
Vendégeink
Hagyományos vagy
avantgarde színház?

A Szovremennyik Színház vendégjátéka

Az összehasonlítások, a bezzegek - úgy
tűnik - bosszantják hazai színházainkat, s
ez pszichológiailag érthető is. Kit ne
bosszantana, ha hibáit bírálva mindig más
valakit állítanak elé követendő példaképül.
De a kritikus sincs könnyű helyzetben. A
mérce végül is a világ-színház, s nem a
hazai előadások egy-máshoz mért szintje.

A Szovremennyik Színház budapesti
vendégszerepléséről szólva mégsem lehet
megkerülni az összevetést, a vitát. A
moszkvaiak Éjjeli menedékhely-előadását
látva nem tehettük, hogy ne gondoljunk a
Madách Színház előadására, Ádám Ottó
kitűnő rendezésére, annál is inkább, mert a
két előadás nagyjából egyidőben
keletkezett, s koncepciójukban is sok a
hasonlóság. A Roscsin- és a Rozov-dara-
bok felkavaró élménye után óhatatlanul
megértettük, hogy színházaink miért
ütköznek nehézségekbe a szovjet irodalom
újrealista vonulatának a bemutatásánál, s
ez megint csak színházművészetünk
lényegi kérdéseit érinti.

A Szovremennyik előadásait mind-
össze néhány ezer ember követhette, s
ittlétüknek nem is lenne igen értelme, ha
nem kísérelnénk meg írásban is rögzíteni
mindazokat a tanulságokat, amelyek a
színházi folyosókon, öltözőkben, szer-
kesztőségekben amúgy is megfogalma-
zódtak, és nem vitatkoznánk olyan né-
zetekkel, amelyek a Szovremennyik pél-
dájára hivatkozva támadják a más utakon
járó rendezői, színházművészeti tö-
rekvéseket.

Még az Éjjeli menedékhely előadásának
szünetében megütötte a fülemet a mi
Nemzeti Színházunk egyik kitűnő mű-
vészének a kifakadása: „Ez a színház, nem
amikor trapézon ugrálnak." Felteszem, az
illető Brook Szentivánéji álom-előadásának
rendezésére gondolt. Mátrai-Betegh Béla
az Éjjeli menedékhelyről írt kritikájában
részletesebben is kifejti ezt a véleményt.
„Hagyományos szín-házat mondani - kezdi
cikkét - hovatovább egy a
megbélyegzéssel. S a hova-tovább ezúttal
nemcsak bizonytalan idő-határozó, hanem
határozott helyhatározó is: azt jelenti, hogy
minálunk, ide-

haza. A tolakodó, huzakodó, lihegően
versengő, verítékes újat akarás, mely
rendszerint mindössze csak másra jut, nem
újra, kimesterkedte azt a légkört, hogy
hovatovább ásatag az, ami hagyományos,
kezdetleges, ami nem nyakatekert.
Gondolatszegény, aminek természetes az
észjárása; nem teljes, nem egész, nem
befejezett az, aminek elején van az eleje,
és a végén a vége.

Lám a moszkvai Szovremennyik Szín-
ház - talán nem elég mélyen és részletesen
értesülvén a mi lábrakapott babonáinkról -
második, keddi budapesti ven-
dégfellépésén merészelt előállni a maga
Gorkij-előadásával, s úgy eljátszani az
Éjjeli menedékhelyet , hogy színhelyét meg-
hagyta pinceodúnak, és se cseresznye-
fákra nem telepítette (lásd: Horvai István
Cseresznyéskert-rendezését - M. G.), se
toronyba, se padlásra, se szigetre, ember-
alakjait meghagyta mélyben tenyésző
nyomorultaknak, s nem csinált belőlük
vándorcirkusztruppot (ha jól értem, Major
Tamás rendezéseiről lehet szó - M. G.), elég
sokatmondónak találta a művet ah-hoz,
hogy ne kelljen melléfecsegnie, s hagyta
úgy beszélni, ahogyan kerek háromnegyed
évszázada megrázóan be-szél a világ
színpadain.

Egyszóval hagyományos előadásban
játssza az Éjjeli menedékhelyet. Mégsem -
vagy esetleg éppen ezért nem - kezdet-
legesen és nem gondolatszegényen."

Válaszul elöljáróban csak annyit, hogy
vezető színházi rendezőink munkásságára
általában nem jellemző a hazai szín-házi
hagyományokkal való szakítás. A
kifogásolt formabontó törekvések Bu-
dapesten alighanem a Huszonötödik
Színházra, Horvai, Kazimir és Major
néhány rendezésére korlátozódnak.

De térjünk vissza a Szovremennyik
Színházhoz. A hagyomány és avantgarde
problémáját feszegeti Molnár Gál Péter
Népszabadság-beli cikke is, amely két
napra követte Mátrai-Betegh Béla bírá-
latát, s úgy tűnik. (szándékosan vagy csak
a véletlen összejátszása folytán), cáfolni
kívánja a Magyar Nemzet színikritiku-
sának érveit.

Molnár Gál Péter szerint a Szovre-
mennyik avantgarde színház. Igaz, ő is
felteszi a kérdést: „Micsoda avantgarde
ez? . . . Hiszen itt nincsen semmiféle for-
mai újítás, értékfölforgató vadság, kü-
löncség-vadászat, mindaz, ami fölszínén
oly szembeszökően jellemezni szokta az
avantgarde-ot. Ez a gondolat avantgarde-
ja. Az új erkölcsi magatartások avant-
garde-ja. Az új témák avantgarde-ja. Új

emberi mintákat állítanak művészi pél-
daként, addig margóra szorult drámákban
látják meg a közösség életének fontos
csomópontjait.

Meg azután micsoda avantgarde az,
amelyik nem tagadja meg az előtte volt
nagy színházi hullám - a Művész Szín-
ház vége felé ellaposodó hullámverése -
tapasztalatait, hanem magasabb szinten
újjáéleszti? Valóban, a Szovremennyik
Színház . . . újítása húsz esztendeje éppen
abban állt, hogy az orosz és szovjet szín-
ház nagy hagyományairól nemcsak be-
szélt és nyilatkozott, hanem annak igazi
szellemében kezdett alkotni. Folytatta
ennek a gazdag színházművészetnek
értékeit. De nem a folytatók folytatói-nak
gépies begyakorlottságával folytatta a
hagyományokat, hanem a kortársaknak
tükröt tartó, róluk és hozzájuk közvetlen
fesztelenséggel szóló színházi
gyakorlattal."

Tehát Mátrai-Betegh Béla szerint a
Szovremennyik hagyományos, Molnár Gál
szerint avantgarde színház.

Kinek van igaza?
Talán közelebb jutunk a helyes vá-

laszhoz, ha megkíséreljük nyomon
követni a Szovremennyik Színház
történetét, amennyire azt személyes
ismereteink és a rendelkezésünkre álló,
írott anyagok engedik, valamelyest
meghatározni a Szovremennyik helyét a
mai szovjet színházművészet térképén.

1956 áprilisában a Művész Színház
stúdiójának hallgatói és végzős növendé-
kei, tanáruk, Oleg Jefremov vezetésével,
bemutatták Viktor Rozov Örökké élnek
című darabját, egyelőre még csak zárt
körben. Az előadás váratlan nagy sike-
rének nyomán ért meg a fiatalokban az a
gondolat, hogy tanáruk vezetésével új
színházat alapítanak, amely korszerű,
alkotó módon folytatná a Művész Szín-
ház hagyományait, Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko tanításait.

Amennyire a moszkvai színház buda-
pesti vendégszereplése idején megfigyel-
hettük, a nemes tradíciók követése min-
denekelőtt a színészi játékban vált érzé-
kelhetővé. A színészek szinte tökéletesen
azonosultak szerepükkel. A Roscsin-
darab előadásában a szemünk előtt mu-
tatták be ezt az átlényegülést. A keretjá-
ték szerint a civil ruhában olvasópróbára
érkező színészek néhány mozdulattal,
öltözetük jelentéktelen módosításával
egyszerre csak átváltoztak egy a háború
idején a hátországba tartó teherkocsi sí-
ró, civódó, félő, reménykedő, nélkülöző,
szenvedő utasaivá. A színészi játéknak



ugyanezt a minden manírt, egyénies-
kedést nélkülöző hitelességét éreztük ké-
sőbb az Éjjeli menedékhely és az örökké
élnek előadásában is.

Ez annál szembetűnőbb volt számunk-
ra, mert megszoktuk, hogy hazai szín-
padainkon. mennél jelentősebb
színészegyéniségekkel találkozunk, annál
markánsabban jellemzi az illető
személyisége az általa megformált alakot.
A gesztusok, a hanghordozás
jellegzetességei átütnek a szerepükön.
Elképzelhető, hogy a moszkvai közönség
már ugyanígy „fel-ismeri" kedvenceit
különböző alakításaikban, nekünk
azonban majd mindig a színlapot kellett
segítségül hívnunk ahhoz, hogy
megbizonyosodjunk, valóban ugyanazt a
színészt láttuk-e két különböző
darabban. Hogy ugyanaz az I. V. Kvása
alakítja-e a szelíd, öreg Lukát Gorkij
tragédiájában és a fiatalosan mozgó,
energikus orvosprofesszort Rozov
drámájában.

Sztanyiszlavszkij-örökség, hogy érez-
ni: a színészek a próbák során kialakítot-
ták önmagukban a megformált alak teljes
élettörténetét, jellemrajzát, tudott és tudat
alá szorított ösztön- és érzésvilágát. A
megírt helyzetek, mondatok mögé olyan
mögöttes világot rajzolnak fel, amely az
általuk eljátszott drámának új dimenziót
kölcsönöz. Ez magyarázza, hogy bár a
Szovremennyik előadása sem tudja el-
leplezni Rozov darabjának írói gyengéit,

a leegyszerűsített jellemrajzokat, a cselek-
mény valószínűtlenségeit, néhány szituá-
ció eltúlzott szentimentalizmusát - az
előadás mégis megráz, felkavar. Galina
Volcsek rendezői irányítását követve, a
színészek nem szöveg ellen játszanak,
nem hamisítják meg Rozovot, hanem
továbbviszik, továbbgondolják az írói
elképzeléseket, elmélyítik a színpadi ala-
kok drámáját. (Érdekes lenne tudni, hogy
az 1956-os ősbemutató óta, a különböző
felújítások során változtattak-e a szöve-
gen magán is, hogy végül is mennyiben
változott az előadás Galina Volcsek köz-
belépése és új színészek beállása folytán.)

A Művész Színház hírnevét nem kis
részben annak köszönhette, hogy fel-
fedezte a maga és a világ számára Cseho-
vot, Gorkijt, hogy a kortárs orosz drá-
mairodalom igazi otthona volt, s bizo-
nyára ma is az, különösen mióta a Szov-
remennyik alapító igazgatója, Jefremov
átvette a Művész Színház vezetését. A
Szovremennyik megalakulása óta arra
törekedett, hogy a Művész Színház szel-
lemében maga köré gyűjtse a kortárs
szovjet drámairodalom új mondanivalót,
új látásmódot ígérő fiatal tehetségeit.

Molnár Gál Péter a Szovremennyikről
írt cikkében joggal állítja egymás mellé
Osborne Nézz v i s s za harag ga l és Rozov
örökké élnek című darabjainak a bemuta-
tóit. A bemutatók időpontjának közel-

ségén túl, a két színmű lelkes fogadtatása
szellemében rokon irányzatok indulását
jelezte az angol és a szovjet drámairoda-
lomban. A „neorealizmusként" jelle-
mezhető két irányzat egyaránt elégedet-
lenséget fejezett ki a megelőző közéleti,
irodalmi, színházi állapotokkal szemben.
Valóban közös a két irányzatban, mint
Molnár Gál Péter írja, „a közvetlenség, a
fesztelenség, a visszatérés a mindenna-
pok ábrázolásához, az az igyekezet, hogy
a magánélet kis drámáiban tetten érjék a
kor nagy kérdéseit". De jellemző az is,
hogy lázadásukat vagy inkább bíráló
megnyilatkozásaikat nem annyi-ra a
ráció, mint inkább az érzelmek, indulatok
vezérelték. Talán ez is magyarázza, hogy
a mindennapi élet realista kritikája csak
igen közvetve érinti a kor nagy kérdéseit.
A problémák intellektuális
végiggondolása a befogadóra marad. A
Szovremennyik előadásainak szellemi
izgalma részben éppen annak kö-
szönhető, hogy erre a továbbgondolásra
ösztönzi nézőit.

Az örökké élnek a stúdióelőadás után
egy évvel került a nagyközönség elé a
Művész Színház kamaraszínpadán. A
tegnapi diákok „Fiatal Színészek Stúdió-
ja" névvel társulattá szerveződtek. Az
első időben kultúrházakban, klubokban
léptek fel, 1958-ban kibérelték a Szov-
jetszkaja nevű szálloda színháztermét, és
ott játszottak, még mindig elég mostoha
körülmények között. 1961-ben jutottak
önálló színházépülethez a Majakovszkij
téren, s végül 1974-ben beköltözhettek
az együttesnek épített új, saját
színházépületbe.

A Szovremennyik felfutása egybeesik a
szovjet színházművészet új virágkorával,
és elválaszthatatlan tőle. Oleg Jef-
removval egyidőben tűnt fel Anatolij
Efrosz, aki 1954 és 1963 között a Köz-
ponti Gyermekszínházban, 1963 és 67
között a moszkvai Komszomol Színház-
ban, azóta pedig a Malaja Bronnaja Drá-
mai Színházban borzolja a kedélyeket
merészen újszerű klasszikusrendezései-
vel. Emlékezetes a fiatalok igazát hirdető
1970-es Sirály-rendezése és Don Juan j a ,
amellyel 1974-ben elnyerte a belgrádi
fesztivál nagydíját.

Georgij Tovsztonogov 1956-ban lett a
leningrádi Gorkij Drámai Színház fő-
rendezője. Ő a közélet nagy témáit keresi
a klasszikusokban, és a brechti gesztikus
játék és elidegenítés eszközeit alkalmazza
Shakespeare-, Gorkij-, Gogol-, Szaltikov-
Scsedrin-rendezéseiben. (Tovszto-
nogovnak jelentős érdemei vannak

Jelenet Roscsin: Szerelvény a hátországba című drámájából a Szovremennyik Színház előadásában



Brecht szovjetunióbeli elfogadtatásában,
amely ugyancsak ezekben az években
történt.) A leningrádi rendező mindinkább
vonzódik a groteszkhez, ezt tapasztaltuk A
revizor előadásában, ez indította a Tóték
bemutatására. A groteszk látásmód uralja
Szaltikov-Scsedrin-rendezését is,
amelynek főpróbáját láthattam még
Moszkvában a Szovremennyik
Színházban. Hogy egy ennyire más stílust
képviselő rendezőt meghívtak a
Szovremennyikbe - ez mélyebb, első-
sorban szemléletbeli azonosságra utal-hat.

Ljubimov fiatal együttese 1964-ben
vette birtokába a Taganka téren álló
színházat. Ők - mint azt az előcsarnokban
kiállított négy óriási portré is jelzi -
Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Brecht,
Vahtangov színházművészeti kísérleteit
kívánják folytatni.

E néhány példával távolról sem meri-
tettük ki az ötvenes évek derekán kibon-
takozó, különféle irányokba tartó szín-
házművészeti törekvések számbavételét.
Csak jelezni kívántuk, hogy a szovjet
színház hagyománya nem pusztán
Sztanyiszlavszkijt és a Művész Színházat
jelenti, hogy a Szovremennyik mellett más
színházak, másféle tradíciókra támaszkod-
va, másfajta, de a maga nemében ugyan-
csak nagyszerű színházzal ejtik ámulatba a
világ színházi közvéleményét.

A Művész Színház és a Sztanyiszlav-
szkij-hagyomány követése távolról sem
jelent másolást, utánzást. Maga a Művész
Színház annyira belemerevedett a tradíciók
őrzésébe, hogy szinte múzeumszín-házzá
vált. Végül már csak megmerevedett
formákat őriztek, amely mögül ki-halt
minden élet és tartalom. A változtatás
olyannyira szükségessé vált, hogy 1970-
ben Oleg Jefremovot elhívták a
Szovremennyiktől, és a Művész Színház
élére állították.

A Szovremennyik főrendezői posztjára
197z-ben Galina Volcsek került, aki
színésznőként, majd rendezőként az ala-
pító tagok sorába tartozott. Magyaror-
szágról nem könnyű megítélni, hogy ki-
nevezése jelentett-e újat a színház életé-
ben, vagy csak az eddigi tendenciák, tö-
rekvések váltak-e még nyomatékosabbá
energikus vezetése alatt. Nemzeti szín-
házbeli vendégszereplésük három pro-
dukciója egységes szemléletről tanúsko-
dik.

Az Éjjeli menedékhelyet G. Volcsek még
1968-ban, Jefremov szárnyai alatt rendezte
meg. Ez a dátum hazai viszo-

nyainkhoz szokott néző és kritikus számára
szinte fantasztikus. Mert a hét éve műsoron
tartott előadást olyan elevennek, élőnek
láthattuk, mintha csak né-hány hete
tartották volna a bemutatót. Milyen kár,
hogy a Madách Színház elő-adását, amely
1968-ban ugyanúgy vitára késztette a
magyar kritikát, mint a Szovremennyik
Éjjeli menedékhelye Moszkvában, már nem
láthatjuk. Milyen tanulságos lett volna ma
közvetlen, egymás sarkába érő élmények
alapján összevetni a két előadást, ahogy ezt
Alekszandr Gerskovics megtehette a
SZÍNHÁZ hasábjain, amikor 1969
januárjában Buda-pesten járt. (SZÍNHÁZ,
1969. 3. sz. 19. old.) Mi már csak
elmosódó emlékeink és az akkori kritikák
újraolvasása nyomán igazolhatjuk a
moszkvai kritikus megállapítását, hogy
Ádám Ottó és G. Volcsek rendezői
elképzelése valóban igen közel állt
egymáshoz a darab egészének, keserű
kicsengésének és a főbb szerepek,
mindenekelőtt Luka és Szatyin alakjának
értelmezésében. Annyira azonban nem
mosódtak el emlékeink, hogy
megfeledkeztünk volna arról, milyen
kitűnő volt a Madách Éjjeli menedék-helye;
hogy megfeledkeztünk volna Pécsi Sándor
vonzó, okos Lukájáról, Gábor Miklós
fanyar, férfias Szatyinjáról, Mensáros
László dekadens, puhány Bárójáról, Dégi
István megrendítő Színé-

Gorkij Éjjeli menedékhelye a moszkvai Szovremennyik Színház budapesti vendégjátékán
(lklády László felvételei)

széről és Vass Éva szomorúan szép,
hóbortos Násztyájáról.

Az idő múlását, remélhető okosodá-
sunkat jelzi, hogy egyik-másik kritiku-
sunk, aki annak idején az optimizmust
hiányolta Ádám Ottó rendezéséből, ma
fenntartás nélkül lelkesedett a Szovre-
mennyik szembetűnően keserűbb elő-
adásáért.

Mert megdöbbentően, felkavaróan ke-
serű a Szovremennyik Éjjeli menedékhely-
képe. Már a színpadkép maga is megrázó.
A szovjet díszlettervező, Pjotr Kirillov,
komolyan vette a dráma eredeti orosz
címét, s az előadást valóban a mélységben
játszatja, egy kútszerűen mély pince alján,
amelybe egy kétemeletnyi magasságban
nyíló kis ajtón át lehet bejutni. Ha az ajtó
nyitva van, elérhetetlen messzeségben a
kék eget látni, és némi fehér fény, a
remény fénye világít be a pincébe. A
rézsútosan elhelyezett falépcsőket két
emelvény szakítja meg - Gerskovics
szavait idézve -, mintha a dantei pokol
körein át vezetnének le a lépcsők a mély-
be. Oda, ahonnan nincs visszaút. Volcsek
annyi reményt sem ad a menedék-hely
lakóinak, hogy a harmadik felvonásban - a
gorkiji instrukcióknak meg-felelően -
felhozza őket Karpovék udvarára, ki a
szabad ég alá. Pepel a pince mélyén kéri
meg Natasa kezét, és ott tesz ígéretet arra,
hogy megjavul. A pince



mélyén mondja el Luka nagy monológ-ját
az emberségről, az igazság földjéről, az új
hitről, amit az emberek keresnek.

Luka alakját a különféle rendezések
sokféleképpen, gyakran ellentétes módon
értelmezték. M. Rogacsevszkij szovjet
drámatörténész szerint még a Művész
Színház előadásain is élesen eltérő in-
terpretációk követték egymást. Luka
„Moszkvin felfogásában a jóság fárad-
hatatlan apostola, Tarhonovéban ravasz
vigasztaló, Gribovéban kemény és sokat
tapasztalt vándor". (SZÍNHÁZ, 1972. 10.
sz. 40. old.) Cikkében a Szovremennyik
előadására is kitér: „I. Kvása pedig . . .
teljesen újszerűen alakítja Lukát, mint a
városi demokratikus körökből kikerült
sajátos narodnyikraznocsinyecet." (Uo.)
Kvása alakításának újszerűségét emeli ki
A. Obrazcova is a Szovjetszkaja Kultura
1968. december 28-i számában. „I. Kvása
Lukája nem azzal lep meg, hogy objektíve
nem a régi vigasztaló típus (ilyen
értelmezéssel már találkoztunk), hanem
azzal, hogy ő szubjektíve sem vigasztalja
az embereket, mintha maga sem hinne
abban, hogy hathat rájuk naiv meséivel.
Nem egy konkrét hit áll e Luka mögött,
egyszerűen csak az élet jó ismerete, és
teljesen józan értékelése. . . . Kvása Lukája
nem folytat valamiféle eszmei harcot az
éjjeli menedékhely lakói érdekében, csak
különböző illúziókat ajánl nekik, aztán az-
zal a hittel hagyja ott őket, hogy számukra
ez az éjjeli menedékhely a legbiz-
tonságosabb otthon, hogy itt meglelhetik
és megőrizhetik lelki szabadságukat.
Lukával való találkozásuk után minden-ki
még világosabban és fájdalmasabban látja
létének teljes reménytelenségét."

Más kérdés, hogy bennem a budapesti
előadáson Kvása Lukájáról egy Obrazcova
leírásától némileg eltérő kép alakult ki.
Még Obrazcovánál is szokatlanabbnak,
belső ellentmondásokkal terheltnek láttam
Kvása alakítását. (Elképzelhető, hogy
1968 óta a rendezői, színészi szerep-
felfogás is módosulhatott. Nemcsak
minden előadás - értelmezés, a néző is az
értelmező helyzetében van. Neki az elő-
adást kell értelmeznie. Bonyolítja az
értelmezés értelmezését, hogy nincs két
egyforma előadás, és nincs két egyforma
néző.) Kétségtelen, hogy Luka az igazi
emberség, a tiszta humanizmus megsze-
mélyesítője a Szovremennyik előadásában
- ezt jelzi ingének fehérsége is, szinte az
egyetlen fehér a díszlet és a jel-mezek
szürkeségében, feketeségében. Nem csaló,
nem hamis illúziókkal keres-

kedő hazug vigasztaló, manipulátor, csak
éppen emberszeretete, részvéte nem elég a
mélyben élők megváltásához. Nem tud
segíteni rajtuk. Ő is keresi még az igazság
földjét, az új, igaz hitet. Csak annyit tud,
hogy az ember a jobbért él, s ezt a jobbat
keresni kell. Amikor Pepel megkérdezi
tőle: „És mit gondolsz, megtalálják?" Luka
először egy kérdéssel válaszol: „Az
emberek?" Azután elhallgat, és az arcán
látszik, hogy maga is tele van kételyekkel
Majd erőt vesz magán, s még némi
kétellyel a hangjában azt feleli: „Azok
meg! Aki keres - talál ..." Aztán már
szilárdan, önmagát legyőzve folytatja:
„Aki erősen akarja - megtalálja." A hit
kérdése korábban, a II. fel-vonásban is
felvetődik Luka, Pepel és Bubnov
beszélgetésében. P. I. Scserbakov
erőteljes, hangsúlyos megformálásában
Bubnov Luka igazi ellenfele. Az
emberségben, az ember jobbra törekvé-
sében bízó Lukával szemben a megkese-
redett Bubnov minden hit és remény
értelmét tagadja. Pepel Lukához fordul, és
isten létéről faggatja. Kvása Lukája a
szerzői instrukcióknak megfelelően
hallgat, de már nem mosolyog, mint aki
biztos a dolgában. Töprengve keresi a
választ, amíg megtalálja a felemás felele-
tet: „Ha hiszel, van; ha nem hiszel, nincs .
. . Amiben hiszel, az van . .

Meglepő hangsúlyt kap a
Szovremennyik előadásában Luka
vallásossága, Anna holtteste mellett I.
Kvása ima-könyvet vesz elő, és hosszan
imádkozik. Ez a beállítás nyomatékos
ellenpontja a többiek közömbösségének.
Szembe-tűnő hangsúlyt kap Luka hosszú,
fehér botja is, mintha a próféták
pásztorbotját tartaná a kezében. Úgy
látszik, a budapesti előadásra többféle
értelmezést meg-engedően talányossá vált
Luka alakja. Kétségtelen, ez a talányosság
megfelel Gorkij elképzeléseinek. Hiszen
az éjjeli menedékhely lakói maguk sem
tudják hova tenni ezt a furcsa figurát. Jön,
majd eltűnik egy különös ember, aki lehet
szökött politikai fogoly, lehet kudarcot
valló, fel nem ismert megváltó, de lehet
hamis próféta is. A válasz azon múlik, ki
minek látja.

Gorkij drámájában Szatyin, az elzüllött
intellektuel hivatott arra, hogy meg-
magyarázza Luka megjelenésének, sze-
repének, mondatainak értelmét. V. Gaft
megformálásában Szatyin epizódfigura
marad, nem kap ellenpontos szerepet
Lukával szemben, és nem is vezéralakja a
mélység lakóinak. Csak éppen ő az
egyetlen, akinek borgőzös állapotában

feldereng, hogy itt volt a megváltó, de a
mélység lakói már nem tudtak mit kezdeni
a humanizmust hirdető, megváltó
tanokkal...

A Szovremennyik előadása az ember-
telenség és emberség küzdelmét ábrázolja,
amelyben az utóbbi marad alul.
Döbbenetes erővel érzékelteti ezt a záró-
kép. Szatyin magába roskadtan ül a szín-
pad bal oldalán az egyik priccsen, miköz-
ben tombolva folytatódik a mulatság, s
teljes erővel felhangzik az egész pro-
dukciót refrénszerűen végigkísérő dal:
„Fölkel a nap s lehanyatlik, S börtönöm
sötét marad. Éjjel-nappal porkolábok - hej
! Őrzik az ablakomat. Őrizzetek, ahogy
tetszik, Nem szököm meg soha én. El nem
téphetem a láncot, hej ! Börtönömnek
éjjelén."

Úgy hiszem, ennyi is elég annak bizo-
nyítására, hogy Volcsek rendezése félre
nem érthetően szakít az eddigi előadások
hagyományaival. Pontosabban, a Művész
Színház negyvenes-ötvenes években
megmerevedett hagyományaival. Más
értelemben azonban Volcsek mégis ha-
gyományőrző. A rendezés ugyanis sem-
miféle önkényeskedést sem enged meg
magának, hanem teljes tudatossággal
visszatér az 1902-es évek „keserű" Gor-
kijához, a dráma eredeti, igazi üzenetéhez.
Elképzelhető, hogy 1902-ben a drámának
ez az értelmezése világos lehetett az
akkori nézők számára, de valószínűbb,
hogy szükség van mai tudatosságunkra,
mai filológiai ismereteinkre ahhoz, hogy
hitelesen érthessük az akkori Gorkijt.

A Szovremennyik budapesti műsorának
ismeretében azt vártuk, hogy a „nagy"
előadásuk az Éjjeli menedékhely lesz.
Várakozásunkban nem is csalódtunk. És
mégis váratlan meglepetés volt, hogy a
fellépésük első estéjén bemutatott
Roscsin-dráma, színházi élményként, még
a nagyszerű Éjjeli menedékhely-előadást
is fölülmúlta.

Valljuk meg, hazai színházaink, abban a
jóhiszemű törekvésükben, hogy a mai
szovjet drámairodalmat „eladják" közön-
ségüknek - nemegyszer épp a drámák
irodalmi lényegét „adták el", bohózattá
egyszerűsítve a szatírát, melodrámává a
keserű tragédiát. A szovjet valóságot ki-
lakkozó, kifényesítő előadásokban ezek a
drámák el is vesztik művészi hitelüket,
igazságukat. De hozzá kell tennünk, hogy
a „neorealista" szovjet drámák színpadra
állítása a kinti valóság, az ott élő emberek,
szokások olyan alapos ismeretét követeli,
amely aligha várható el hazai
rendezőinktől, színészeinktől.



Most a Szovremennyik Színház meg-
mutatta, hogyan kell színpadra állítani a
mai szovjet drámaírók műveit, s
tanúsította, hogy nemcsak a szovjet szín-
ház kitűnő, de az új drámairodalom is
sokkalta jelentősebb, értékesebb, mint
ahogy ezt eddig hittük.

Kelettől nyugatig előtérbe került az
utóbbi években a munkásság és a munka
ábrázolása. A New York-i Drama Review
egy cikkéből értesülök arról, hogy milyen
érdekes előadás lehetett például a
Szovremennyik Színház Satrov-bemuta-
tója, a Holnapi időjárás (ha pontosan for-
dítom vissza az orosz címet angolból),
amely a Togliatti-gyárban játszódik, és az
ötszázezredik Zsiguli előállításának
körülményeiről szól, nem kendőzve az
üzemi élet nem mindig szívvidító konf-
liktusait, nehézségeit. De nálunk a ter-
melési dráma még mindig az ötvenes évek
sematizmusát jelenti.

Roscsin színműve, a Szerelvény a
hátországba - nem termelési dráma, de
ugyancsak egy napjainkra meguntnak,
túlírtnak tetsző témához nyúlt. A szám-
talan jó és rossz, sikeres és sikertelen
háborús elbeszélés, regény, film, színmű
után istenkísértésnek tetszhetett abban
bizakodni, hogy e témában még lehet újat,
fontosat, napjainkban aktuálisat mondani.
Erre a nehézségre utalnak a drámát indító
író-narrátor első mondatai is, amikor
elnézést kér színészeitől, hogy újra a
háború nehéz éveit idézi. A színmű
azonban bizonyítani tudja azt az ismert
igazságot, hogy nincsenek elavult témák,
csak jó és rossz irodalom van.

Roscsin az orosz drámairodalom cse-
hovi-gorkiji tradícióit folytatja - ha még
nem is e mesterek színvonalán, de két-
ségtelenül jelentős íróként. A Csehov-és
Gorkij-drámákhoz hasonlóan, alig van
külső cselekménye színművének, holott a

Szerelvény a hátországba a szó legszorosabb
értelmében véve is mozgalmas" témát
dolgoz fel. A darab a honvédő háború
idején egy Moszkvából a hát-országba
tartó vonaton játszódik, ennek is egyetlen,
asszonyokat, gyerekeket szállító
vagonjában. A vonat egy leszerelt gyár
gépeit is szállítja, végtelen lassúsággal
halad az utasai által sem pontosan ismert
cél felé, az ország egy olyan pontjára, ahol
már nem érik őket utol a németek
bombázógépei.

Az utasszállításra priccsekkel berende-
zett vagonba a véletlen a legkülönfélébb
embereket sodorta össze: parasztasszonyt,
munkásnőt, fodrászlányt, di-

kat, értelmiségieket, fiatalokat, öregeket,
de csupa kisembert. Egy darab Orosz-
ország utazik itt. A hosszú út során az
összezártságban kitárulkoznak az embe-
rek - tulajdonképpen annyi a dráma
tartalma, hogy megismerjük a vagon
lakóit, sorsukat, szenvedéseiket. Már-már
kis összetartó, egymást szerető-segítő
közösséggé alakulnának, amikor a
vonatot légitámadás éri, a vagon találatot
kap. Az élőket, sebesülteket más
vagonokba helyezik el, és a vonat tovább
folytatja végtelen útját.

Csak most, hogy e sorokat írom, kell
arra gondolnom, milyen szerkezeti ha-
sonlóságok fűzik Roscsin művét az Éjjeli
menedékhelyhez. Itt is a véletlen folytán
egybezárt, elesett, szenvedő emberek kis
tragédiáinak vagyunk tanúi, a drámai
fejlemények itt is szinte csak a jellemek
kibontására korlátozódnak. Az Éjjeli

menedékhely Lukája itt egy német szárma-
zású orvos képében jelenik meg. Szárma-
zása miatt kívülálló ő is, s orvosságok
híján ő is csak biztató szavakkal tudja
enyhíteni a betegek szenvedéseit. A lát-
szólagos feloldást a vagon, illetve a me-
nedékhely lakóinak közösséggé formáló-
dását, mindkét drámában egy váratlan
esemény rombolja le, Roscsinnál egy
bomba, Gorkij tragédiájában Pepel gyil-
kossága és a Színész halála.

Roscsin színműve azonban nemcsak a
csehovi, gorkiji hagyományt követi, már
műfajmegjelölése - tragikus elbeszélés - is
jelzi Brecht epikus színházának hatását, a

Szerelvény a hátországba lazán egymáshoz
kapcsoló epizódokra épített epikus
szerkesztésmódját. Brechti ihletésű a
dráma keretjátéka: a narrátor szerepel-
tetése, és az az elképzelés, hogy a színé-
szek „megmutatják", bemutatják a néző-
nek a szerelvény utasainak életét. Ennek
az elképzelésnek a megvalósítását szol-
gálja Mihail Ignyickij ivenciózus, „jel-
zett" díszlete, ahogy egy asztal, néhány
szék és egy kerekeken guruló, könnyen
mozgatható fatákolmány segítségével
elénk varázsolja az evakuáltakat szállító
szerelvényt. Ugyanennek az elképzelés-
nek a jegyében születtek Ignyickij jel-
meztervei is. Az olvasópróbát hallgató
színészek, miközben átveszik szerepüket,
egy kendő, egy sapka felvételével, egy
felöltő levételével ,,civil" ruháikat jel-
mezekké alakítják át. Ezen a ponton túl
azonban az előadásban újra érvényre jut a
sztanyiszlavszkiji játékrend, a fatákol-
mány már úgy játszik, mintha igazi sze-
relvény lenne, a civil ruhák valóban hite-
les jelmezekké alakulnak át, például a ka-

tona már egyenruhában jelenik meg a
színpadon. Végül a színészek sem érik be
azzal, hogy csak jelzésekkel mutassák be a
szerelvény utasait, hanem maradéktalan
átlényegülésre, szerepük kel való tökéletes
azonosulásra törekszenek.

Mindezek után visszatérve a cikkünk
kezdetén felvetett kérdésre: hagyományos
vagy avantgarde színház-e a Szovre-
mennyik? Hagyományos színház,
amennyiben meg tudta újítani a
hagyományt, s ennyiben avantgarde
színháznak is nevezhető. Az avantgarde,
újító formai kísérletek azonban valóban
távol állnak a színháztól. Ha részletes
elemzéssel ki is mutatható a
Szovremennyik művészi elképzeléseiben
Mejerhold, a húszas évek szovjet
avantgarde-jának, Brecht epikus
színházának, a ljubimovi koncepcióknak a
hatása, ha valóban érvényes is a színház
jellemzésére gondolatainak, mondani-
valójának merész korszerűsége - mindez
ma már aligha nevezhető avantgarde
törekvésnek. A Szovremennyik végül is
olyan színház, amelynek életében, tevé-
kenységében nagyszerűen egybeolvad
mindaz, ami a hagyományból és az avant-
garde-ból hasznosítható. Egyszóval igazi
művész színház, a hajdani Művész Szín-
ház méltó örököse. Mint neve is jelzi:
kortárs színház. M. G.


