
tanítás lelassítja a cselekményt. Hiszen a
cselekmény éppen az, hogy Priszipkin - itt
már Pierre Szkripkin - miként
majomkodik, és a régi társadalom milyen
eszközökkel nyúl a feltörni vágyó új után,
miként kísérli meg kielégíteni az őt
utánozó ostoba igénytelenség igényeit.

A munkásfiatalok ámulattól ágyukhoz
fagyottan vagy érdektelenül ülnek az
alacsony lábú vaságyakon, miközben
Bajan bejátssza az egész színpadi teret. Az
az érzésünk, hogy egyszerre több
példányban van jelen. Odalibeg egy
munkáslányhoz. Kezet csókol, kezet,
annak a munkáslánynak, akinek, szemmel
láthatóan, soha, senki nem csókolta meg a
kezét. Majd hokedlit fog Oleg Bajan. A
szín közepére teszi. Visszatipeg a
dámaként kezelt leányhoz, egyetlen éles
mozdulattal lerántja annak vállkendőjét,
ez erotikus bizalmaskodásnak hat, de nem
az: visszamegy a hokedlihez és letörli a
kendővel lapját. Ezek után sem ül rá,
hanem a lábát helyezi az ülésre. Már maga
a portörlés gondos mozdulatai is
leleplezőek, mert undor jelenik meg
bennük, s Bajan finomkodó durvaságát
mutatják meg - előkelőek és kifinomultak
csak valakinek a rovására lehetünk -, de a
portörlés elcsépelt cirkuszi tréfája
Mironov keze nyomán jellemző erővel és
drámai energiával töltődik meg.

A lakodalmi képben Papanov a terített,
hosszú asztal bal, alsó sarkán ülő vendég-
ként némán iszik. Körülnéz, mit falhatna
az italhoz, nyúl a tálon heverő sült malac
után, de az - mintha szökne mohó keze
elől - állandóan néhány centiméternyit
előre csúszik az asztalon. Papanov sosem
éri utol a sóvárgott tálat. Túlontúl részeg
azonban, hogy megküzdjön sültjéért.
Beletörődve a magát odaadni nem akaró
sültmalac ellenséges magatartásába, le-
mond róla, és ismét ivásba fojtja magát.

Amikor azután a mulatság tetőfokán két
részre hasad a lakodalmi asztal,
kettéválasztják, hogy több hely jusson a
tánchoz, a baloldali asztalszárnyon hátára
fordítva hever egy holtrészeg vendég.
Papanov régi helyén ül a félholt tetem
mögött, ugyanúgy ül, mintha csak tányér
feküdne előtte az asztalon, nem pedig
részeg ember. Időnként indulatosan föl-
pattan helyéről, beleavatkozni valamely
szóváltásba, ilyenkor a hullarészeg lezu-
han fekhelyéről a padlóra. Senki sem
törődik vele. Csak amikor Papanov
visszaül előbbi helyére, társával bajlódva
emeli helyére ivásból kidőlt komáját.
Háromszor is megismétlődik ez a jelenet:
Papanov fölugrik, a részeg lezuhan,

Papanov hiábavalóan ingerkedett, vissza-
ülne helyére, észreveszi a földön fekvő
részeget, fölemelik, vissza illesztik az
asztalra. Mindezt a legteljesebb komoly-
sággal végzik cl. Semmi viccelődésre
nincs szükség, színészi torzításra, szín-
padi humorizálásra, vagy kritikával ábrá-
zolt figuraeltávolításra: a fizikai cselek-
véseknek ez a makacsul ismétlődő soro-
zata élesen mutatja meg, mi az a létforma,
ahová Priszipkin vágyott, mi az a gazda-
gabb és színesebb élet, amit Reneszánszék
kínálni tudnak egy osztályáról elszökött
fölvágyónak.

Néhány vázlatos vonás Valerij Plucsek
újrarendezett féeriejéből talán megérzé-
keltet valamicskét nemcsak az előadásból,
hanem a moszkvai színházi élet
elevenségéből. Plucsek új Poloskája föl-
kínál számunkra néhány tanulságot.

Beszéltem Moszkvában egy fiatal (fő)
rendezővel. Haragosan szók arról, hogy a
külföldiek csak néhány szír házat ismer-
nek Moszkvában, csupán nehány rende-
zőről írnak, nekik vernek hírt, és csupán az
ő előadásaikat elemzik. Van ebben a
zokszóban igazság. A nagy rendezőket, a
sztárokat és a színházi szenzációkat
keressük mi is, ha színházjárni Moszkvába
érkezünk. Mi, magyarok is szinte
ugyanabba az egy-két színházba látoga-
tunk. Kimarad így látómezőnkből a
szovjet (moszkvai) színházi élet folyama-
tossága és szélsőséges végleteket magába
foglaló gazdagsága. Márpedig éppen ez a
sokszínűség teszi lehetővé az olyan
nemzetközileg fémjelzett kiugrásokat,
mint amilyen Ljubimové, korábban
Jefremové, Efroszé. Bármennyire is
haragszomrádszerű - hazulról is ismert -
magatartással szemlélik egymás szom-
szédvárait: a színházi kultúra Moszkvában
is (Budapesten is) közös munkálkodás
eredménye, a legellentétesebbnek látszó
irányzatok, alkotói módszerek kollektív
végterméke.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Mai hősök

Szovjet színházi jegyzet

Mint a világon szinte mindenütt, az el-
múlt évtized nagy színházi megújulása a
Szovjetunióban is a klasszikusok újszerű
értelmezésével kezdődött. Az évtized két
legnagyobb hatású rendezője, Anatolij
Efrosz és Jurij Ljubimov a háború után
felnőtt nemzedék friss és illúzióktól
mentes, követelő, olykor kegyetlen hang-
ját szólaltatta meg a klasszikus művek-
ben: Efrosz leginkább a Sirályban, a
Három nővérben s legutóbb a Tagankán
rendezett Cseresznyéskertben, Ljubimov
pedig legendássá vált gitáros Hamletjében,
Osztrovszkij-, Csernisevszkij-, Maja-
kovszkij-, Jevtusenko- és Voznyeszensz-
kij-kompozíciójában. Nagy vetélytársuk,
OIeg Jefremov előbb a
Szovremennyikben, majd a Művész
Színházban fogalmazta meg nagysikerű
Sirály- és Barbárok-rendezésével az
antitézist: túlságosan egymáshoz vagyunk
láncolva mind - „öregek" és fiatalok,
„befutottak" és kívülrekedt „lázadók",
egyik nemzedék sem sajátíthatja ki
magának a történelmet; meg kell őrizni a
folytonosságot az életben és a
művészetben egyaránt.

Csupa megszenvedett, eredeti gondolat,
csupa szenzációs előadás. Mégis kell
legyen valami különös oka, hogy a leg-
utóbbi szenzációk mind mai művek elő-
adásából születtek:

1929 lendületével a Szatíra Színházban;
Egy riport, amely nem jelent meg a Maja-
kovszkij Színházban;

A pártbizottság ülése Tovsztonogov
színházában, Leningrádban és a moszkvai
Művész Színházban, Oleg jefremov
rendezésében;

A holnapi idő a Szovremennyik Szín-
házban;

Akit leváltottak és akit kineveztek a Ma-
laja Bronnaja Színházban. Anatolij Efrosz
rendezésében.

A harsány, kihívó címek mögött a
szovjet drámának és színháznak kétség-
telenül egy új, élesen mai vonulata bon-
takozik ki. A szalagcímek alapján könnyű
lenne egyszerű zsurnalisztikának
minősíteni ezt a jelenségei, és az SZKP
közelgő XXV. kongresszusának előké-
születeivel magyarázni. Ha azonban
jobban szemügyre vesszük, látnunk kell,



hogy egy korábban megindult folyamat
szélesebb kibontakozásáról van szó,
tulajdonképpen a klasszikusok újraér-
telmezésével megkezdett vonal folytatá-
sáról.

A színház mindig a mának, a máról
szól. A szovjet színház az utóbbi években
fokról fokra, lépésről lépésre közelíti meg
azt a kortársi típust, hőst, amely megbírja
a korszak fő problémáját, konfliktusát.

Az első lépést Anatolij Efrosz tette
meg, amikor nagy vihart kavaró klasszi-
kus rendezései után 1970-ban váratlanul
egy 1934-ben írott, meglehetősen köze-
pes darabot, Kornyejcsuk Platon Kre-
csetjét mutatta be. A mozdonyvezetőből
lett sebészorvos alakjában, aki kórháza
érdekében még a pártbizottság első tit-
kárával is vitába száll, de üres óráiban
elérzékenyülten hegedülget - ebben a ki-
csit régimódi figurában Efrosz egy meg-
döbbentően mai típust mutatott meg: egy
fiatal szakembert, aki hatalmas fel-
készültséggel, munkabírással és a fiatal-
ság kegyetlenségével üzen hadat a ké-
nyelmes megelégedettségnek és szakmai
járatlanságnak, a nemtörődömséget
takaró nagyhangú frázisoknak. Efrosz hő-
se a darabbal ellentétben (?) nem munkás-
múltjával és a hegedűjével aratott sikert,
hanem a sebészkésével, még ha itt-ott
fájdalmat okozott is vele. Profi sebész.
Akkor nyúl a hegedűért, ha reszket a
keze: ha már nagyon kimerült, vagy ha
valaki felidegesítette. A közönség nagyon
jól megértette ennek a figurának a sürgető
időszerűségét: mozdonyvezetőkre és
orvosokra egyaránt szükség van. De az
kell, hogy értsék is a dolgukat, hogy
profik legyenek a maguk szakmájában.
Mindenféle bravúros fogásokkal és ro-
mantikus emberbarátsággal nem lehet ma
már életeket menteni. Csak komoly
felkészültséggel, mindennapi pontos,
szervezett, szakszerű munkával.

A következő lépés Dvoreckij A kívül-
rőljött ember című darabjának bemutatója
volt ugyanebben a színházban. Ez a mű
már közvetlenül a máról szól. Az egye-
temről nemrég kikerült fiatal mérnök
azonnal lakást követel, feleségének állást,
az üzemben pedig minimális mun-
kafegyelmet és szervezést. Az üzemi ve-
zetés ezért szerénytelen, önző és lélek-
telen technokratának bélyegzi. Nem is
minden alap nélkül. De amikor aztán
komolyra fordul a dolog, bekövetkezik
egy üzemi baleset, akkor kiderül, hogy ez
a fiatalember még így is többet ér sok
érdemes férfiúnál. A munkások

azonnal megérzik benne a határozott, a
dolgát jól értő vezetőt, és mellé állnak.
Közös erőfeszítéssel sikerül is elhárítani
a bajt. A „kívülről jött ember" így a saját
emberük lett, az üzem egyik gazdája,
talán jövendő vezetője.

A „technokrata" jelző mégis elgondol-
koztató. A dráma és a színház tehát to-
vább keres, tovább vallatja az életben
fellelhető figurákat, típusokat.

A legrégibb moszkvai színház, a Kis-
színház is mai témájú, aktuális drámát
mutatott be nemrégen. A. Szalinszkij
darabja, a Nyári séták a morális szférában
ütközteti meg a következő évek lehetséges
két ideáltípusát: a nagyhangú, jó-pofa
„davaj-gyerekeket" és a halk szavú, de
kemény akaratú és szorgalmú, nagy
feladatokra készülő embertípust. Főhőse
Borisz, aki méltatlanul mellőzött
édesapja ügyét akarja győzelemre vinni:
felépíteni tervrajzai alapján egy merészen
modern hidat. Megismerkedünk a nagy
folyó mellett fekvő kis város lakóival,
ahol a szerencsétlen mérnök élete utolsó
éveit töltötte. Az emberek most is,
akárcsak húsz éve, alapjában két vi-
lágfelfogást, két életformát követnek: a
sikeres élet vagy az értelmes élet lehe-
tőségét. Ennek ellentétét teljesíti be az
egy lányba szerelmes két fiatalember
összeütközése is. Borisz az apja fia: alkotó
ember, aki a munkában és a szerelem-ben
is a teljes élet lehetőségét keresi.
Vetélytársa, Miska viszont gyors sike-
reket akar mindkét területen, minden-
áron. Erőszakossága végül is bajba so-
dorja: egy verekedésben halálos sebet
kap.

A filmjei alapján nálunk is jól ismert A.
L. Hejfec rendezte előadás izgalmas,
modern játék. Az előadás fő díszleteleme
egy zölddel és kékkel derített hatalmas
háttérfüggöny, amely egyszerre ég-bolt
és víz tükre, annak az „egészséges, jó
szláv természetnek" a jelképe, amely-re a
keretjáték butuska idegenvezetőnője utal,
s amelyben váratlanul egy ilyen véres,
mai szenvedélyekkel teli dráma robban
ki. Ez a kontraszt teszi érdekessé az
előadást színészi szempontból is: mint-ha
egy mai intellektuális drámát, mondjuk A
sötétség hatalmának színészi realiz-
musával, emberábrázoló erejével mutat-
nának be.

A színház szép előadásban vitte szín-re
Szalinszkij költői hangvételű darab-ját,
és hatalmas drámai erőkkel töltötte fel: a
két fiú párharcában voltaképp két
társadalmi típus és magatartásforma csap
össze. A régi orosz kisvárosban, ahol

nyári sétáin az író járt, az egész ország
jövőjét érintő nagy összecsapás zajlik.

A fő kérdés természetesen a termelés. A
Művész Színház egyenesen egy „ter-
melési darabbal" kapcsolódott be a hős-
keresésbe. A Varolvasztók előadásán acélt
csapolnak a színpadon, és elektromos
targoncákon maguk a szereplők mozgat-
ják a hatalmas díszletelemeket. Az új
művészeti vezető, Oleg Jefremov egy
filmforgatás alatt néhány hónapot egy
acélmű munkásai között töltött, és vá-
ratlanul felfedezte köztük azoknak a
problémáknak a megszemélyesítőit, ame-
lyeknek a színpadi megfogalmazása évek
óta foglalkoztatja. Akkor határozta el,
hogy színpadra viszi Gennagyij Bokarjev
kisregényét.

A mű egy munkásból lett fiatal mérnök
és a munkáskollektíva konfliktusát
ábrázolja. Lagutyinnak személyes oka is
van a hamisan értelmezett munkás-virtus
és -szolidaritás elutasítására: édes-apja
ennek esett áldozatul, amikor egy fizetési
napon a közös ivászat után bele-esett egy
öntőkádba. A fiatalember nem iszik, nem
kártyázik, s bár levelező úton elvégezte
az egyetemet, nem akar mérnöki
beosztásban dolgozni, brigádvezető lesz.
Az igényességet és aszketizmust azonban
mechanikusan alkalmazza a brigádjával
szemben is: buldózerral tapossa szét a
gyárkapu mellett a bódét, ahol a
munkások műszak után vodkázni, söröz-
ni szoktak, és kérlelhetetlen a munkában
is. Ez végül oda vezet, hogy a brigád
megharagszik rá, és egyedül hagyják a
kemencénél. A kései csapolás aztán te-
temes kárt okoz az üzemnek. Ki a fele-
lős? Az utolsó jelenet üzemi gyűlés. A
hatalmas csarnokban a lángoló, bömbölő
kemencék előtt farkasszemet néz egy-
mással az egymásra utalt két nagy, tör-
ténelmi erő: a munkások és a történelem
által elhívott, de a feladatát még meg nem
tanult új vezető. Egy vásott és bölcs
mozdulat oldja meg a feszültséget, a
helyzetet: az egyik munkás lekapja a
sapkáját, és körbeviszi. Az olajos sapka
egy pillanat alatt tele lesz nagyértékű
papírbankjegyekkel. Nyilván még mű-
szak előtt, otthon vette magához min-
denki a családi kasszából. Odanyomják a
kezébe. - Nesze, fizesd ki a kárt, ami
történt. De ne felejtsd el, hogy te is hi-
báztál. Ha a vezetőnk akarsz lenni, tanulj
meg bánni is velünk. Kölcsönösen
tanulnunk kell egymástól.

Ezt tanulta meg a színház is a moszkvai
Vörös Október gyár munkáskollek-



tívájától, amelyekkel a szó szoros értel-
mében együtt készítették ezt az előadást.

Lagutyin személyében tehát jefremov
elutasította tulajdonképpen azt a
prakticista-technokrata hőstípust, amelyet
Efrosz hozott be a színházba A kívülről jött
emberrel. A jelek szerint Efrosz azonban
kitart ennél a típusnál. Ezt motiválja
tovább legutóbbi előadásán is, J. Volcsek
A leváltott és a kinevezett című művében. A
két vezetőtípus: a szubjektivista (az
idősebb, a leváltott) és a prakticista (a
fiatalabb, a kinevezett) itt nem
közvetlenül a termelés, hanem inkább a
magatartás síkján ütközik meg: ahogyan
elfogadják, ahogyan elviselik új helyze-
tüket. S bár nemcsak a székét, még a
lánya kezét is elnyeri elődjétől, az új
igazgató itt is alulmarad még ember-
ségben, kulturáltságban.

Efrosz pedig, a színpad boszorkány-
mestere, aki zseniális Háztűznéző-
előadásával ismét a világranglista élén áll,
mint rendező itt mélyen alulmúlja ön-
magát. A szakmai színvonalat a két nagy-
szerű színész: L. Bronyevoj és L. Durov
élettapasztalata, emberismerete és állam-
polgári, személyes részvétele pótolja.

A Rusztán és Makszid Ibrakimbekov
azerbajdzsán testvérpár idősebb tagjának
új darabja: Egy riport, amely nem jelent meg
szintén két színházban megy egyszerre: a
Malaja Bronnaján, Dunajev igazgató, a
Majakovszkij Színházban pedig L.
Goncsarov főrendező rendezésében.
(Goncsarov mutatja most be Dvoreckij új
darabját, az Igazságokat is.)

A meglehetősen lapos és vontatott
színpadi riport egy kiváló geológusról
készült, aki nem volt mindig ilyen híres,
de mindig kiváló volt. Vagyis mindig
előnyösen különbözött a társaitól. Ez nem
jelentett mindig erényességet is, hősünk
mint minden megszállott, a maga módján
nagyon egoista is. Élete nagy álma, hite,
műve - a szibériai olaj-mezők feltárása.
Ezért áldozta fel egészségét, barátait,
feleségeit - az egész éle-tét. Es most,
miközben pályája csúcsán az interjút
készítik vele, egy másik irodában éppen a
leváltását fontolgatják: túl-lépett
valamiféle pénzügyi keretet. Lehet-e most
pozitív hős és példakép ez az egész életét
nyugtalan kereséssel és vitával töltő
fiatalos öregúr? - ez az újság-író
dilemmája, aki a riportot készíti vele. Az
ifjú riporter véleménye igenlő, s a
szerkesztőjével ellentétben mi is efelé
hajlanánk, ha a főszereplő A. Lazarjev a
legkevésbé is meg tudna győzni
bennünket erről mint színész. Azt a

modoros, gátlásos és agresszív figurát
azonban, amelyet ő elénk állít, nem lehet
hősként elfogadni sem a színpadon, sem
az életben.

A. Művész Színház új bemutatója, A
pártbizottság ülése, amelyet a közel-múltban
a magyar televízió is nagy sikerrel
mutatott be, egyfajta összefoglalása az
eddigi keresésnek, vizsgálódásnak. A.
Gelman műve, amelynek alapján az
előadás készült, szintén regény-formában
jelent meg először. Filmet is készítettek
belőle A prémium címmel, Tovsztonogov
pedig - akárcsak a mi televíziónk - Egy ülés
jegyzőkönyve címmel mutatta be. A szóban
forgó prémium egy nagy építőipari tröszt
munkásainak az évi nyereségrészesedése,
amelyet az egyik betonozó brigád nem
akar fel-venni. A rendkívüli eset miatt
összehívják a pártbizottságot, és
magyarázatot kérnek a brigádvezetőtől.
Ezt a szere-pet játssza Oleg jefremov Már
nem fiatal, hosszú, sovány, fáradt ember.
Gumicsizmában, pufajkában, műanyag
sisakkal a kezében. Tisztelettel, bizalom-
mal és öntudattal áll a pártbizottság előtt,
és a brigád nevében nyugodtan előadja: a
prémiumot azért utasítják vissza, mert
kiszámították, hogy a rossz
munkaszervezés következtében ők az év
folyamán ennél sokkal több pénzt ve-
szítettek. Nem látszatkártérítést kérnek
tehát, hanem jobb vezetést, korszerűbb
munkaszervezést. És nemcsak az ő bri-
gádjuk. A viharkabát zsebé 3(31 előkerül
egy gyűrött pepita füzet, amelyben köz-
gazdasági számítások bizonyítják, hogy az
egész tröszt rosszul dolgozik: nem hogy
prémiumot nem érdemelnek, ha-nem fel
kellene emelni a tervüket és a normákat. A
fiatal brigádtagok esti technikumba járnak,
a számítások pontosak,

Az igazgató (M. Zimin), a párttitkár (J.
Jevsztyignyejev), a szókimondó übtitkár
(A. Georgijevszkaja), két brigád-és három
osztályvezető megrökönyödve és
felháborodva, kétségbeesetten lapozgatják
a füzetet. A tröszt tényleg rosszul
dolgozik, ezt ők tudják a legjobban. De ők
tudják azt is, hogy miért. Három évvel
ezelőtt, amikor az építkezéshez fogtak,
nem volt még meg a részletes műszaki
dokumentáció. A pontos tervek hiányában
most aztán le kell bontani, százszor is át
kell építeni, amit egy-szer már felhúztak.
Zjubin, a fiatal mérnök évek óta hiába
követeli az igazgatótól, hogy álljanak le,
ne okozzanak még nagyobb kárt a
népgazdaságnak. Az

igazgató azonban nemcsak kövér és
vérmes, hanem önfejű is, és kitart az
építkezés folytatása mellett. - Most csak az
a fontos, hogy idejében kész legyünk. A
javítgatásra, módosítgatásra ráérünk majd
később is! •- Igen ám, de akkor a
következő igazgató kerül majd abba a
helyzetbe, mint maga, amikor ideküldték,
hogy tervrajz nélkül kezdjen el egy óriási
építkezést - válaszolja a fiatal mérnök, -
És lehet, hogy az is lesz majd olyan gyáva,
hogy elvállalja." Végét kell már szakítani
ennek egyszer. Vegyük vissza a
prémiumot mindenkitől. Talán akkor majd
elgondolkoznak egy kicsit az emberek -
ismételgeti halkan, konokul a
brigádvezető.

A javaslat ellen vannak: a puhány, ge-
rinctelen főkönyvelő, egy hiú kis kakas, a
tervosztály vezetője, meg egy „bele-való"

brigádvezető, akinek persze soha-sem áll a
brigádja, hiszen ő pébé-tag, és mindenütt
kiveri személyesen a huppot. - Mi sem
egyszerűbb ennél. Nem hozták meg a
kavicsot. Odaálltam egy dömperrel az
igazgató háza elé. Nyomás, ki a bányába!
Volt is aztán kavics. - Igen ám, de ki fog
addig igazgatni, amíg az igazgató veled
utazgat?

A fáradt, agyonhajszolt, nyugtalan és
fegyelmezett párttitkár, akit a kiváló
Jevsztyignyejev játszik, végül szavazásra
teszi fel a kérdést: visszaadják-e a pré-
miumot, és kérjék-e a terv felemelését. Ez
nyilvánvalóan kivizsgálást von maga után,
a vezetők egy része biztosan fegyelmi
bizottság elé kerül. Ő a javaslat mellett
van. Végül az igazgató szavazata dönti el
a vitát, aki rövid habozás után
megszavazza saját leváltását. És akkor
megszólal a telefon: a könyvelés jelen-ti,
hogy a brigádtagok megunták a vára-
kozást, és mégis felvették a prémiumot. A
főkönyvelő úr megkönnyebbülten sóhajt
fel: tehát nincs is már szükség semmiféle
határozatra. Szerencsésen meg-oldódott a
kérdés. A párttitkár feje hirtelen ellilul. Az
asztalra vág : „- Semmi nem oldódott meg!
A pártbizottság ülését folytatjuk!"

Az előadást szünet nélkül játsszák, a
közönség mindvégig lélegzetvisszafojtva
figyel. A jegyéket hónapokra előre elad-
ták. Beszéltem emberekkel, akik a bemu-
tató óta többször is látták már az előadást.
Pedig szakmai szempontból az előadás
gyengébb, mint a Vasöntők volt. De a szi-
tuáció, amely szülte, azóta még erősebb.
Néhány lelkes színházi ember és a nézők
sikerre vitték ezt az előadást, mert addig
is, amíg a tollforgatók pontos irodalmi



formába öntik alakjukat, a közönség
szembe akar nézni az igazgatóval, a fiatal
mérnökkel és a türelmetlen, mindenre
elszánt brigádvezetővel, akik a mai nap, a
mi korunk hősei, s akik a holnap tör-
ténelmét írják.

A Szovremennyik bemutatója M. Satrov
új darabja, a Holnapi idő szintén közepes
szakmai színvonalon veti fel a vezetés és a
munkaszervezés problémáit. De csak
felveti. Nem jut el odáig, mint az eddigi
előadások: nem tudja bemutat-ni az új
hőst, a maga emberi valójában. A
cselekmény a Volgai Autógyárban
játszódik, ahol a Zsiguli készül. Egy
mindenható és mindentudó vezérigazgatót
látunk, amint éppen két részlegvezetőjét
tanítja vezetni: a serény kezű, sebes
beszédű és nagyszívű Arhangelszkijt
(Oleg Tabakov játssza), aki buzgalmában
mindent maga akar csinálni, és a kiváló
szervezőt, Lavrovot, aki viszont nem tud
az emberek nyelvén beszélni (A.
Mjagkov). Azt a két típust tehát, amelyből
majd az új vezető kikerül, s amelyet évek
óta fogalmaz a szovjet dráma és keres a
színház. De itt nem kerül szembe
egymással ez a két történelmi variáns. Itt
ezek nem ütköznek meg egymással, sőt:
külön-külön sem ütköznek meg semmivel
és senkivel. A konfliktus nincsen
kapcsolatban a jellemekkel, merőben
külsődleges. Az 500 000. autó átadási
ünnepségét nem tudják megtartani, mert
az anyagszállítás szervezetlensége miatt
egyszerűen nem készül el a megadott
időre. Szokás szerint ki kellene nevezni a
futószalagról éppen lekerülő kocsit
félmilliomodiknak, és elmondani felette
az összes beszédet, amit ilyenkor szokás,
leönteni a reprezentációs konyakot,
hazamenni és kialudni a dolgot.
Szuperhősünk, a vezérigazgató azonban
megmakacsolja magát. Nem és nem haj-
landó megtartani az ünnepi beszédet, port
hinteni, úgy mond, a dolgozók, az ország
közvéleményének szemébe. S akkor az
egyik fiatal munkás felfedez egy
megoldást a hiányzó alkatrész helyet-
tesítésére. Elkészül mégis az 500 000.

autó. Megtartják az ünnepséget, amelyen
még további 14 000 kocsira tesznek
felajánlást. Minden jó, ha a vége jó.

De hétköznap nem működik mindig
ilyen jól a deus ex machina . . . A túl
könnyű győzelmek a végén mindig
megbosszulják magukat. A dráma és a
színpad törvényei értelmében az itt meg-
idézett erőknek meg kellett volna küzdeni a
megoldásért. Itt azonban ez elmaradt.
Pedig a szituáció elég drámai. A felada-

tok egyre nőnek, a csodák pedig egyre
ritkábban esnek meg.

A darabot a színház bemutatta a Volgai
Autógyár kollektívájának, ahol a hősök
prototípusait kiválogatták. A vita során a
munkások kifejtették véleményüket a
színpadi figurákról. Kinek ez, kinek az
volt a véleménye az emberi vonásaikról.
De abban mindenki egyetértett, hogy a jó
vezetőnek most elsősorban a dolgát kell
értenie. Ez a munkások érdeke, nem pedig
hogy naponta háromszor hátbaverjék, és
tájszólásban leteremtsék őket. Ez az igény
határozza meg, hogy milyen lesz a
társadalmi atmoszféra az országban.

Az idő sürget. Ez a motívum szüntelenül
visszatér minden előadásban. Pogogyin
1929-es darabjának már a címében is
benne van: Tempó. Efrosz előadásában és a
Majakovszkij Színházban egy újság-író
kattogtatja szüntelen a fényképező-gépét,
rögzíti sürgetve a percről percre változó
helyzetet. A holnapi időjárás című Satrov-
darabban egy hatalmas vászonra kivetített
telex-szalagon rögzítik harmincpercenként
a gyáróriás életének eseményeit. A
pártbizottság ülése közben is szüntelen
cseng a telefon: a munkások nem mentek
haza a műszakról, sürgetik a döntést.

Az új vezetőnek, akit maga a valóság, a
társadalom idézett meg, tévedések, bi-
zonytalanságok és akadályok sorát kell
leküzdenie, amíg elfoglalhatja helyét az
életben. Ezt a nagyszerű küzdelmet nem
szabad elhallgatni. Ez a szovjet társadalom
fejlődésének, korszerűsödésének fo-
lyamata. Ennek tudatos harcosai, mun-
kásai, nemegyszer áldozatai a mi korunk
hősei.

A korszerű színház pedig most az, amely
közvetlenül és fenntartások nélkül
belemerül ebbe a korba, feltárja a belső
ellentmondásokat, érzékelteti a mozgató
erőit. Ebben erősítenek meg bennünket
ezek az előadások. A néző - mint minden
feszült, nagy korszakban - elvárja most,
hogy a színész és az előadás többi
létrehozója szenvedélyesen vegyen részt a
kortársi életben. Hogy minden színpadi
pillanata szenvedélyes, világos és
félreérthetetlen színvallás, hitvallás legyen
egy kortársi magatartás-típus mellett vagy
ellene. Hogy tehát emberekkel, figurákkal
dolgozzék, azok révén fogalmazza meg
gondolatait. Hogy mindannak, ami a
színpadon történik, emberi fedezete is
legyen, személyes emberi fedezete. Hogy
hősöket keressen. Mert a feladatok
megoldásához s a tel-

jes élethez, amelynek lehetőségét ostro-
moljuk, nem mindennapi erőfeszítések
szükségesek. Ezért vár a néző a színháztól
újra példaképet, ideálokat: útbaigazítást,
segítséget az erőfeszítésekhez és
megpróbáltatásokhoz.

Egy nemcsak új, de felelősebb, köz-
vetlenebb kapcsolat lehetősége bontakozik
ki tehát a színész és a néző a színház és a
társadalom között.

Régi fénykép: Sztanyiszlavszkij és az
Éjjeli menedékhely többi szereplője egy
nyomortanyán, a Hitrij Rinok csavargói
között. A zsakettes, kamásnis művész
urak és hölgyek összepakoltak néhány
kosár elemózsiát meg innivalót, és „ki-
mentek az életbe". A vagányok aztán
elfogyasztottak mindent, s utána szépen
elzavarták a művészeket. Nem szerették,
ha csodájára járnak a nyomorúságuknak.
Mejerhold meg is jegyezte később, hogy
kifizetődőbb lett volna egy-szerűen
felfogadni néhány rongyost a főbb
szerepekre. Jó sok gázsit meg lehetett
volna takarítani.

Most pedig a Szovremennyik egyik
színésznője mesélte el a következő tör-
ténetet. A Holnapi időben az üzem egyik
alapítóját, egy már nem fiatal mérnök-nőt
játszik, aki beleszeret egy nála jóval
fiatalabb beosztottjába, megalázónak érzi
ezt a kapcsolatot, s ezért úgy dönt, hogy
elutazik a városból. Amikor bemutatták az
előadást a Zsiguli gyárban, este a
banketten felkérte egy csinos férfi, és tánc
közben a fülébe súgta: tudja, hogy Alla
Petrovna visszajön hozzánk? Majd amikor
látta, hogy a színésznő értetlenül néz rá: -
Hát maguk nem ismerik egy-mást? A
mérnöknő, akit játszik .. .


