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SZILÁGYI JÁNOS

Új irányzatok
a szovjet színházban

Az utóbbi években szerte a világon
megélénkült érdeklődés tapasztalható a
szovjet színházkultúra iránt. A különböző
lapok és a különböző cikkírók, nézőpont-
juknak megfelelően más-más címszó alatt
számolnak be élményeikről. Egyesek a
szovjet színház „új hullámáról" beszélnek,
mások a „megújulás" lényegösszefoglaló
elnevezését részesítik előnyben. De bármi
legyen is a jelenségmeghatározó szópecsét, a
figyelmet ébresztő lényeg ugyanaz: a szovjet
színházkultúra változása.

A magyar sajtó a szinte napok alatt világ-
hírűvé avatott produkció, a Tíz nap, amely
megrengette a világot ismertető-sorozatával
kapcsolódott be a nemzetközivé tere-
bélyesedett érdeklődésbe. És a folytatás sem
maradt el. Színikritikusok és tanulmányúton
járt szakemberek tudósítottak a változás
egy-egy mozzanatáról: írtak a

színházkultúra kérdéseit, problémáit taglaló
vitákról, az új rendezői törekvésekről,
ismertettek számos bemutatót stb. Ez a cikk
az utóbbi években bekövetkezett változás
szélesebb ívű felvázolásával ezt a hasznos
kezdeményezést kívánja támogatni. Nálunk a
szovjet színházat jobbára a szovjet drámák
tükrében szokásos megítélni, akaratlanul is
azonosítva a drámairodalom eredményeit,
problémáit a színikultúra kérdéseivel.
Mellőzzük most ezt a módot és a színház felől
kíséreljük meg a szovjet szín-házkultúra
problémáinak, mai helyzet-jellemzőinek
megragadását. Annál is inkább bátran
vállalkozhatunk erre, mert a szovjet színház
utóbbi éveinek történetében két olyan
produkciót is találunk, amelyek nem
egyszerűen színházi sikerek voltak, hanem-
mert összefoglalói egy előző időszak lényeg-
meghatározóinak, s mert magasabb szinten
újrafogalmazva a kérdéseket célt, irányt
szabtak - színháztörténeti jelentőségű tettek.
Ez a két produkció a közügy színvonalára
emelte a szovjet színikultúra megújulásának
kérdését: jelezte azokat az erőket,
hagyományokat, amelyekre az újat akarók
támaszkodhatnak és művészi módon fogal-
mazta meg azokat a kérdéseket, problémákat,
amelyekkel küzdeniük kell.

Brecht
Nálunk tréfásan azt szokták mondani,

hogy a legtöbbet játszott magyar szerző:
Shakespeare. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a Szovjetunióban „a legtöbbet ját-
szott hazai szerző" megtisztelő címet minden
bizonnyal Bertolt Brecht kapná. A szovjet
színházak kevés külföldi szerző művét
mutatják be, de Moszkvában nem ritka az
olyan este, amikor egyszerre négy-öt színház
Brecht darabot játszik.

Bertolt Brecht a szovjet irodalomban a
Koldusopera idejében, a húszas évek má-
sodik felében vált ismertté. Első dráma-
kötete - Az anya, A rendszabály, A vágó-
hidak Szent Johannája - 1934-ben jelent meg.
1936-ban a Gömbfejűek és csúcs-fejűek c.
drámáját adták ki. A Moszkvában megjelenő
német emigrációs folyóirat, a Das Wort
egyik szerkesztője Bertolt
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Brecht volt és Brecht költészete gyakran
kapott helyet az Inosztrannaja Lityeratura
hasábjain is. Ennek ellenére nem csupán a
véletlennek tudható be, hogy Brecht két
korai tolmácsolója, Sz. M. Tretyakov és V.
Szteinics a személyi hatalomnak estek
áldozatul. A vád ellenük, ha volt ilyen, min-
den bizonnyal nem említette Brecht nevét,
de feltétlenül bűnükül rótta fel annak az
irányzatnak támogatását, ábrázolási mód-
nak az elismerését, amelyet Brecht is köve-
tett: a szocializmustól idegennek minősített
avantgarde művészetet. Brecht, bár darabjait
nem adták elő, feltételezhetően a német
szocialista művészet kialakításában betöltött
rendkívül fontos szerepe miatt egy ideig
mentesült a kiközösítéstől. Az ötvenes
évektől azonban majd tíz évre „eltűnt" a
szovjet irodalomból. Csak 1957, a Berliner
Ensemble moszkvai vendégszereplése hozza
meg a tartózkodó újrafelfedezést. A szovjet
kritikusok elismeréssel adóznak Brecht
eszmeiségének, de ábrázolási módszerével
kapcsolatban továbbra is erőteljes fenn-
tartásokkal élnek. Az eredmény azonban így
is jelentős: Brecht lassan megjelenik a
szovjet színpadokon.

Az első előadások sajátos kettősséget
mutatnak. Egyrészt őszinte következetes-
séggel vállalják a brechti gondolat tolmá-
csolását, másrészt erőteljesen küzdenek az
ábrázolási mód „tévedései" ellen: igye-
keznek kiküszöbölni az intellektualitást, a
realista és az elidegenítő mozzanatok
keveredését, s a drámai cselekményt véle-
ményük szerint megszakító songokat. Az
ilyen, a brechti eszmeiségért a brechti
módszer ellenében küzdő, megoldatlansá-
goktól terhes előadások légkörében szüle-
tett meg 1963-ban a jó embert keresünk
produkció a Taganka Színházban, ahol nem
csupán díszlet, hanem szimbólum is volt a
színpad felét betöltő hatalmas Brecht portré.

A Taganka Színház munkáját egészen a
premierig az ismeretlenség jellemezte.
Ismeretlen volt a rendező, J. P. Ljubimov
(mint színészt „jegyezte" a szakma), isme-
retlenek voltak a színészek és ismeretlen
volt maga a színház is. De csak a premi

erig. Akkor a hírnév szinte pillanatok alatt
szárnyra kapta őket. „Önkéntelenül is arra
gondoltam, lehetséges-e az, hogy a darabban
játszó fiatal művészek kollektívája, tovább
folytatva a közös munkát, új szín-ház-
stúdiót hozzon létre? A szovjet művészet
történetében éppen így születtek az új
színházak!" - írja Konsztantyin Szimonov a
Pravdában megjelent kritikájában s ezzel
elméletileg is alátámasztja az egy produk-
cióból születő színház létjogosultságát.

De térjünk vissza az előadáshoz, Mit tesz
Lubimov, ami egyszerre megbolygatja a
közvéleményt? Nem többet és nem keve-
sebbet : a brechti eszmeiség jegyében vállal-
ja a brechti megjelenítési módot is. És ezzel
bizonyítja, hogy a haladó kommunista
gondolat és a modern ábrázolási mód közt
nincs ellentét. S ezen a ponton válik
világossá Brecht óriási jelentősége a szovjet
művészetben. A brechti tanúságtétel volt az
újat akaró művészek érve, fegyvere a
dogmatista álláspont elleni küzdelemben,
amely a haladó gondolatot meghatározott
ábrázolási módhoz kötötte. A színház szá-
mára a brechti tanúságtétel jelentette a
húszas évek szovjet színházáról kialakított
hivatalos vélemény megkérdőjelezését, s ez
nyitotta meg az utat Meyerhold, Vahtangov,
Tairov felé; egyre sürgetőbben követelve e
korszakos nagyságrendű alkotók
munkásságának bevonását a ma szín-
házkultúrájának gondjaiba, küzdelmeibe.

Brecht és a húszas évek szovjet szín-háza
- ez a két művészi tapasztalat sűrűsödött
össze a Ljubimov-produkcióban, s ez a két
tapasztalat lényegült át a Tíz napban egy
sajátos művészi törekvésbe; a totális színház
megteremtésébe. S ez egy-ben azt is
mutatja, hogy a szovjet színház új erői
számára a hagyományok felfedezése nem a
célt jelentette és jelenti, hanem a
továbblépés lehetőségét is.

Csehov

Ljubimov Brecht zászlaja alatt küzd a
húszas évek színházművészetének alkotó
felfedezéséért, a szovjet színházkultúra
megújulásáért. Tovsztonogov hasonló céllal,
más úton jár: a szovjet színháztörténet két



olyan hatalmasával szemben vállalja a
„tiszteletlen utód" szerepét, mint Csehov és
Sztanyiszlavszkij. Elég csak utalnunk arra a
történeti szerepre, amit Csehov az amerikai
dráma történetében betöltött, hogy
megértsük, mit jelent a csehovi élet-mű a
szovjet emberek, a szovjet kultúra számára.
És még egy. Aki Csehovot rendez, az
akarva-akaratlan Sztanyiszlavszkijjal találja
magát szemben. Tovsztonogov ter-
mészetesen nem esztétikai felülvizsgálatot
akar végrehajtani, nem Csehov és Sztanyisz-
lavszkij ellen küzd. Vállalkozásának, tetté-
nek igazi célját a szovjet színházak sajátos, a
magyartól elütő repertoárviszonyai világítják
meg. A szovjet színházak műsorán a
klasszikus orosz darabok állandóan és nagy
számban szerepelnek, ezért a hozzájuk
fűződő viszony a színikultúra fontos prob-
lémája.

„Számomra a klasszikus darabok mai
darabok, csupán történelmi anyagon nyug-
szanak"- mondja Tovsztonogov s ezzel nem
csupán önnön kapcsolatát határozza meg
pontosan a csehovi életműhöz, de átfogó
elméleti alapot is teremt a klasszikusok
újszerű értelmezéséhez. A Három nővér-ben
az elméleti megfontolás olyan rendezői
koncepcióban realizálódik, amely nagy-
mértékben rokonítható a későbbi Ljubimov-
produkció, a Tíz nap rendezői szemléletével.
Ha árnyaltabban, de Tovsztonogov is az
egyszerű ember szemével látja és láttatja a
csehovi történetet: ezért támogatja meg
valódi zenével a szöveg zeneiségét, ezért
emeli ki a szereplők előre-kocsiztatásával a
fontos mondatokat. A csehovi mű ilyen
interpretálása arra enged következtetni, hogy
Tovsztonogov e rendezői elképzelésével
ráérzett Csehov és a művészet egyik
évszázados problémájára, ellentmondására.
Századokon át Csehov-nak és minden írónak
szükségszerűen egyetlen lehetősége volt:
azok számára írni, akik ellen írásuk szólt. A
történelem groteszk iróniája volt ez, de
kegyetlen, meg-kerülhetetlen valóság, amely
ha a mondandót nem is, de annak
megjelenési módját feltétlenül befolyásolta.
A forradalom napaiban, amikor az
események összetorló
dása érzékelhetővé teszi a problémát,
Sztanyiszlavszkij így ír erről: „Megpróbáltuk

kitapogatni az új közönség érdeklődését
megszokott műsorunkkal, amely más
rétegeknek készült."

A klasszikusok Tovsztonogov által vázolt
megközelítése állásfoglalást igényel
Sztanyiszlavszkij életművével kapcsolatban
is. És Tovsztonogov nem tér ki a válasz-adás
elől. Véleménye szerint, munkáiban és
elméleti megfogalmazásaiban egyaránt a
sztanyiszlavszkiji hagyományok és a brechti
eredmények alkotó összekapcsolása jelenti a
művészi fejlődés lehetőségét.

A Három nővér bemutatójának színház-
történeti értékét az elmondottakon kívül még
egy tény növelte: az előadás kapcsán
kirobbant sajtóvita, amely mintegy félezer
hozzászólójával csakhamar a szovjet színi-
kultúra országos szintű problémamegvita-
tásává szélesült.

A változás útja

Ljubimov és Tovsztonogov országos si-
kere nem csupán azt jelentette, hogy az újat
akaró erők magas szintű művészi pro-
dukciókkal képesek küzdeni és érvelni, de
azt is, hogy ezek az erők - Ljubimov és
Tovsztonogov is főrendező - színházakat
tudtak törekvéseik szolgálatába állítani. Ez
pedig azzal a következménnyel járt, hogy
megkezdődött a színházak elkülönülése, a
sajátos vonásokat mutató színházi
alkotóműhelyek kialakulása.

Ez az elkülönülés, a szovjet színház-
kultúra adottságainak megfelelően, sokkal
kevésbé tapintható ki a színházak reper-
toárjában, mint az előadásokban, a színházak
stílusában. Hogy a színházak művészi
törekvései - a Taganka Színház kivételével,
ahol az egyéni színházi arculat közvetlenül
tükröződik a repertoárban - talán a reali-
tásnál is kisebb mértékben jutnak kifejezésre
a műsorban, annak okát a szovjet drá-
mairodalomban kell keresnünk. (A szocia-
lista országok többségében a színikultúra
művészi eszköztárát frissítő, gazdagító tö-
rekvések szorosan kötődtek a színpadokon
újra megjelenő külföldi, főként nyugati da-
rabokhoz. A szovjet színházak műsorán



azonban viszonylag ritkán szerepelt kortárs
nyugati szerző, s így ez a lehetőség fel sem
merülhetett.)

Az évek óta megfigyelhető polarizálódási
folyamat ma már széles skálát teremtett.
Ennek határvonalait egyrészt az érzelmi
hatásokra építő színházkoncepciótól az
intellektuális színházig vonhatjuk meg.
Másrészt pedig a Művész Színház magas
szintű - ahogy egy kritikus találón jegyezte
meg - „színházi múzeumától" az egyik
legkorszerűbb irányzat, a totális színház
koncepciójáig. Moszkvában egyetlen este
válogathat a néző Gogol Holt lelkek c..
művének ma is minden részletében a
Sztanyiszlavszkij rendezést őrző előadása és
a Tíz nap merőben más gyökerű színházi
élménye között. S ez olyan új vonás, amelyre
fel kell figyelni. A szovjet színi-kultúra mai
jellemzője - ellentétben hazai színházi
életünkkel - a különböző stílusok, törekvések
egyidejű jelenléte.

A szovjet dráma

Mindaz, amit a szovjet színházról az
előzőekben elmondtunk, kimondatlanul is azt
bizonyította, hogy a szovjet színház-kultúra
nagy ütközetei ma még nem az új drámák
jegyében zajlanak. Ezt a tényt épp úgy
értelmetlenség lenne elhallgatva-tagadni,
mint azt állítani, hogy a színház-kultúra
megújulásáért vívott művészi harcból
kimaradt a drámairodalom. Sokkal inkább
fedi a valóságot az a tény, hogy a
drámairodalomnak olyan belső problémákkal
kellett küzdenie, amelyek -- legalábbis
időlegesen - nem estek egybe a színház
érdekeivel, s így csak egyedi összekapcso-
lódások jöttek létre és nem szerves, folya-
matos összefonódás. Hogy a megállapítást
igazoljuk, vázlatosan vizsgáljuk meg egy új,
fiatal drámaíró-generáció megjelenésének
körülményeit. Ez a csoport, melyet a
»negyedik nemzedék" névvel is meg-
tiszteltek már néhányan, ha áttételesen is, de
érzékelteti azokat a sajátos problémákat,
amelyekkel a drámairodalomnak küzdenie
kellett.

A fiatal drámaírók indulását a megkésés
jellemzi. 1959-ben debütáltak, évekkel el-

maradva a próza és a líra hasonló foganta-
tású új erői mögött. S ez azzal a következ-
ménnyel járt, hogy már indulásukkor
szembetalálták magukat azokkal a
hőstípusokkal, amelyek a prózában, a
lírában addigra kialakultak. A fiatal
drámaírók - Mihail Satrov, Oleg Sztukalov,
Juliu Edlisz, Georgij Polonszkij stb. - az
újra-kezdés jegyében a Központi
Gyermekszín-ház köré tömörültek. Oda,
ahol műfajilag és szemléletileg is biztosítva
volt az újra-kezdés. A műfaj lehetőségeinek
és a fiatal szerzők törekvésének
találkozásából születnek meg azok a
darabok, amelyekben rövidnadrágos hősök
uralkodnak. A fiatal írók, csakúgy mint
egész nemzedékük, a személyi hatalom
utolsó éveiben hagyták el az iskolapadot, és
felnőtté válásuk is ezekre az évekre esik; a
személyi hatalom felszámolásának,
örökérvényűnek hirdetett megállapítások
megingásának, összeomlásának korszakára,
amikor az eligazodni vágyónak
szükségszerűen sok mindent újra kell
értékelnie. És a rövidnadrágos hősök -
szerzőik nevében - ezt a feladatot végzik el:
kérdeznek, értékelnek, az újonnan jött
szemével mérik fel a világot, hiszen még
nem kötik őket kialakult szokások, törvé-
nyek.

A kérdező hősök korszaka azonban rö-
videsen lezárul. A továbblépést a cselekvés
megtalálása jelenti. Satrov: Mai gyerekek,
Polonszkij : Szívem csak egy van, Juliu
Edlisz: Hullámtörő c. darabjaiban új mo-
tívum jelentkezik, a generációk, az „apák és
fiúk" ellentéte. Új, fontos korszak ez a
negyedik generáció életében és lényegét
nem a hangos sikerek vagy bukások hatá-
rozzák meg, hanem az, hogy a fiatal drá-
maírók a megérzett problémák művészi
megfogalmazásában egy szintre kerültek a
prózával.

1963, Hruscsov találkozása a művészek-
kel erőteljes cezúrát jelent az „apák és fiúk"

kérdésében s ezzel közvetve meg-gyorsította
az egységes indíttatású csoport
elkülönülését. Azok a tematikai különbsé-
gek, amelyek eddig a közös problémakör
jegyében háttérbe szorultak, most művészi
meghatározóvá váltak: a fiatal írók nagy-



korúvá lettek, kiléptek a Központi Gyer-
mekszínház világából.

Túlzottan óvatosak lennénk, ha azt mon-
danánk, hogy a két dátum, a fiatal írók
kirajzása a Központi Gyermekszínház védő-
bástyái mögül és a színházkultúrában a Jó
embert keresünk és a Három nővér jegyé-
ben vázolt események egybeesése csupán a
véletlen műve. A tények inkább azt su-
gallják, hogy a fiatal drámaírók itt vázolt
fejlődésgörbéje egy más koordináta rend-
szerben ugyanazt az utat jelzi, mint amit a
színház futott be az említett bemutatókig.

A fiatal szerzők csoportjából eddig a
legnagyobb sikert Mihail Satrov aratta.
Satrov, aki a csoport rangidősei közül való,
rendezői szakot végzett és első darabját egy
szibériai utazás élményének hatására írta,
1955-ben. Satrovot már régóta foglalkoztatta a
forradalom ábrázolása. Két - e témakörben
első - darabját, A csend napja és A forradalom
nevében c. drámákat csak törekvésük miatt
fogadták kedvezően. Harmadik műve, a
július hatodika azonban már igazi siker volt.
Satrov dokumentum-dráma-kísérletnek
nevezi darabját, amely-nek középpontjában a
baloldali eszerek lázadása áll és a történelmi
tények dokumentatív ábrázolását kapcsolja
össze a jobb értelemben vett kalandregény
izgalmasságával. Az egyszerre két moszkvai
színházban is sikeres bemutató a megkezdett
út folytatására inspirálta a szerzőt. Az ötve-
nedik évforduló tiszteletére megszületett a
negyedik októberi darab is, a Lenin elleni
merénylet napjainak történetét bemutató
Bolsevikok.

Satrovon kívül még egy sikeres fiatal
drámaírót kell megemlítenünk: Eduard
Radzinszkijt. Radzinszkij nem tartozott a
Központi Gyermekszínház köré tömörü-
lőkhöz. Legalábbis „szervezetileg" nem. A
gondolatiság oldaláról közelítve azonban sok
rokonvonást mutat velük. Első műve, a
Huszonkét évesek vagytok, fiatalok azonos
élményt tükröz, a generációk kapcsolatát. A
siker második művét, a 104 lap a szerelemről
c. darabját örvendezteti meg. A drámát
Leningrádban Még egyszer a szerelem-ről
címmel játszották, Tovsztonogov rende
zésében, és ez egyike azon kevés találkozá-
soknak, ahol a fiatal drámaírók és a színház

megújulásáért küzdő rendezők alkotó kap-
csolatra találtak. Satrovval ellentétben
Radzinszkij művei rövid idő alatt eljutottak a
magyar színpadokra is. A 104 lap a
szerelemről-t eredeti változatában a kecs-
keméti Katona József Színház mutatta be. A
szegedi Nemzeti Színház pedig meg-
zenésítve, Futó kaland címmel tűzte mű-
sorára. A következő Radzinszkij darabot, a
Filmet forgatunk-at nem sokkal a szovjet
bemutató után szintén színpadon, a Víg-
színház előadásában ismerhette meg a
magyar közönség. A Tyeatr, a szovjet
színházi folyóirat ez évi első száma új
Radzinszkij-művet közöl, A csábító Kolo-
baskin címen. A sajátos hangvételű írás -
Moszkvában Efrosz rendezésében mutatták
be - a „fantasztikus komédia" mű-
fajmegjelölést viseli, és egy véletlen utcai
találkozás, ismerkedés fantasztikus mozza-
natokban valóban bővelkedő történetét a
húsz évvel későbbi befejezésben mint az
ifjúság hajdani kedves botlásait adja át a
kérlelhetetlen idő-múltnak.

Azt mondtuk, az újraértékelés nem csupán
a fiatal szerzőkre jellemző, hanem az egész
szovjet drámairodalomra. Az idősebb
drámaíró-nemzedék részéről Kornyejcsuk A
napló egy lapja c. darabja foglalja össze a
legszemléletesebben a problémát. A dráma
hőse az idős, a régi ábrázolási módszerektől
szabadulni nem tudó festő és a fiatal, az újat,
a valósat kereső drámaíró. Kornyejcsuk az ő
vitájuk révén tükrözi a változás lényegét,
szükségszerűségét és a valóság igazi
művészi felfedezésében summázva a fiatal
drámaíró igazságát avatja jogossá törekvését.

Kornyejcsuk darabjában - a régi és az új
vitája az „apák és fiúk" köntösében jelent-
kezik, és ez a probléma volt az, amely elég
körvonalazhatóan két táborra osztotta a
szovjet drámaírókat. Az egyik tábor véle-
ményét Rozov úton c. darabja tükrözi. Rozov
szerint a két generáció között a cél és érdek
egysége uralkodik, s az ellentét látszólagos.
Valahol várnak minket c. művében Arbuzov
fogalmazza meg a másik



tábor nézetét, amely szerint a cél és érdek
azonossága mellett az ellentétek az egyén
számára tragikussá torzulhatnak.

1964 után a szovjet drámairodalomban
már nem találunk olyan központi kérdést,
mint amilyen a generációk kapcsolata volt, s
amelyhez kapcsolódva a drámairodalom
jelentős erői ütköztek meg. Új jelenség lép
előtérbe, az ábrázolási módok, a stílusok
„elszíneződése". E folyamat kezdete szo-
rosan kapcsolódik az alapmotívumhoz, az
újraértékeléshez. A szovjet művészet való-
ságfelfedezése - csakúgy, mint a magyar
művészeté is - a szociográfia jegyében in-
dult. S ennek műfaji vetülete a dokumen-
tumdráma. Satrov műveiről már beszéltünk,
de ide sorolhatjuk Maljugin sajátos
dokumentum-feldolgozásait is - Csehov
levelezésének színpadi adaptációja stb. --és a
Taganka Színház produkcióját, a Tíz nap-ot
is. A dokumentumdráma meg-jelenése pedig
még inkább elősegítette a más megközelítési
módok létrejöttét. Korosztiljov filozófiai vita
színterévé avatja a színpadot, s ehhez a
gondolati tételdráma legújabb eredményeit
hívja segítségül (Don Quijote harcbaszáll),
míg Juhan Szmuul az abszurd dráma
ábrázolási eszközeit használja fel
élményének színpadi meg-jelenítésére. ( A z
ezredes özvegye, avagy az orvosok semmit sem
tudnak.) S ez, a drámairodalom sokrétűvé
válása, a színház szemszögéből ítélve a
„választék bővülése" jelenti a szovjet
drámairodalom újabb eredményeit, a színház
és dráma egyakaratú találkozásának
lehetőségét.

összefoglalás helyett

A bevezetőben azt mondtuk, hogy mel-
lőzzük azt a nálunk szokásos szemléletet,
amely a szovjet színházat jobbára a szovjet
drámák tükrében ítéli meg. Tartozunk az
olvasónak és önmagunknak azzal, hogy fel-
tegyük a kérdést: jogos volt ez? Úgy véljük,
s e cikkel ezt is bizonyítani szerettük volna,
hogy igen. A szovjet színház - prózaian
szólva - jobb, mint a szovjet dráma; izgal-
masabb, színvonalasabb. Törekvései, ered-
ményei csupán a mai drámairodalom olda-
láról közelítve nem foghatók át. S ez a tény

feltétlenül megfontolást érdemel azok ré-
széről, akik a szovjet színházkultúra hazai
propagálását vállalták, szolgálják.

Es még valami. Azok az eredmények,
sikerek, amelyekről itt vázlatosan
beszámoltunk;, harcban születtek, a színház
és a kritika küzdelmében. Ennek a harcnak
voltak nagyobb ütközetei és csendesebb
pihenői. (A szovjet kritikusok egy része
erőteljesen bírálta Ljubimovot a formai
elemek túlzott, a tartalmat fenyegető el-
uralkodásáért. Radzinszkij darabja, a 104

lap a szerelemről is ellenvéleményeket vál-
tott ki, több kritikus a szovjet valóság hely-
telen, igaztalan bemutatását érezte a mű-ben
stb.) A csaknem egy éves „fegyver-szünet"'
után az újabb események a küzdelem
kiéleződéséről tanúskodnak. Első-sorban a
szovjet színházi hetilap, a Tyeatralnaja
Zsizny kritikusgárdája tollából jelennek meg
olyan cikkek, amelyek meg-lehetősen éles
hangnemben marasztalnak el darabokat,
produkciókat. A harc tehát folyik.

A S Z Í N H Á Z I J O G E G Y E S K É R D É S E I

címmel nemcsak jogi, de színháztörténeti
szempontból is hézagpótló művet jelente-tett
meg a Közgazdasági és jogi Kiadó. A szerző,
dr. Nyáry László röviden áttekinti a színházi
jog fejlődéstörténetét, foglalkozik a magyar
színházi élet szervezetének történetével a i8.
századtól napjainkig. A három és fél ív
terjedelmű munka külön fejezetet szentel a
színházak belső szervezeti felépítésének, és kitér
olyan érdekes és vitatott kérdésekre, mint a
színészi szerződések rend-szere. Ismerteti a
színészi szerződések felbontásának érdekesebb
eseteit is. Műve végén Nyáry László felveti a
színházi fegyelmi jog korszerűsítésének
időszerű kérdéseit.




