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Színházalapító előadás*

Jurij Ljubimov Szecsuánija

„A színpad üres, csak jobb oldalon lát-ható
utcai járdához hasonló építmény .. . A
háttérben Brecht arcképe. Pillanatra sötét,
azután újra megvilágosodik a szín-pad,
amely most már tele van szereplők-kel,
akik sorban állnak, szorosan, a szín-pad
egyik végétől a másikig, közel a
közönséghez. Középen két fiú áll, az egyik
harmonikával, a másik gitárral, és valami
bravúros, valamit-kezdő melódiát ját-
szanak. Közöttük, a színpad legelején áll
még egy fiú, sapkában, zakóban, a ke-
zében szintén gitárt tartva és beszél.

Arról beszél, hogy időről időre olyan
színházat kell keresni, amelynek gyökerei
az élet utcájába nyílnak - a minden-napok,
a föld színházát - és előre figyelmeztetnek
minket, hogy ilyen szín-házat fognak most
nekünk bemutatni. A harcias, tüzes
muzsika mintegy megadja az előadás
esztétikai programját, ő pedig leveszi
sapkáját és tisztelettel meghajlik Brecht
előtt. Mindannyian ki-húzzák magukat, és
fejüket élesen a kép felé fordítják. Egy
pillanat csend - tisztelet ez a szerzőnek - és
megkezdődik az előadás."

A fenti leírás N. Krimova : Brecht a
Vahtangov utcában című cikkéből származik,
a Tyeatr 1964/3, számában jelent meg
híradásul a Vahtangov Színház mellett
működő Scsukin színiiskola nö-
vendékeinek vizsgaelőadásáról. Ma ezek a
növendékek már öreg színészek, alapító
tagjai a Taganka téri színháznak, de az
előadás., A szecsuáni jólélek még mindig
műsorukon van. és még mindig lehetetlen
Moszkvában jegyet kapni hozzá.

Jobboldalt Brecht-karikatúra - inkább
Kissingerhez hasonlít, semmint Brechthez
-, balra sematikus faágak, mintha szénnel
írták volna föl egy rajzlapra. Fölötte kövér
betűkkel: Utcaszínház. A szuffitán ugyanez a
rajzlapszerű meg-oldás vonul végig a
darab címével. Nyitott a színpad. Inkább
dobogónak látjuk, semmint színházi
színpadnak. Meztelen és leplezetlenül tárja
a nézők elé szerkezetét. A rivaldával
merőleges, hátsó lezárást egy halvány
mustárszínű

* Részlet egy készülő monográfiából,

fal teszi meg. Semmi más szerepe nincs a
falnak, mint bejelenteni a nézőknek a
száraz tényt: ott ér véget a színpad, azon
túl csak a színházüzem van, és a nézőknek
semmi illúziótkeresnivalójuk nincsen azon
túl.

Balra és jobbra szürke gyöngyvászonnal
behúzott húszas emelvény, rivaldával
merőlegesen hátrafutó síkja látszik. Ha a
Vahtangov utcai premiert Krimovától
kellett kikölcsönöznünk, a tizenhárom
évvel később látott előadás még vissza-
idéz valamicskét az iskolaszínpadból és a
növendékvizsgából. Mintha anyagi meg-
fontolásokból nem telt volna parádés dísz-
letre - nem pedig esztétikai megfontolás-
ból. Színinövendékek vagyunk - mond-ja
a díszlet. és jelen időben mondja, hiszen a
játék mindig jelen idejű, mégha Sen Te
dereka megvastagodott, és Su Fu úr, a
borbély elveszítette fejének férfias ékét.
Fiatal színészek vagyunk! Nincs szüksé-
günk semmi másra, mint egy falatnyi
térre, néhány deszkára, ahol megvethetjük
a lábunkat, és meztelen tehetségünkkel
kimozdítjuk a világot sarkaiból.

Ebben a színházalapító előadásban a
kendőzetlen színészi készség a főszerep-
lő. Nincsenek maszkok; nemcsak fél-
álarcok nincsenek, de még a szokásos
színházi kendőzés is hiányzik, az alapo-
zás, a szem körülhúzása, a szempillák
megfestése vagy az ajkak kipirosítása.

„Allergiáktól menekültem a rendezéshez
- mondja Ljubimov. - Ezek a festett
bokrok, ezek a festett fák, ezek a festett
ajkak! Miért kell a természetet a színpadra
cepelni ? Miért vonszoljuk oda a festett
bokrokat, amikor a természetben jobbak a
bokrok és szebbek? Urálom a festett
bokrokat és a festett arcokat. Ezért is
szüntettem meg színházamban a maszkot."

Pucér emberi arcok pillantanak ránk a
színpadról. Az emberi tekintetek élnek,
nem a színésziek.

Lin To, asztalos (Hmelnyickij) és
felesége (Zsukova) időről időre, többször
a szövegben leírottnál megjelenik a
színen; kísérletet sem tesznek rá, hogy
munkába belevénhedett embereknek
tűnjenek föl. Egyetlen erős és jellemző
testtartás elég ahhoz, hogy tudjuk: öreg-
embert látunk. A kendővel elállóra szo-
rított női fülek elegendőek ahhoz, hogy a
néző tudja, miféle öregasszonnyal van
dolga, jóllehet, a színésznő arcán még
csak egy szarkaláb sem látszik. Moz-
dulataik vagy válaszaik késleltetettsége,
elrévedő ráérősségük - ebből nem hiány-
zik az agyérelmeszesedéses fékezettség

egymáshoz való kapcsolatuk odaadó
bugyutasága és egyritmusú mozgásuk
jelzi, hogy évtizedek csiszolták össze
ilyen egybehangoltra őket: a két ember itt
egy pár; csak együtt léteznek, együtt
lélegeznek, kiegészítik egymást és pom-
pásan összeillenek, noha hórihorgas a
férfi és pöttöm az asszony. Nincs szük-
ségük jólétre boldogságukhoz. A pi-
cinyke, elálló fülű, kikerekedő szemmel
vizslató asszonyka mellett szinte katató-
niásan kifejezéstelen, nyurga, társa fölé
magasodó férj áll. Az asszony ámulata és
őszinte tiszta tekintete, a férfi meg-fáradt,
reménytelenségtől eltompult tekintete
csak ebben a festetlen arcú világban kap
ilyen erős hangsúlyt. Itt a szemek
kerülnek közel a nézőkhöz. Van egy
vissza-visszatérő mozdulatuk, az asszony
egyetlen szemérmetlenségében is
szemérmes mozdulattal helyezi tenyere
lapját férje ülepére, ebben a
természetességgel birtokba vevő
mozdulattal kocognak el ketten. Mély
emberi lírát hordoz mozgásuk,
megkapóan gyöngéd a kép.

Ennek a két összetartozó figurának
kétféle a tanulsága.

Az egyik, hogy Hmelnyickij és Zsukova
él legerőteljesebben tizenhárom év után is
az előadásban, jelzését hordozva
utólagosan is, hogy eredetileg miféle
színészi értékekkel, igazságtartalmakkal
volt gazdag a mára csupán külső formáját
őriző előadás. A másik, hogy a szín-
házalapító Brecht-előadásban még nem
dőlt el végérvényesen a rendezői modor
útja. Kétfelé is vezet A szecsuániból a
lehetőség. Jóllehet, a kövét, fekete betűs
föliratok - Trafik, Bíróság, Gyár stb. -,
vagy az előadás elején és végén fölsora-
kozó társulat látványa hordoz magában
némelyes plakátszínházszerűséget, még-is
a finom részletek, a líra, az előadás
mozzanatait átható gyengédség inkább
Vahtangov örökségének folytatását té-
telezi föl, semmint a darabosabb és szi-
kárabb, szárazabb és dinamikusabb
plakátszerűséget, azt, amit a Itt következő
sikeres rendezés - Tíz nap, amely
megrengette a világot - oly erőteljesen viselt
magán, hogy jószerével azt tekinthetjük,
stiláris értelemben legalábbis, a Taganka
téri színház alapító előadásának.

A későbbi rendezésekben Ljubimov a
nyersebb, nem pedig a lágyabb meg-
oldások felé fordult. Akkor is, ha például
a Csendesek, a hajnalok átitatott részvéttel és
szeretettel, meghatottsággal és
érzékenységgel.

Amit a Tagankán játszanak, nem a



Gute mensch von Sezuan. Sokkal inkább
Dobrüj cselovjék iz Szezuan. Nem német
történet, hanem orosz. Nem germán, szláv.
A kínai istenek nem német közegen
átszűrve jelennek meg jóembert keresni,
hanem hangsúlyozottan orosz, sőt: szovjet
közegben mozognak (akkor is, ha
újságolvasáshoz a szereplők a Neues
Deutschlandot veszik kezükbe). Sen Te
trafikja egy föliratból áll és néhány feketére
szurkozott, egyszerű ácsolatú székből és
asztalból, ennek lapja alól tálcára rakottan
előhúzható a külvárosi dohánybolt egész
készlete. A ruhák ugyancsak feketék. A
hatvanas évek értelmiségi ifjúságának
fekete egyennadrágja, uniformizált fekete
pulóvere és fekete inge ez. Ebben a fekete
öltözék-ben látjuk majd Viszockijt a
megmodernített Hamletben és ez az a
fekete egyen-ruha, amelyben a kor ifjú
nézői a vizsga-előadást nézve helyet
foglalhattak a színi-iskola nézőterén.
(1976-ban a Tagankán már színesek az
ingek, elegánsak az ifjú nézők, és bár a
közönséggel érintkezésbe lépve az előadás
elevenséget és hajlékonyságot mutat:
mindannak, ami a színpadon látható, van
némi történelmi leletszerűsége; üzenet ez a
hatvanas évek húszéveseitől a hetvenes
évek húsz-éveseihez.)

Sen Te fekete inge férfigombolású, és
amikor Sui Taként rossz énjét juttatja
érvényre a történetben, akkor sem kerül
egyéb Szlávinára, a színésznőre, mint egy
fekete napvédő szemüveg és fekete
keménykalap. Még a mozgása, a jelleme
sem változik meg. Ljubimov nem
használja, nem használtatja ki színész-
nőjével a két énre hasítottság színészi
színező lehetőségeit, az egymástól élesen
elkülönböző magatartás színpadi meg-
festésére nem történik kísérlet. Szlávina
éppen a két figura azonosságát hangsú-
lyozza. Egyetlen pillanatig sem kívánja
megtéveszteni a nézőket azzal, hogy más
volna, mint aki. A jó és a rossz - mondja
ez a szerepformálás - erkölcsi tulajdon-
ságok. Egyiket sem viseli kívül az ember.

A meghökkentést keltő mindebből in-
kább 1963-ban, a vizsgaelőadás és 1964-
ben a színháznyitás idején érződhetett ki.
Hirtelen szakítottak azzal, hogy tele-
építsék illúzióval a színpadot és a leg-
apróbb részletig igyekezzenek fölkelteni a
valóság külső képének ábrándját. Szakí-
tottak azzal, hogy a színpad az élet egy
szeletét ábrázolja. Hirtelen fordulattal
megmutatták a nyers deszkákat, lelep-
lezték a színpad szerkezetét, szinte pucé-
ran rakták ki a játék elemeit a térbe: ezek

azok az eszközök, amikkel színházat lehet
csinálni, sőt: e a színház, csak ennyi! Ez
meghökkentő lehetett a beépített díszletek,
a féléves próbákkal hitelesre csiszolt
életek naturalizmusának tetőzésekor.

Ljubimov váratlanul, de várhatóan -
Brecht segítségével - fölfedezi a szín-
házat, mint egy történet elbeszélésének
helyszínét, a színházat, mint olyan közös
helyet, ahová emberek gyűlnek össze
megnézni és meghallgatni valami szá-
mukra fontosat, a színházat, ahol elég a
deszka, a néző és a színész meg a gondo-
lat és a szenvedély, s semmi szükség nin-
csen - vagy legalábbis járulékosnak tűnik
föl mindaz a törekvés - ami arra irányul,
hogy elfedje a színház színház-szerűségét,
a játék játék voltát, azt bizonygatva, hogy a
színház az eleven életet ábrázolja, nem
pedig olyasvalamit, ami több is, kevesebb
is annál.

Dobrüj cselovjék iz Szezuan?
Zene kíséri végig a játékot, de egyáltalán

nem Paul Dessau száraz muzsikája, hanem
valami nagyon édes és borús, egyszerre
csibészesen vidám és gyermekien elborult
zene. Tangóharmonika, gitár és néha egy-
egy dobütés a függöny mögött. Füttyök,
füttyök, kevély és legényes füttyszó: ez
ahelyett, hogy kínaivá igyekezne tenni a
mesét, akár csak oly módon, mint Szizov
zümmögő keringője a Gozzin átszűrt
kínaiságot a Turandot hercegnőben: itt a
moszkvai házibulik, az orosz utca
zeneszerszámai szólalnak meg. Valami
nyersen durva, minden esztétikai
megemeltség nélkül megszólaló olcsó, de
elbájoló és szívbe markoló dallam, amit
ezek a szűk fekete nadrágokba bújt fiúk -
az egykori színi-növendékek maguk -
játszanak, némileg talán a történettől
függetlenül is. Időn-ként a jobb oldali
fekete klott függöny mögül csendülnek föl
a dallamok - olyan ez a függöny, mint
olcsó kis cukrász-dákban a
mellékhelyiséget eltakaró, rúdra
függesztett takarás -, vagy kilépnek a
játéktér közepére és tettetett egykedvű-
séggel muzsikálnak. Flegmájuk mögött
ugrásrakészség lapul, figyelem és erkölcsi
felelősségrevonás húzódik meg
szenvtelenségük mögött.

A három, földre érkező istenségben
nincsen semmi isteni. Három esett kisis-
ten, tisztviselői istenecske jár erre meg-
bízatását teljesíteni, néha egy-egy nehe-
zebb szót rosszul ejtenek ki, emlékeztetve
a bemutató idején élt politikus lapszusaira.
Miközben a három színész jelzi, hogy
hivatalnokisteneket mutatnak

be egyszersmind saját személyiségük is
kilátszik: a szerep nem takarja el a
szereplőt. Fiatalok ezek, akik eljátszanak
(bemutatnak) egy történetet arról : lehet-e
jónak lenni egy nem jó világban?

Wang, a vízárus (Zolotuhin) maradt
talán a legfiatalabb az előadásban. Nin-
csen benne önsajnálat. Sem nyomorát,
sem keserves munkáját, sem megörege-
dését, sem sérült kezét és keresetétől
megfosztó sebesülését nem teszi sajnálat
és megkönnyezés lehetőségévé. Csak
jelzi, rendszerint pantomimmozgással
kínját - sérült bal karját olyan erőtlen, ki-
vérzett mozdulattal lóbálja meg teste
mellett, hogy erőteljesebben érzékelhető
balesete minden naturalisztikus részle-
tezésnél.

Az előadás befejezése meghökkentően
jellemző a félig még diák, félig már
hivatásos színészekre. De jellemző a szí-
ház későbbi művészi gyakorlatában
megjelenő nézetekre is.

Lezajlik a bírósági tárgyalás. Sui Ta
leleplezi magát. Az istenek féligazságot
hirdetnek és egy festett, furnirparapett
mögé rejtőzve, eltűnve félig a fűrésszel
formált felhő pamatai mögött, vissza-
mennek az égbe. Elsötétedik a színpad.
Amikor ismét világos lesz, a rivalda vo-
nala előtt úgy sorakozik föl a társulat,
mint tette az előadás kezdetekor. Itt lát-
ható, hogy bár nem lépnek bele teljesen a
szerepbe, vagyis nem jön létre az elő-
adás(ok) során a sztanyiszlavszkiji ér-
telemben vett teljes azonosulás szerep és
színész között, mindig kilátszik a de-
monstrált figura alól maga az alakító -
nem a művészi, de állampolgári egyéni-
sége -, azért a legvégén, amikor liba-
sorban állva farkasszemet néznek közön-
ségükkel, szemrehányó, felelősségre vo-
nó, jóra provokáló, döntésre serkentő
tekintetekkel, akkor fölszívódik egészen a
szerep. Egy művészi kendőzések nélküli
állampolgári csoport néz szembe a
nézőtérrel. Megszűnnek a színpadon a
szerepek. S megszűnik a nézőtéren is a
nézőség állapota. Mintha gyűlésen vol-
nánk, nem színházban. Még inkább,
mintha fölkavaró, baráti beszélgetés,
sorsdöntő beszélgetés résztvevői volnánk.
Ebben a jelenségben ellentmondás jelenik
meg. Hiszen a darabbeli szerep meg-
szűntekor is szerepet játszanak a szí-
nészek. Az, hogy most nem játszanak
szerepet, szintén szerep. Magánjellegű
erkölcsi érzéküket szembesítve a nézők
nem műélvező, de magánemberi erköl-
cseivel. De amikor a nem-szerep is sze-
reppé lesz, a nézőkre ugyanez az ellent-



mondásos helyzet vár: nem nézők már,
hanem felelősségre vont állampolgárok,
miközben mégis csak nézői maradnak egy
ingerlően újszerű hatásokat igénybe vevő
művészi produkciónak. A művészi hatás
merőben nem esztétikai eltökéltségű,
hanem politikai és morális szándékú.
Mégis esztétikai tagadás és szem-
beszegülés megfontolásából ered, az illú-
ziószínház tagadásából és a szereppel való
teljes azonosulás dogmájával való
szembeszegülésből. Vagyis a nézőben
keltett politikai-morális hatás esztétikai
élménnyé lesz, hiszen a színházban csakis
az élménnyé tett gondolat válhat morális
mozgatóerővé és politikai tanulsággá.

A személyiség Ljubimov kínálta
fénytöréseinek ezzel azonban még nincsen
vége.

A színpad peremén fölsorakozó sze-
replők közül kissé előremozdul Zolotuhin,
elmondani gitárkísérettel és édeskés
aláfestőzenével a brechti epilógust. Ta-
goltan, elemeire szétbontottan, erős
intenzitással hangzanak el a döntésre és
vizsgálatra uszító szavak, miközben a
kórus - a társulat - tekintetének egy-egy
nézőhöz címzett erőteljességével nagyítja
föl a versek hatását és teszi olyanná az
epilógust, hogy a néző nem szökhet meg
szavai-gondolatai elől az esztétikai
távolságtartás mögé, nem burkolózhat
nézői személytelenségébe. Itt az
utójátékban - ha addig elmulasztotta volna
- rá kell ébrednie, felelősségteli föladata
végiggondolni a premisszákat.

Amikor azután elhangzottak az utolsó
szavak is, amelyek keményen hangzottak
cl: lágy muzsika futja be a színpadot és a
nézőteret. Ismét fölhangzik a csibészes
vidámságból és bánatból elegyített zene,
most mintha a szomorúság és az érzel-
messég volna több benne. Ez kissé oldja
az, epilógus szigorát. Elmossa erkölcsi
kérlelhetetlenségét. De a szereplők
hirtelen vállig emelik jobbjukat. Nem
búcsút intenek, hanem feszesen és
szigorúan ökölbe szorított, forradalmi kö-
szöntéssel tisztelegnek a nézők előtt.
Előttük? Nem, nem a nézők előtt. Vagyis:
nem csak előttük. Egyetlen pillantásra
fordulnak csak szembe a néző-térrel, utána
maguknak kissé balra fordulnak - a szín
jobb oldalán álló Brecht-plakát több fényt
kap - a Mester előtt, annak életműve,
erkölcsi szigora, dia-lektikája, bölcs és
körültekintő forradalmisága előtt
tisztelegnek.

A fegyvertárs tiszteleg a Tanítónak.
A szecsuáni jólélek, áthangsúlyozta a

színész és néző föladatkörét. Program-
szerűen vallott arról, hogy a színész és a

R. Benyjas (Jurij Ljubimov - Gon-
dolatok a leningrádi vendégszereplések
után, Zvezda, 1973/3.) így fogalmazza ezt
meg: „Első előadása és minden, amit
csinált - és amit úgy látszik, továbbra is
csinálni fog - kicsit kihívásnak hangzott.
Annak a színházi stilisztikának a váratlan,
de tudatos tagadásának, amelyhez
hozzászokott és amelynek igazságára
részvételével akarva vagy akaratlanul nem
egyszer letette az esküt a színész Ljubi-
mov. Saját előadásában és azután saját
színházában Jurij Ljubimov átlépte a nek i
tanított esztétikai normákat. Ezt irigylés-
reméltó és féktelen szabadsággal tette. A
szakításra minden látható előkészület nél-
kül került sor . . . A siker annyira szem-
beszökő volt, amennyire óvatos.

A közönség együttérzése kétségtelen
volt. De az odaadás hangossága és
azonnalisága megdöbbenést keltett. De az
őszinte és lelkes dicséret mellett fi-
gyelmeztető hangok is hallatszottak. A
színpadon végbement felszabadulásban és
újdonságban veszélyes támadás rejlett a
mesterek tanításai ellen, az egész színházi
rendszer alapelvei ellen.

Ljubimov nem a szabályokkal szakított,
csak a mindennapi megvalósítás megunt
eszközeivel. A fogások megkövesedett
ismétlődésével, amely elveszíti a
felfedezések jelentőségét. Annak a minden
esti, rangjelzéseket egybemosó,
begyöpösödött bérbeadásával, hogy va-
lamikor, de csupán egyetlen alkalommal,
ahogy pedig a művészetben lennie kell,
volt egy bátor ötlet.

színház nem annyira a valóság tüneteinek
hiteles fölsorakoztatására kötelezett,
inkább a valóság erővonalainak és
mozgásának megmutatására. Az el-bűvölés
helyett a ráébresztés funkcióját vállalta ez
a színházi vizsgaelőadás. A néző pedig
kizökkentetett a tétlen mű-élvezésből,
szemlélődésből, hogy együtt-
gondolkodóvá váljon, kétségek és bi-
zonyosságok között hányódó vitapartner,
fölkavart, fölzaklatott, erkölcsi ér-telemben
nyugtalanná tett résztvevője legyen a
játéknak.

Más újdonságai is voltak a Scsukin
színésziskola vizsgaelőadásának. „Mind-
ebből fakadóan" - mondanánk szívesen, de
a művészetben sosem lehetünk teljesen
biztosak benne, hogy a jó elgondolás, a
filozófiai alap biztonsága, az esztétikai
átgondoltság minden esetben valódi
eredményekhez és művészi hatásokhoz
segít. Meglehet, Jurij Ljubimov és
növendékei átgondolták a hatvanas éveket
és azt, hogy a benne élő szovjet embe-
reknek miféle színházra van szükségük. De
az is lehet, hogy nem ért végére a
gondolatsornak, nem volt képes, nem volt
szüksége következetesen végig-járni
elméletben minden stációt. Az előtte levő
megmerevedett és maradivá lett formák,
alkotói módszerek elleni lázadással, a
művészi megtalálás erejével nyúlt vissza
négy prófétájához - Brechthez,
Sztanyiszlavszkijhoz, Mejerholdhoz és
Vahtangovhoz - a formai tagadás
lázongása felől jutott el átfogóan egységes
esztétikai eredményekhez.

Jelenet Ljubimov Brecht-rendezéséből



Vitába szállva saját tapasztalatával,
Ljubimov maga kereste meg a saját út-
ját. Eltávolodva a vahtangovistáktól
szabad szemmel is látható távolságra, kö-
zelebb került Vahtangovhoz."

A valóságot utánzó kulisszarendszerek
kiseprűzése, a jelmezek, kellékek,
maszkok nem másolásra berendezkedett,
csupán jelzéseket fölidéző, képzelet-beli
folytatásra ösztökélő fölhasználása; a
színészi játék szerves folyamatosságá-
nak, a belső igazságoknak meg-meg-
szakítása és a folyamatos belehelyezke-
dés helyett csupán az erős végállomá-
sokat fölmutató szakaszossága azzal járt
együtt, hogy:

I. nem a valóság több-kevesebb sikerrel
járó utánzását látták a nézők, ha-nem egy
célzatosan átalakított demonstrációs
modellt; nem valóságot - játékot;

2. nem az egyén pszichológiája szerint
szerveződött a játék, de az egyént, mint
egy történelmi, társadalmi folyamat
egyedét mutatta föl;

3. nem adván teljes, kerek, lezárt és
befejezett valóságlátszatot, hanem nyi-
tott, állandóan formálódó és alakuló,
tetszés szerint fölfogható színpadot, azt a
tanulságot sugallta a látvány és a mozgás,
hogy a valóságba beleavatkozhatunk,
mitőlünk, nézőktől függ, akaratunktól,
képzeletünktől, elszántságunktól és
képességeinktől függ alakíthatósága.
Vagyis egy megmerevedettnek látszó
valóság helyett megváltoztatható valóság
képét adta a játék.

Mindaz a színházi hatásforma, eszköz,
amit Ljubimov alkalmazott ebben az
első, híressé lett rendezésében: a hatvanas
évek elején fölkavaróan újnak hatott.
Pedig csak ismét-újszerű volt mindez. A
nézőtéren helyet foglalók között külö-
nösen az első időkben és az első elő-
adásokon számosan akadtak, akik az „ezt

már láttam!" ráismerésével fogadták a
másokat fölborzolva ingerlő vagy ser-
kentő eszközöket.

„Higgyék meg, a mi nemzedékünk
feladata, hogy kiűzze a művészetből az
elavult hagyományokat és a rutint, táv-
latokat nyisson a képzeletnek és az al-
kotásnak. Csak így menthetjük meg a
művészetet."

Ezek nem Ljubimov szavai. Sztanyisz-
lavszkij írta még a múlt század utolsó
éveiben. De írhatta volna Ljubimov is,
amikor 1963-ban tanítványainak vizsga-
előadásával hasonló problémákba ütkö-
zött és hasonló gondolatokat fejezett ki.
Mindenesetre jelképesnek látszik a vah-
tangovisták lázadása anyaszínházuk
megmerevített hagyományaival szemben
és jelképes térfoglalásuk a Taganka téren
éppen abban az évben, amikor a szovjet
színházművészet Sztanyiszlavszkijra
emlékezett: január 17-én volt
születésének centenáriuma, augusztus 7-
én pedig halálának negyedszázados év-
fordulója.

Miközben az ünneplők között jó né-
hányan Sztanyiszlavszkij nevével és ne-
vében akarják elfojtani mindazt, ami új és
rutinellenes: a Scsukin iskola fiataljai,
élükön Moszkva egykori hősszerelme-
sével, Sztanyiszlavszkij igazi szellemé-
ben borzolták föl a művészi kedélyeket.

De Ljubimov és fiatal csapata nem a
semmiből perdült a Taganka téri színház
színpadára. „A XX. kongresszus gyer-
mekei vagyunk" - mondja erről. Ljubi-
mov és színháza jellegzetes képviselője
az olvasás utáni színházművészetnek,
hogy Ehrenburg címkévé lett kifejezését
alkalmazzuk a szovjet színháztörténetnek
erre a szakaszára. Ljubimovjellegzetes
képviselője ennek a történelmi
szakasznak, legerőteljesebb színházi
megtestesítője, legzajosabb sikerű végbe-
vivője és legkövetkezetesebben poli-

tikus rendezője. Mindez azonban csupán
szellemi és politikai indításaira mutat a
Tagankának, és olyan hamis kép alakulhat
ki, mintha Jurij Ljubimov egyszemélyes
reformátora volna a szov- jet színház
jelenkori történetének, mint-ha egyedül
végezte volna be színház-történeti
küldetését.

A színházakban azonban már előtte is
megindult az olvadás.

Talán Valerij Plucsek Majakovszkij-
rendezései voltak az első fecskék Moszk-
va színházi egén, amelyek egy színházi
tavasz közeledtét jelezték. Plucsek a
Szatíra Színházban az addig anatéma alá
eső drámairodalomhoz, Majakovszkij
politikus féerie-jéhez nyúlt: jogot és teret
követelve a másféle színházi konvenció-
rendszernek. Jefremovék Majakovszkij
téri bandája a Szovremennyikben az
érzelmek polgári jogát vívta ki és a
közéleti kérdésekhez való szabad hozzá-
szólás kötelességét harcolta ki. Új írók
jelentek meg a szovjet dramaturgiában:
Arbuzov és Rozov a hurráoptimizmus
darabjai után a szomorúsághoz, sőt: a
kínlódáshoz való emberi jognak szorított
helyet a deszkákon. Ohlopkov Hotel
Astoriája és a bemutatót követő vita is
Ljubimov snittelt dramaturgiáját
előlegezte, a fényekkel és zenével át-
komponált, kritikai rálátást kínáló szín-
házformát. Ohlopkov a Tyeatr híres, ren-
dezésről folytatott vitájában a képzelet és
a kísérletezés, a vad és meghökkentő
formák, az illúziók színházától élesen
különböző népi színpadok és színjátszó
formák életképességét és nap alatti helyét
firtatta, szembeszegülve elméletileg is a
dogmává merevített, lélektani igazságok
színházával.

Ljubimov számára adva volt minden,
hogy lelépjen a színről színészként és
színre lépjen rendezőként. Moszkva
színházai szegényebbek lettek egy köz-
kedvelt szerelmesszínésszel és gazdagabb
lett az európai színháztöténet egy ren-
dezővel.

Meghalt a király!
Éljen a király!
Világosan látnunk kell azonban: Lju-

bimov nem tartozott a korát megelőző
lángelmék közé, akik előrerugaszkodnak
és látnoki módon valósítják meg kevesek
számára a jövő zenéjét, ízelítőt adva
később igazolandó művészi igazságokból
és fölismert társadalmi tartalmakból.

Ljubimov kiszakíthatatlanul korának
gyermeke. Minden idegszálával a hatva-
nas évek társadalmában gyökerezik és

A szecsuáni jólélek a Tagankán



összegezője annak a tömegmozgásnak,
amely létrehozta a XX. kongresszus
eredményeit és amelyik a X X. kong-
resszus szellemét a gyakorlatban meg-
valósítani kívánta.

Már első, port fölvert rendezésében, A.
szecsuániban, csak látszólagosan szólt
formai találatoknak a taps és az elismerés.

Fontosnak látszott, hogy epikus föl-
daraboltságú történetet beszél cl a szín-
ház, szemben a szovjet dramaturgiának
kissé mindig a Francia drámatechnikához
tapadó hagyományaihoz - még Arbuzov és
Viktor Rozov fontos újdonsága és őszinte
hangja is a pičce bien faite felől kísérli
meg az újítást az ötvenes évek végén -;
fontosnak látszott az elbeszélés és a
színészi ábrázolás folyamatosságának
meg-megszakítása, a kitekintés az
ábrázolásból, a történet bizonyos pontjain
magasabb szintű összefoglalás, valamint
az a vonás, hogy megnyitják az előadás
zártságát napi időszerűségek előtt és
erőszakosabb, minden addiginál erő-
teljesebb összekapcsolást hoznak létre a
napi valóság és az előadás valósága kö-
zött. Tagadhatatlanul fontosnak érződött
az is, hogy szakítottak a naturalizmusba
laposodott zsánerképtechnikával, az
illúziószínház gyöngéd és fodrozóan
részletező, lassú áramlásával:
hangosabban és keményebben beszéltek a
színészek a színpadon, száműzték a
kantábilis hangot, a művészszínházian
elégikus, csehovizáló szerepmerengést, a
hatalmas szüneteket és a szövegalatti
folytonos keresését. Fontosnak látszott,
hogy pantomimot alkalmaztak és a sze-
repeket a gesztikus színház, a balett és a
mozdulatművészet, a megváltozott kor
megváltozott fiatal embereinek megvál-
tozott mozdulatkészletéhez igazították,
hogy napi típusokat vittek nyers való-
ságukban a színre. Lényegesnek látszott,
hogy moszkvai házibulik csípős rig-
musokat éneklő dalnokai, kezükben gi-
tárral jelentek meg egy-egy jelenet között
és csúfondárosan érzelmes reflexióikat
adták elő a szóban forgó tárgyról vagy a
világ dolgairól. Mindez azonban csak
felszín volt. A lényeg ezek alatt a színházi
dolgok alatt rejtőzködött. Ott rejtőzött
bennük, és belőlük sugárzott elő. Vagy
belőlük kellett kihallani.

Citoyen-színház volt ez. Szabato-
sabban: grazsdanyin-színház. Polgár-társ-
színház. Állampolgár-színház.

Öntudatos fiatal lányok és fiúk beszél-
tek saját dolgaikról. Az az érzésünk tá-
madt és támad -- valahányszor ebbe a

színházba megyünk jobb előadásaikat
megnézni: a színház a politika folytatása
egészen más eszközökkel. A Taganka téri
színház tagjai elsősorban állampolgárok,
politikusan gondolkodó és felelősséggel
cselekvő agitátorok. Szinte véletlen, hogy
foglalkozási területük a színház. Ha a
Történettudományi Intézetben
dolgoznának, ott ugyanígy nyi-
latkoznának meg és fejtenék ki ugyanazt
a társadalmi mozgást kifejező ténykedést,
mint ahogy más területeken, velük együtt
és ugyanakkor, a hozzájuk hasonló, egy-
korú fiatal emberek elvégezték azt a
munkát, amit a tagankai színház meg-
kezdett.

Bármennyire fontosnak hatottak tehát
ezek a formai eszközök - a festett vász-
nak fölcserélése gyalult vagy nyers desz-
kákra, az illúzió színházi valóságra, az
átélés bemutatásra, a pszichológiai igaz-
ság a személyiség jelenlétére, a folyama-
tos elbeszélés ironikus betétekkel meg-
szakított előadásmódra, a naturálison
túlemelkedő stilizáltság stb. - a színház
forró sikereit, tömegvonzását és valódi
szerepét azzal érte el és töltötte be, hogy
szabatosan fejezte ki a hatvanas éveket. A
közösen gondolkodást. S ez most már
valóban azt jelentette, hogy közösségben
kell gondolkodni és valóban gondolkodni
kell, nem pedig megvárni a kész gondo-
latokat. Jelentette a közös ügyekbe bele-
szólás elpörölhetetlen jogát. Az állam-
polgári öntudatot. A hibák és bűnök
kíméletlen föltárását. A nyílt beszédet
kényesnek vélt kérdésekről. Jelentette a
kiélezett vitát.

De jelentette a pátoszt is. Helytelen
volna Ljubimov színházát úgy tekinteni
egyoldalúan, mint struktúrájában,
anyagkezelésében, a színházi eszközök és
a társadalmi kinövések ironizálására
rendszeresített intézményt, ahol bátran
lépik át az anakronizmus mindeddig

sérthetetlennek tartott határát (Galilei), ha
a kifejező gondolat megkívánja, oda sem
bederítenek a szerző előírta hely-szín
hitelességének megteremtésére
(Szecsuáni), mert minden erejüket arra
fordítják, hogy a néző tudomásul vegye:
mindig az ő életéről és társadalmáról szól
a játék. Ezek a határátlépések is el-
lentétben álltak az addigi színházi szoká-
sokkal, mert a művészek minden tehetsé-
güket és találékonyságukat arra fordí-
tották, hogy elhitessék a nézővel: most
Sevillában, máskor pedig Helsingőrben
folyik a játék, és időben sem a napi való-
ság a történés kora, hanem valamelyik
múlt időben megmutatott irodalmi mese.

A tagankai színház miközben ironikus
volt és haragos a holnap ellenségeivel
szemben, pátoszt és lelkesedést fejezett ki
a holnap harcosai iránt.
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