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Moszkvai jegyzet

Az első szovjet drámai mű, Majakovszkij
Buffo-misztériuma, amelyet Mejerholddal
közösen vitt színre, így ostorozza a többi
színházat:

A többi színháznak
nem fontos a néző.
Gondolják, elég az, ha

a kulcslyukon át nézi,
mit csinál

a díványon Ványa bácsi
és Mása néni .. .

Nem nehéz felismerni a Művész Szín-
ház híres Csehov-előadásaira, nevezetesen a
Ványa bácsi és a Három nővér főszereplőire
tett gúnyos célzást. Akkor, 1918-ban úgy
látszott, hogy - Puskinnal együtt -
számukra sem lesz hely az új világban. Az
új művészet aszkétáinak álláspontját a
zsurnaliszták persze azonnal aprópénzre is
váltották: divat volt szidni az „apolitikus"

Csehovot és a Mű-vész Színházat.
Ismeretes, hogy a vitát végül is Lenin
állásfoglalása döntötte el, aki akadémiai
színházzá nyilvánította a Művész
Színházat, és bizonyította még Gorkijjal
szemben is: „Kell Csehov, kell a
mindennapi életigazság."

Moszkva legfiatalabb, legharcosabb
politikai színházának, a Tagankának az
előcsarnokát most együtt díszíti Szta-
nyiszlavszkij és Mejerhold portréja. És a
Cseresznyéskert a legizgalmasabb előadás.
A hagyomány folyamatos és szerves be-
épülése a művészeti tudatba a szovjet
fejlődés egyik legjellemzőbb sajátossága
lett.

A Buffo-misztériummal egyidőben egy
sárguló papírra, még a régi betűkkel nyo-
mott kis könyv jelent meg Pétervárott:
Csehov összes műveinek első szovjet kia-
dása. A címoldal belső felén a Művelődés-
ügyi Népbiztosság ajánlása így hangzik :
„A Népbiztosság hozzákezdett az orosz
klasszikusok új kiadásának szerkesztési
előmunkálataihoz. Ez időt vesz igény-be, a
népnek azonban égető szüksége van már
most a jó irodalomra. A klasszikusokhoz
mesés áron sem lehet hozzájutni. Az
országban uralkodó könyvéhség arra
indítja tehát a Népbiztosságot,

hogy - addig is, amíg elkészülnek az új
kiadások - a régi matricák alapján újra-
nyomtassuk a klasszikusokat. Az Orosz
Szövetséges Köztársaság monopóliumot
jelent be Á. P. Csehov összes művére öt
év időtartamra, 1922. december hó 31-ig.
A törvény teljes szigorát alkalmazzuk
azokkal a könyvkereskedőkkel szemben,
akik nevezett műveket a megállapított-nál
magasabb áron hozzák forgalomba."

Majakovszkij és Mejerhold a Buffo-
misztériummal jelentették be, hogy új
színház alakul, de a milliós tömegek
Tolsztoj és Csehov művein tanultak meg
olvasni. A klasszikusok nyelve lett az új
irodalmi-művészeti köznyelv, nemsokára
ezen szólt Mejerhold és nyomában
minden életképes színházi kezdeménye-
zés, mozgalom. Természetes, hogy ezen a
nyelven szólaltak meg a húsz év előtti
nagy megújulás kezdeményezői is, ami-
kor ki akarták szabadítani a szovjet szín-
házat a Művész Színház szalondíszletei
közül. A Szovremennyik 1956-ban Ro-
zov-darabbal nyitott, és sikerre vitte az-tán
Satrovot, Mihalkovot, Roscsint is. A tíz
évvel később alakult Taganka már
Shakespeare-rel és Brechttel, valamint
költői estekkel és regényadaptációkkal
aratta a legnagyobb sikereit: Majakovsz-
kijjal, Jevtusenkóval, Voznyeszenszkijjel,
meg a Csernisevszkij és Vasziljev
regényéből készült színpadi kompozí-
cióval. És most mindkettőben a Cseresz-
nyéskert a legújabb meglepetés. Mintha
még mindig nem vesztette volna el idő-
szerűségét az, amit Sztanyiszlavszkij a
húszas-harmincas évek színházi mozgal-
maira mondott: „Ennek a színházi for-
radalomnak az a tragédiája, hogy nem
született még hozzá drámaíró."

Egy éve azokról az előadásokról szá-
molhattunk be e helyen, melyekben a
szovjet színház napjaink társadalmi lété-
nek egyik fő konfliktusát fogalmazta meg:
a jóakaratú, de képzetlen, üres szólamokat
hangoztató vezető és a jól felkészült, de a
munkások nyelvén nem tudó fiatal
technokrata szükségszerű szembe-sülését
egymással s a munkásokkal, akik-nek
végül is választani kell majd közöttük.
Akkor úgy látszott, hogy ez a közéleti
ihletésű és dokumentatív stílusú
darabdömping a szovjet dráma új hullá-
mává, talán típusává válik. Be is mutatott
azóta csaknem minden színház egy-két
ilyen termelési drámát, s további kettő-
háromnak a forgatókönyve a fiókban van.
De valami új kellett mégis. Es a
Komszomol Színházban, amely két éve

az Autóvárossal ezt az egész témát el-
kezdte, most az Ivanov a meglepetés.

A színház - s a közönség - kezdi meg-
érteni, hogy nem is olyan egyszerű a
válasz a feltett kérdésre. Hogy ki lesz a
jövendő hőse a kortársi alakok, figurák
közül, azt nem a vezércikkhez, hanem a
korszak fő morális, etikai és intellektuális
kérdéseihez való viszonyuk dönti el. És
ebben a szférában úgy látszik még mindig
Csehov a legjobb tanítómester.

Voltak persze mindig is tanítványok,
akik az olcsóbb megoldást választották:
egyszerűbb bebalzsamozni a mestert, mint
folytatni a művét, az útját. Vannak most
is, akik múmiákkal ijesztgetik a színházat,
amikor az élő, beszélt nyelv szavaiként
akarja használni a klasszikus műveket.
Hamisítást, szentséggyalázást emlegetnek,
pedig attól félnek inkább, hogy bizonyos
szentnek hitt mai kánonok dőlnek meg.
Akárcsak annak idején, amikor
Lunacsarszkij kiadta a jelszót: „Vissza
Osztrovszkijhoz!" Mert ez akkor sem a
régi színház konzerválását jelentette,
hanem ellenkezőleg: Mejerhold Erdőjét és
Revizorát, Vahtangov Menyegzőjét és
Turandot hercegnőjét, Tairov és Ohlopkov
kísérleteit. A legjobbak akkor is a korszak
legjobb, leghaladóbb színházi gondolatait
fogalmazták meg a klasszikusok nyelvén:
azokat, amelyektől a kortársi művekben
annyira féltek a konzervátorok.

A Lityeraturnaja Gazeta hasábjain
szokatlanul éles vita alakult ki a három
mai Csehov-előadásról. Á kritikusok
véleményét legvilágosabban talán Nyina
Velehova cikke foglalta össze: „A
klasszikus művek örök alakjai az
emberiség közös kultúrkincsét alkotják.
Hamlet és Miskin herceg nem egyszerűen
csak színpadi figurák, hanem egész
morális-intellektuális valónk részei. A
rendező-nek egyszerűen tudomásul kell
vennie, hogy nem gyúrhatja át kénye-
kedve szerint Hamletet vagy egy másik
klasszikus alakot anélkül, hogy meg ne
sértse ezt az örök emberi tartalmukat. És
nem kell azt higgye eközben, hogy az
olvasó vagy a néző biztosan elmaradt a
kortól, és egyedül ő, a rendező az, aki
mindig elöl jár." (1976. 30. sz.)

Néhány alkotó kifejtette válaszában,
hogy miért vállalja az ilyen és még súlyo-
sabb vádakat is egy-egy klasszikus mű
bemutatásakor. - Mert nem tehet mást.
„Korunk művészének nemcsak joga, de
kötelessége is, hogy a világ színház-
kultúrájának nagy alkotásaiban mindig
valami mást, többet fedezzen fel, mint



az elődei, meglehet, többet még a szer-
zőnél is" - vallja Alla Gyemidova, Efrosz
Taganka-beli híres Cseresznyéskert-
előadásának Ranyevszkájája. Nem vélet-
len, hogy ezt az előadást és ezt az alakítást
érte a legtöbb támadás. Nemcsak a még a
Tagankán is szokatlan, szürrealista
ihletésű, rendkívül szuggesztív színpad-
kép miatt, amelyet mi is láthattunk a
nyáron a Műcsarnokban rendezett szovjet
színházi tervezőművészeti kiállításon. A
modern szcenikai törekvéseknek és a
csehovi mű költői realizmusának a talál-
kozásából egy egészen új és szokatlan
színpadi gondolat is született: Efrosz meg
szeretné menteni a cseresznyés-kertet.
Ranyevszkája Alla Gyemidova
megszemélyesítésében nagyon beteg, mint
ahogyan az volt már Csehov is ennek a
műnek az írása idején. És nagyon beteg a
világ is - sugallja az előadás minden
kelléke, mozzanata. A színpadnak azt a
helyét, ahol a Hamlet előadásakor a
sírgödör van, most egy fehér virágokkal
díszített sírhalom foglalja el: Ranyevsz-
kája vízbe fúlt kisfia van eltemetve itt. E
körül a szimbolikus sírdomb körül folyik a
cselekmény: a szereplők hol kétségbeesett,
hol büszkén megvető körtánca a halál
színe előtt. A bál káprázatos nagyasszonya
tisztában van vele, hogy pusztulás veszi
körül, és maga is pusztulásra ítélt. De
éppen ez - a tuberkolotikusokra egyébként
annyira jellemző - halálközeli életvágy
szabadítja fel benne azokat a belső
értékeket, amelyek a század végi orosz
kultúra örökségét idézik. Ranyevszkaja
halál előtti nagy felizzása megtisztító
fehér ragyogással fonja be a mű többi
szereplőjét, s ellenállhatatlan erővel
vonzza a nézőt is. És rádöbbenti a
felismerésre: ez a letűnt korszak az
önmaga történelmi-szociális valóján jóval
túlmutató értékeket is létrehozott,
melyekről nem mondhatunk le, hacsak
nem akarjuk elszegényíteni a mi korunkat.
Ez tragikus tévedés lenne.

„A Cseresznyéskertben én, igen, a drámát
akartam hangsúlyozni, sőt, egyenesen a
tragédiát - írja cikkében Efrosz. (1976. júl.
14.) - Én is jól tudom persze: Csehov azt
írja valahol, hogy ez a műve - komédia.
Nem tudhatom, mi indította erre a
kijelentésre. Talán az, hogy a Művész
Színház túlságosan is meghatóan, már-már
szentimentálisan játszotta a darabot - az ő
elképzeléséhez mérten. De most az a
fontos, hogy ha én veszem kézbe a művet,
én világosan érzem benne a farce
formájába bújtatott

tragédiát. Én ezt akarom most hang-
súlyozni. Nekem most másképpen kell
megrendeznem a Cseresznyéskertet, mint
ahogyan a Művész Színház játszotta, és
másképpen még annál is, ahogyan Csehov
elképzelte: olyannak kell megrendeznem,
amilyennek most é n látom. Jóllehet,
ismerem a mű egész történetét, és
tisztelem mások elképzelését is. A kritikus
azt hiszi majd persze, hogy nem olvastam,
mit mondott Csehov a darabjáról. Hogyan
magyarázzam meg neki: ismerem a
színháztörténetet legalább úgy, mint ő; de
amikor rendezek, akkor én többé nem
olvasó vagyok már, hanem élő, alkotó,
mai ember, aki létrehoz egy új előadást. . .
Kérdezzenek meg közülünk bárkit:
Ljubimovot, Zaharovot, Plucseket,
Goncsarovot, Tovsztonogovot vagy
Jefremovot - mind ezt fogja mondani. . .
Persze hogy lehetné-nek jobbak is ezek a
mi előadásaink. Tudjuk mi azt nagyon jól.
De ne a múlthoz hasonlítgassuk őket,
hanem a jövő lehetőségeihez. És
igyekezzünk minden nap egy kicsivel
előbbre jutni."

Az írók közül Viktor Rozov állt ki
először a Cseresznyéskertért. Érdekes és
olvasmányos cikkében azt a fiatalkori
emlékét mondja el, amikor vidéki ren-
dezőpalántaként először látta Mejerhold
színházában az Erdő t és Az ész bajjal j ár
című Gribojedov-komédiát, amelynek
még a címét is megváltoztatta a színház :
jaj az észnek ! - ezzel a címmel rendezte
meg Mejerhold, merészen modern ki-
csengést adva minden mozzanatnak. A
nézőtér fulladozott a nevetéstől, sírt
haragjában és veszettül dobogott. - „Én
pedig, szánalmas igazhitű - emlékezik az
író - csaknem hajbakaptam a társaimmal,
akik egymás szavába vágva fejtették ki,
hogy miért zseniális ez az előadás. Egy
fanatikus ifjú szerzetesre hasonlíthattam
talán leginkább, aki kétségbeesve
védelmezi vakhitének dog-máit. Mert
hinni csak kell valamiben. Hát persze. De
ne szemellenzőként használjuk a hitünket,
és főleg engedjük meg másoknak is, hogy
esetleg valami másban higgyenek...
Megmondhatom: nekem tetszett a
Cseresznyéskert a Tagankán. Eleinte
kételkedtem persze. Különösen
Gyemidováért izgultam: mit lehet még
kihozni ebből a szerepből Knyipper-
Csehova után? És kiderült, hogy sok
minden van még abban a szerepben. Nem
lehet úgy játszani, mint Knyipper, nem is
kell. De játszani kell. Valahogyan
másként. Ahogyan most kell." (1976.
szept. 8. sz.)

A másik moszkvai „avantgarde-szín-
ház", a Szovremennyik
Cseresznyéskertjében Ranyevszkáját egy
másik nagyon modern színésznő, Tatyána
Lavrova játssza. A színház főrendezője,
Galina Volcsek előadása Trofimovról és
Ányáról, két nagy, riadt gyermekről szól,
akiket elvesztettek a szüleik. Keresik őket
egy darabig, aztán belefeledkeznek a
hatalmas kertbe, ahol a lehanyatló nap
utolsó sugarai játszanak a fehér ágakkal, s
minden olyan bizonytalanná, olyan
megfoghatatlanná válik. Ranyevszkája és
Gajev (ezt a szerepet I. Kvasa játssza a mi
Helyey Lászlónk főiskolai
vizsgaelőadáson látott felfogásához ha-
sonlóan) tanácstalanul és esetlenül, de
mégis bizakodón, mindvégig keres itt
valamit - vagy valakit, aki megmenthetne
még mindent -, bármennyire naiv is ez a
remény a birtok pusztulása és Lopahin
„praktikus" tanácsai közepette. De ők
mégis ezzel a naiv hitükkel és
bizalmukkal többek éppen az előadás
többi szereplőjénél. Mert hisz Trofimov és
Anya sem tudta megmenteni a kertet
Lopahin fejszéitől.

A Szovremennyik színpadán így egy
kicsit mindnyájunk nevében búcsúzik
Ranyevszkája és Gajev a régi háztól,
amikor az utolsó jelenetben ráborulnak a
lépcsőjére, és azt mondják neki lassan,
komolyan, az orosz búcsúzkodás szer-
tartásosságával: „Isten veled, nagy-apó!"
Van bizony, aki még egy könny-cseppet is
elmorzsol a szemében.

Érdekes törvényszerűsége ez a színházi
fejlődésnek: az egymást követő
koncepciók egymás kategorikus tagadá-
sával fogalmazzák meg önmagukat. A
létrejövő új minőségek azonban
valamilyen módon mégiscsak egymásra
épülnek, sőt - merítenek bőven egymás
formanyelvéből is. Végül is spirálszerű
mozgás alakul ki, amelybe a különböző
országok színházművészete más-más fá-
zisban kapcsolódik bele. Miközben saját
naturalista hagyományaink és külső
hatások ellenében mi, magyarok például
még mindig a gúnyos és „kegyetlen"

Csehovért hadakozunk, más országok
színháza, amely túlesett már ezen a sza-
kaszon, ismét a költő Csehovhoz fordul.
Nem véletlen nyilván az sem, hogy ismét
Csehov legáttételesebb, legköltőibb műve,
a Cseresznyéskert került előtérbe.

A moszkvai előadásokkal egyébként
nemcsak a mi Vígszínházunk Cseresz-
nyéskertjét tanulságos összevetni az emlí-
tett fáziskülönbség szempontjából, ha-
nem például a krakkói Jerzy Jarocki



tavalyi rendezését is. Hiába van európai
műveltsége és abszolút színházi hallása, a
lengyel rendező sem érzi az életben annak
az erőnek a jelenlétét, amelynek felhajtó
hatására Csehov a darab röptét bízta. Egy
szűken szociális, sőt, életkori ellentétekre
egyszerűsített párviadalt keres a darabban:
Lopahin és Trofimov vetélkedését Anyáért
- az ifjúságért, a jövőért. De vajon
érdemes-e egyáltalán végigjátszani a
darabot, ha a jövőnek csak ez a két
alternatívája lehetséges?

A legjobb szovjet interpretációk fel-
hajtó ereje szintén ez a jövendőért, az
emberi kultúra sorsáért érzett felelősség.
Igazi értéküket mindig az szabja meg
azonban, hogy miként tudják ezt a
gondolatot a mű költői rendszerében
megjeleníteni.

A szovjet televízió is bemutatta nem-
régiben a Cseresznyéskertet. A Joszif Hejfic
által rendezett előadás központi gondolata
szintén a kulturális -- és általában az
emberi - értékek tisztelete, védelme. Gajev
szerepére Szmoktunovszkijt kérte fel a
rendező, és ez a szerep egyéb-ként is
valahogy a mű középpontjába került.
Szmoktunovszkij alakításában Gajev
furcsa, félszeg figura, a „80-as évek
eszméinek" kései lovagja, aki képtelen
beilleszkedni kisszerű prakticista
környezetébe. Ezért intézi a régi pohár-
székhez azt a híres monológot, amely itt a
dráma egyik fő jelenete. Ebben tör
magának utat az a gondolat, amelyről a
többi előadás is szól: az emberiség s a
nemzet kulturális és morális örökségéért
érzett felelősség. Ezt félti, védelmezi itt
Szmoktunovszkij monológja, nem az
1880-as évek liberális-narodnyik eszméit.
És ez az, amely összekapcsolja ezekben az
előadásokban a felvonuló nemzedékeket.
Ilyen szempontból is továbblépést jelent
tehát ez a gondolat mondjuk az Efrosz-féle
Sirályhoz vagy Rómeó és Júliához képest.

Nem minden előadás képviseli persze
egyforma színvonalon és következetes-
séggel a vezérgondolatot. Kétségtelen
például, hogy Mark Zaharov Ivanov-
rendezése a Komszomol Színházban
gyengébb munka, mint bármelyik az
említettek közül. De érdekesen hívja fel
mégis a figyelmet az új szovjet Csehov-
reneszánsz egyik jellemző mozzanatára.
Az elmúlt évtizedek Csehov-játszása -
még Sztanyiszlavszkijon és Nyemirovics-
Dancsenkón is túllicitálva - kizárólag egy
szűk értelmiségi körből verbuválta a
hőseit. Most azonban így nyilatkozik a
rendező: „Ivanovban nem

az entellektüelt akarom bemutatni. O egy
egyszerű, jólelkű ember, akiből külsőleg is
teljesen hiányoznak a szokványos
értelemben vett értelmiségi vonások. Ez
egy nagyon demokratikus, csak az
átlagnál jóval érzékenyebb típus."

Valóban olyan színészt is hívott meg a
főszerepre, aki megjelenésében a
legkevésbé sem emlékeztet a korábbi
Ivanovokra - a Vadállatok a fedélzeten meg
az Autót loptam című filmekből jól ismert
L. Leonovot. Ez a széles orrú, elhízott és
kopasz kis ember aztán igazán nem
hasonlít az „orosz Hamletre", akiért
bolondulnak a nők, s aki öngyilkos lesz.
Ebben az előadásban nincs is ön-
gyilkosság: a darab első változatát kö-
vetve Ivanov itt szívrohamban hal meg.
Ez az Ivanov nem akar semmivel sem
kitűnni a környezetéből. Nyilván nem
véletlen az sem, hogy a leggyakoribb
orosz családnevet adta neki a szerző. A
dráma éppen az, hogy ezt a típust mégis
kiválasztja, valahogyan önmaga fölé
emeli most is a környezete, amelynek,
igenis, szüksége van Hamletekre.

Több kritikus is szemére veti ezt a
párhuzamot a rendezőnek, és sok min-
denben igazuk is van - jóllehet bizonyít-
ható, hogy a Hamlet-reminiszcencián
magától Csehovtól sem voltak idegenek.
Az a kérdés csupán, hogy kárpótolni tud-e
az így előtérbe került gondolat a
korhűségen esett csorbáért. És Leonov
játéka valóban sok mindenért kárpótol. Ez
a kerek fejű, kopasz kis ember a szemünk
láttára válik hőssé. Nem azért, mintha
ilyen lenne a természete. Nem tehet mást,
nem engedik mást tenni. Egyszer csak
problémázni kezd, és hörögve összeesik.
És minket ettől egyszer csak rég
elfelejtett, ellentmondásos, régi-módi
érzések lepnek meg: öröm, félelem,
szánalom. Egy igazi tragédiát láttunk,
amely nem értelmiségi furcsaság ma már.

Csehov koránt sincs persze egyedül az
új életre kelt klasszikusok között. Egy-egy
évforduló kapcsán Osztrovszkij és
Dosztojevszkij, egész sor eredeti
rendezésben A revizor, s Efrosz zseniális
előadásában Gogol keveset játszott re-
meke, a Leánykérés fordult az utóbbi
években új arcával felénk. A Kis Szín-
házban, amelyet a klasszikus hagyomá-
nyok mögé búvó konzervativizmus
fellegváraként szoktunk kezelni, most
egyszerre két klasszikus mű újszerű
interpretációjával találkozunk. A. K.
Tolsztoj Fjodor cár című történelmi
tragédiájából, amely a Művész Színház
sikerdarabja volt a század elején, a cím-

szerepet játszó Szmoktunovszkij félel-
metesen mai példázatot formált. Gribo-
jedov Az ész bajjal jár című művét most
az eredeti címmel játssza a színház, de
legalább annyira új és időszerű kicsen-
géssel, mint annak idején Mejerhold.
Sztanyiszlavszkij legendás szerepének,
Famuszovnak az alakítójaként a Kis
Színház igazgatója, a szovjet színház
kemény öreg tölgye, Mihail Carjov
fizikai és szellemi állóképességben, em-
ber- és életismeretben méri össze erejét
az ifjú Csackijjal. És ebben ő győz.
Legalábbis érthetővé tudja tenni, hogy
miért nevezik Moszkvát sokan még ma is
Famuszov városának.

De Leningrádban is ez a helyzet.
Tovsztonogov körülbelül egyidőben ren-
dezte meg Gorkij Nyaralókját Peter Stein
híres filmjével és előadásával. Érdekes
ennek a két munkának az össze-vetése is
az említett fáziskülönbség
szempontjából. Látszólag mindkettő egy
tőről fakad: szembefordulás a kiüresedő
„kegyetlen színházzal". De míg Stein „új
realizmusa" tulajdonképpen még mindig
ugyanaz a felstilizált és túlfinomult
naturalizmus, Tovsztonogov már a spirál
következő fordulóján halad: bár eszközei
talán naturálisak, mégis egy összetettebb,
mélyebben motivált világlátás felé
közeledik. Színpadán a jól ismert ház, a
kert, az egész csehovi és levitání
Oroszország olyan költői formában
jelenik meg, hogy pontosan az ellenkező
hatást váltja ki, mint amit annak idején
Gorkij szánt neki. Neki ez a „csehovi
háttér" akkor csak arra kel-lett, hogy
előtte mondassa ki Varjával a történelem
kegyetlen ítéletét a „nyara-lók" felett,
akik mindettől idegenek, vendégek a
saját földjükön.

A történelem ítélete azóta beteljesedett.
Most inkább más a probléma: kevesebb
lett a jó föld, a tiszta víz - a természet- és
embervédelem vált történelmi
szükségszerűséggé. Erről szól az előadás,
mint az előzők is, nemcsak szépen és
költőien, hanem nyugtalanul, felelősségre
ébresztően is.

A színháztörténet azt tanúsítja, hogy
egy-egy ilyen egészen új tartalmakat
felmutató reneszánsz mindig a színházi
gondolkodás gyökeres változásainak a
kezdetét jelzi. De igaz az is, hogy egy-két
fecske nem csinál nyarat. Most még csak
remélhetjük, hogy ezek az előadások már
az újabb általános nagy fellendülés
hírnökei. S akkor majd csak kibékülnek
talán velük a mégoly szigorú kritikusok
is.


