruhadarabjait, sőt
cipőjét, cókmókját. Kezdés előtt a
jegyszedők egy függönnyel letakarják,
több helyen le is zárják a ruhatárt. Szü-
netben a jegyfelmutatásra készségesen ki-
nyitják, ha kell, de előadás vége előtt már
szabadon vár minden kabát gazdájára.
Pillanatok alatt mindenki holmijá-

hoz jut, és nem várakozik. Szokás és ne-
veltetés kérdése! Kíváncsi vagyok, mi
lenne ebből itthon

Milyen volt a Revizor?

Ízlésesen tálalt. Rendezőileg és színé-
szileg a groteszk realizmus jellemzi,
mégsem lelkesített fel különösebben,
semmiképp sem feledtetheti azokat az
előadásokat, amelyekben Pécsi Sándort,
Kállai Ferencet láthattam, ahol a polgár-
mester olyan zsarnok, akit rettegnek. s aki
végül maga is rettegni kényszerül. A
Kirster Sörli által rendezett előadás a
szórakoztatást tűzte ki célul. Ezt ötle-
tekkel, lendületes játékkal el is éti. Az elő-
adás játékideje a tizenöt perces szünetet is
beleszámítva két óra tíz perc! A szö-
vegből nem húztak, a szereplők számát
nem csökkentették. ( \ teljes kereskedő-
kupec jelenetet - amit nálunk gyakran
kihúznak - is eljátsszák.)

Minden felvonás előjátékkal kezdődik
és „utó"-játékkal záródik. Nincsenek
úgynevezett lélektani szünetek, nehézkes
átdíszítések, görcsös játékigyekezet. A
kezdés „oroszos" hangulatú. Szól a bala-
lajka és a harmonika (kitűnő sztereó-
berendezések segítségével). Rendetlen,
hanyag, spórolós polgármesteri ebédlőt
látunk, ahol nagy muri van. Szolga és
polgármesterné demokratikus kacér-
kodással kergetőznek, slampos pongyolás
leányzó ül egy lusta ifjú ölében. Kár-
tyáznak, vodkáznak a helybéli hivatal-
viselők, és a polgármester bizony csal a
játékban, Zemljanyika veri a blattot, a
rendőrfőnök pedig a csicskását. A díszlet
csupa groteszk rusztikusság és mű-vészi
kosz. Mindenfelé felgöngyölt szőnyegek
és sáros lábnyomok láthatók, kótyagos
tyúk szaladgál a színen, és piszkít(!). A
cserépkályhából egy kis vas-kályha
kukucskál ki, hogy kevesebb tüzelő
fogyjon. Soha ki nem nyitott köny-
vespolcokon savanyított hagymás és
uborkás üvegek terpeszkednek. Rengeteg
ikon mindenütt. A falról le nem vett
hegedűk és fokhagymakoszorúk deko-
rációjában táncolnak, énekelnek a sze-
replők. Jól érzik magukat ezen a sze-
métdombon, amíg a postamester be nem
robban a hírrel: revizor érkezik! Leáll a
zene, és kezdődik a játék. Az idősebb,
nagy gyakorlattal rendelkező színészek

Leif Junter, Gard Öyen, Arne Aas, Finn
Schau - igen jók az iskolamester, a
rendőrfőnök, a járásbíró és a kórházi
gondnok szerepében, olyannyira, hogy
Knut Hansson manírjai a polgármester
alakításában erősen kitűnnek, de még az


