
A d r á m a t ö r t é n e t nagy színpada 

Tíz plusz egy rendező 
nem játszott Tolakodókból rendez 
részleteket Békés András, aki egyéb-
ként A fösvényt alakító Major Tamás-
sal folytat párbeszédet Moliére-ről. 

— Következő drámaírónk Ibsen lesz. 
Egri István rendezésében a Nórából 
és a Solness építőmesterből mutatunk 
be hosszabb, összefüggő részleteket. 
Ezt követi majd a csehovi dráma, 
amely tulajdonképpen Bessenyei-
shownak is felfogható, ugyanis vala-
mennyi részletét — Ivanov, Ványa bá-
csi, Hattyúdal, amelyet Magyarorszá-
gon még nem mutattak be, — Besse-
nyei Ferencre építi Horváth Jenő ren-
dező. 

— Majakovszkij Poloska című mű-
vének némileg rövidített változatát 
Lengyel György viszi képernyőre, míg 
a Brecht-estet Ádám Ottó rendezi. Eb-
ben a műsorban három részletet mu-
tatunk be a Galileiből és hét Brecht-
songot, Bencze Ilona, Szalay Edit és 
Timár Béla előadásában. A Galilei-
részletek egyébként ugyancsak Besse-
nyeire épülnek. A kilencedik adás 
szerzője Samuel Beckett, akinek A 
játszma vége című drámáját Zsámbéki 
Gábor, a kaposvári színház főren-
dezője viszi képernyőre. Drámatörté-
neti sorozatunkat Madách-művekkel 
fejezzük be. A televíziónézők részle-
teket láthatnak majd a Mózesből és 
Az ember tragédiájából, és megismer-
kedhetnek Madách Férfi és nő című 
művével is. Az adás külön érdekes-
sége lesz, hogy a szereplő színészek 
— Kohut Magda, Kálmán György, Sin-
kó László és Sinkovits Imre — is el-
mondják véleményüket Madáchról, il-
letőleg, hogy mit jelent számukra Ma-
dách-műben játszani. A rendező Mar-
ton Endre. 

— Tíz adás. Tíz rendező és egy ve-
zető operatőr, Ráday Mihály. Vajon 
milyen problémákat okozhat ez annak, 
akinek a képi megoldás a feladata? 

— Semmivel sem többet, — vála-
szolta Ráday Mihály —, mintha nem 
sorozatot, hanem tíz önálló tévédrá-
mát kellene fotografálnom, hiszen 
mindig az adott mű és nem utolsó-
sorban a rendező koncepciója határoz-
za meg a képi feldolgozás módját. Lé-
vén, hogy a sorozatban különböző 
szerzők műveiről van szó, melyeknek 
egyik része statikus, a másik már né-
mi mozgást, megint másik határozott 
elevenséget, intenzív gépmozgást kí-
ván, már eleve szó sem lehet arról, 
hogy a sorozat egyféle operatőri stílust 
tükrözzön. 

— A tíz közül mégis melyik állt a 
legközelebb operatőri egyéniségéhez? 

— Úgy érzem, hogy Majakovszkij 
Poloskájához tudtam képi megoldások-
ban a legtöbbet hozzáadni. S noha én 
sokkal jobban kedvelem a mozgalmas, 
a filmezéshez közelebb álló módsze-
reket, mégis nagy kedvvel oldottam 
meg Beckett drámáját, amely telje-
sen statikus megoldásokat, a némafil-
mekhez hasonlóan kevés gépmozgást, 
plánozási feladatot követel. 

Körmendi Judit 

III. Richárd (Vass Éva és Gábor Miklós) A játszma vége (Inke László és Iglódi István) 
(TV fotó — Nádaski Hermin felv. ) 

Theophánia. (Molnár Piroska és Vajda László) 

A munka kezdetén már hírt adtunk 
arról a tízrészes drámatörténeti 

sorozatról, amely „ . . . és színész ben-
ne minden férfi és nő" címet viseli. 
A felvételek most fejeződtek be és 
előreláthatólag januárban megkezdő-
dik a sorozat sugárzása. 

A sorozat célja: megmutatni, milyen 
sokszínű, változatos a világ drámairo-
dalma, bebizonyítani, hogy nemcsak az 
író, a rendező és a színészek aktív 
cselekvői, alkotói a színházi előadá-
soknak, hanem legalább ennyire aktív 
résztvevője a közönség is. 

Félix László a sorozat-rendező, de 
az egyes adásokban bemutatásra ke-

rülő drámáknak vagy drámarészletek-
nek külön rendezőjük van. A sorozat-
rendező feladatáról így beszél Félix 
László: 

— Elsősorban nekem kell a tíz szín-
házi rendezővel — akik közül hét 
rendszeres vendégrendezője a televí-
ziónak is — a műsor egészének álta-
lános elvi és szerkesztési koncepció-
ját megbeszélnem. Rám hárult a drá-
mák televíziós adaptálásának elvégzé-
se, a technikai részletek lebonyolítása, 
s ezen kívül a televíziós rendezés sa-
játságos szabályainak elsajátításában 
segíteni annak a három rendezőnek, 
aki most volt először a vendégünk. 

— Mi a feldolgozás módja? 
— Szabad, kötetlen barangolás a 

színház, illetőleg a drámatörténet több 
mint kétezer éves múltjában. A vá-
logatás önkényes, irányzatok, nagy kor-
szakok, kiváló drámaíró-egyéniségek 
hiányoznak belőle. Gyárfás Miklósnak, 
a sorozat írójának, összeállítójának és 
kommentátorának magyarázó szavai 
mindenki számára érthetőek lesznek: 
nem „beszéli agyon" a sorozatot, cse-
vegése egyetlen egy alkalommal sem 
haladja meg a tíz percet. 

— Hogyan tagolódik a sorozat? 
— A görögökkel kezdjük. Részletet 

mutatunk be Aiszkhülosz Perzsák cí-
mű művéből. A színészek itt az ere-
deti bemutatóhoz hasonlóan koturnus-
ban és maszkban játszanak majd. Ezt 

követi közvetlenül az Antigoné, mint 
a görög színjátszás modernebb formá-
ja, s ezt már úgy látják a nézők, ahogy 
egy mai modern rendező állítja szín-
padra. Mindkét részlet rendezője Ka-
zimir Károly lesz. 

— A sorozat második része a ma-
gyar színjátszás kezdeti szakaszába vi-
szi el a nézőket. A Theophániát egy pá-
los szerzetes, Szegedi Lőrinc írta va-
lamikor 1572 táján. Az Ádám, Éva, 
Káin, Ábel történetét felölelő mű ere-
detileg komoly, oktató célzattal, isko-
ladrámának készült, ma azonban mo-
solyognivalóan aranyos történetként 
szabad csak felfogni. A Theophániát, 
amely még soha sem került színpad-
ra, Babarczy László rendezi. 

— A következő műsorunknak Vá-
mos László a rendezője. A közönség 
a III. Richárdból láthat majd részle-
teket, s ennek kapcsán Gábor Mik-
lós, Gyárfás Miklós és Vámos László 
vitatkozik majd a shakespeare-i szín-
házról. A sorozatot Moliére-rel foly-
tatjuk. A Tartuffe-ből, A nők isko-
lájából, A fösvényből, a Scapin fur-
fangjaiból, a Magyarországon még 


