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Magyar-szovjet színházi
kapcsolatok, 1937

A színháztörténet dolgaiban, minek is
tagadnám, kontár vagyok. Véletlenül
bukkantam mégis olyan információkra,
amelyek talán megérdemelnek némi fi-
gyelmet. A két világháború közötti ne-
gyedszázad magyar zenekultúrájának tör-
ténetét írnám meg, de előbb rekonstruál-
nom kell, hogy mi is történt itt valójában.
Ezért céduláztam ki 1976-ban a Pesti
Napló zenei közleményeit a monográfia
előmunkálataként, tájékozódásul. Bár
negyven-ötvenéves újságnál érdekesebb
olvasmányt nemigen ismerek, nem volt
idő arra, hogy a zenei cikkeken kívül
egyebet is átfussak, a nagy sietségben is
megakadt a szemem az utóbbi híren (1937.
szeptember 15., szerda):

„Heltai Jenő és Bárdos Artúr hazaérke-
zése Moszkvából.
Heltai Jenő és Bárdos Artúr

egyheti moszkvai tartózkodás után három
napig Leningrádban volt. Leningrádból
vasárnap indultak el, hétfőn megint
Moszkvába érkeztek, ahonnan pár óra
múlva továbbutaztak Varsó felé. Varsóba
kedden este érkeztek, ahonnan szerdán
reggel indultak Budapest felé. Előreláthatólag
szerdán éjszaka érkeznek haza." (Milyen
bonyodalmas is volt 1937-ben a Moszkva-
budapesti vasúti összeköttetés!)

A Pesti Napló riportere (El. = Fazekas
László) már a megérkezés utáni napon
felkereste Heltai Jenőt, szeptember 17-én,
pénteken pedig megjelent az íróval készült
interjú. Szeptember 22-én (kedd) a lap
közreadta Bárdos Artúr cikkét a szovjet
útról. Tájékoztatásnak elég gyors!

A Pesti Napló, amelyben eme korai -
moszkvai színhellyel talán első ? - ma-
gyar-szovjet színházi kapcsolat doku-
mentumai megjelentek, furcsa egy újság
volt. Azaz inkább két napilap, egybe-
nyomva - épp ez volt a furcsa benne. A
kurzus iránt engedelmes bel- és külpoli-
tikai rovattal bírt. Vasárnapi belső vezér-
cikkeit Friedrich István írta! Gyakran
közölte a levitézlett orosz arisztokrácia
könnyfacsaró cikkeit a bolsevizmus kez-
deteinek borzalmairól. De ugyanebbe a
lapba írta vitriolos publicisztikáját Bálint
György; itt publikálta novelláit Gel-

léri Andor Endre, elbeszéléseit, regényeit
Kassák Lajos. Kárpáti Aurél állott a
színházi, Tóth Aladár a zenei rovat élén -
a progresszív magyar kritika két büsz-
kesége. A lap rendszeresen tájékoztatta
olvasóit a szovjet kulturális élet esemé-
nyeiről. (Ha ez még nem történt volna
meg, színháztörténésznek szintén érdemes
lenne a lapot ebből a szempontból is
kicédulázni.)

Nevetséges - vagy még rosszabb - volna,
ha arra vállalkoznék, hogy Heltai Jenőt és
Bárdos Artúrt, a két moszkvai utast
jellemezzem. Talán egyetlen vonást a
János vitéz dalszövegírójának, A néma
levente szerzőjének, a közismerten
„herzig" Heltai Jenőnek portréjához. 1930
őszén Jaromir Weinberger cseh
zeneszerző világot járt operájának, a
Svanda, a dudásnak bemutatójára készült
Operaházunk (rendező: Márkus László,
karmester: Fleischer Antal, fordító:
Kristóf Károly). A próbák szeptember 2-
án kezdődtek meg, s már közeli volt a
bemutató ideje, amikor a művet levették a
műsortervről. Az történt, hogy szélső-
jobboldali diákszervezetek megfenye-
gették az Opera igazgatóját: pozdorjává
zúzzák a nézőteret, ha oly hazafiatlan,
hogy magyar színpadon cseh operát ját-
szik. Heltai Jenő, a Színpadi Szerzők
Nemzetközi Szövetségének alelnöke, Ma-
gyar Szövetségének elnöke ezek után
nyilatkozott a Pesti Napló 1930. október
21-i számában. A leghatározottabban til-
takozott a művészetet ért eme brutális
támadás ellen, és követelte, hogy ne ke-
verjenek politikát - a konkrét esetet te-
kintve: szélsőjobboldali politikát - a
színházak ügyeibe.

Nem ismervén kellő részletességgel a
30-as évek második felének szovjet szín-
művészetét, aligha vállalkozhatnék arra,
hogy Heltai nyilatkozatát és Bárdos cikkét
kommentáljam. Mindenesetre, Heltai a
pozitív, Bárdos a negatív tapasztalatokra
helyezi a hangsúlyt. Meglep - talán az írót
tévesen vagy félreérthetően tájékoztatták -
, hogy Heltai szerint a Szovjetunióban a
színház belépti díja magas. Annál
fontosabb tudnivaló viszont 1937-ben
Magyarországon, hogy a munkásoknak a
gyár vásárolja a jegyet, s hogy a szovjet
színművészet mentes a magán-színházak
anyagi gondjaitól, és igen magas állami
támogatást élvez.

Bárdos Artúr írása tükrözi a személyi
kultusz kezdeteinek, a művészet ügyeit
„adminisztratív" eszközökkel intéző kul-
turális politikának a nyomasztó légkörét,

de a cikkírónak a Szovjetunióval nem
éppen rokonszenvező magatartását is. Bár-
dost Mejerhold, Tajrov, Ohlopkov formai
újításai - úgy érzem - önmagukban
érdekelték, hogy ezek az új eszközök mi-
féle új tartalmat közvetítettek, az kívül-
esik érdeklődési körén. Kissé megmoso-
lyogtató az a földhözragadt materializ-
musa, hogy az újító rendezők látvány-beli
puritánságát a fiatal szovjet állam
szegénységével hozza összefüggésbe, hisz
köztudott - bár lehet, hogy rendezőnk
éppen nem tudta, vagy nem akarta tudni -,
hogy a forradalom napjától a legnehezebb
időkben is erején felül támogatta a kultúrát
az állam. Furcsa, hogy ilyen képzett
szakember nem differenciál naturalizmus
és realizmus között. A cikkben említett
Akchlopkov természetesen Ny. P.
Ohlopkov; a nevét Bárdos Artúr nyilván
nem olvasta, hanem hallotta, s az a-ba
hajló hangsúlytalan, szókezdő o-t meg a
kemény orosz h-t írta át ilyen nyakatekert
fonetikával magyarra. Végül: úgy tudom,
A. K. Taraszova igen nagy színésznő volt
- mintha láttam volna 1956 tavaszán, a
Művész Színház budapesti
vendégjátékakor (Három nővér) -, a
Színházi Kislexikon legjelentősebb
szerepei közé sorolja a Karenina Annát;
Bárdos Artúr véleménye más. Lelke rajt!

Az interjú és a cikk a Pesti Naplóban
megjelentnek betűhív, pontos közlése. A
közreadó kevéske hozzátétele szögletes
zárójelbe került. Bárdos Artúr a cikke
végén ígért folytatást nem írta meg, vagy
nem a Pesti Naplóban publikálta. Most
pedig következzék a két dokumentum:

MI TÖRTÉNIK
AZ OROSZ SZÍNPADOKON?

Heltai Jenő beszél Bárdos Artúrral tett
orosz színházi útjáról

A szerdáról csütörtökre virradó éjszakán
visszaérkezett Oroszországból Heltai Jenő
és Bárdos Artúr. Moszkvában és Lenin-
grádban töltöttek két hetet, s végignézték a
két városban folyó ünnepi színházi
előadásokat. Beszéltünk Heltai Jenővel, aki
a következőket mondotta:

- Kettőnket a Külfölddel való Kulturális
Kapcsolatok Társasága hívott meg Orosz-
országba, hogy vegyünk részt a színházi
ünnepi játékokon, amelyek immár ötödik
éve folynak szeptember első hetében
Moszkvában, Leningrádban, Kisinyovban és
Kievben. Mi a tíznapos moszkvai és az
ötnapos leningrádi ünnepi játékokat
választottuk. A Voks meghívásának



rendkívüli érdeklődéssel tettünk eleget,
annál is inkább, mert az orosz színházi
kultúra már jóval a háború előtt is a
legnagyobb hatással volt az európai
művészetre, sőt magára Reinhardtra is. A
legbékébb békében fejtette ki csodálatos
rendezői működését Oroszországban
többek között Sztaniszlavszkij is. Ezóta a
színházi kultúra rendkívüli módon
fejlődött.

 Moszkvában körülbelül 40 színház
van és rengeteg mozi. A világvárosiabb
Leningrádban kevesebb a színház és
kevesebb a mozi. Bennünket főként
Moszkva érdekelt, mert ott óriási a szín-
házi élet, a színházak minden este zsúfolva
vannak, és nemcsak azokban a szín-
házakban van kitéve minden este a minden
jegy elkeltét jelző tábla, amelyekben ünnepi
játékok folynak, hanem a többiek-ben is.
Ez annál meglepőbb, mert a jegyek
rendkívül drágák.

 Úgy tudjuk, hogy Oroszországban a
munkásság ingyen mehet színházba.

 Ennek az időnek már régen vége van ! A
munkások számára természetesen
félretesznek a színházaknál bizonyos
számú jegyet, de ezeknek a jegyeknek árát
megfizeti a színháznak a gyár, az üzem vagy
a munkáltató.

 Melyik színházi előadás tette önre a
legnagyobb hatást?

 A legnagyobb hatást rám Shakespeare
„Sok hűhó semmiért" című darabjának
előadása tette a Vahtangov színházban.
Csodálatos volt a rendezés, nagyszerűek
voltak a díszletek, a kosztümök, és ki-
válóan játszottak a színészek.

Sztaniszlavszkij résztvesz még az orosz
színházak életének irányításában?

- Sztaniszlavszkij hosszú idő óta komolyan
beteg.

- Moszkvában és Leningrádban hány
színházi előadást nézett végig?

- Sokat. A pontos számra már nem
emlékszem. Volt olyan nap, hogy dél-előtt
matinén voltam, és este két szín-házba is
elmentem.

- Csak jó előadásokat látott?

 Láttunk közepest is. Ez természetes,
mert hiszen játszottak olyan színházak is,
amelyekben nem voltak ünnepi előadások.
Engem ezek a gyöngébb előadások is
rendkívül érdekeltek.

 Vannak Oroszországban még ma-
gánszínházak ?

 Nincsenek. Minden színház az államé,

tehát a magánszínházak bajaitól és gond-
jaitól minden színház természetszerűen
mentes. Az állami színházaknak rengeteg
pénzük van és így nem csoda, hogy éppen
az orosz színházakban találkozunk a
legkiválóbb előadásokkal. Nem fontos, hogy
hat hónapig próbálnak-e egy darabot, és hogy
egy-egy darab kiállítása egy- és kétmillió
rubelbe kerül-e.

- Az orosz írók?

 Nagyon sokat keresnek, különösen a
drámaírók, akiknek egy-egy sikeres darabja
néha esztendeig is műsoron marad. A
színpadi írók Oroszországban százalékot

kapnak, mégpedig egy régi dekrétum
alapján felvonásonként. Minél több fel-
vonásból álla darab, annál több percentet kap
a színpadi író. Egy-egy darab egyszerre több

színházban is színre kerülhet. Amikor
Moszkvában voltunk, az Othellót két
színházban, Pogodinnak „Arisztokraták"

című darabját szintén két színházban ját-
szották.

- Mi lepte meg legjobban Moszkvában?

- Többek között az az előzékenység,
amellyel rendelkezésünkre állt minden-ki.
(f. 1.)

OROSZ NAPLÓ

Sztaníszlavszky, Taíroff, Meíerhold,
Akchiopkov

Írja: Bárdos Artúr

A cári Moszkvának volt egy világszerte
híres művészi intézménye: a Moszkvai
Művész Színház. Nem is színháznak,
hanem intézménynek nevezem, mert több
volt, mint egy színház, egész sor külön is
kitűnő stúdióval rendelkezett, amelyekben
önálló munka folyt, önálló rendezőkkel és
produkciókkal, de vala-mennyi a két nagy
igazgató, Sztaniszlavszky és Nemirovics-
Dancsenko vezetésével és szellemében. A
Gorkij, Csehov, Gogol és Tolsztoj
színháza volt ez, mely Reinhardtot de még
Brahmsot [helyesen: Brahmot] is
megelőzően, munkájában és
eredményeiben a művészi elmélyedésnek,
a részletekbe hatoló finomságoknak olyan
csodáit produkálta, amelyekre az egész
európai színházi világ felfigyelt.

Lázas izgalom kavarta fel a színházi
világot, amikor Párizsban és Berlinben
először vendégszerepelt a csodálatos
Sztaniszlavszky-színház, amely száz-
nyolcvanszor és kétszázszor próbált egy
darabot, amíg az átéltség és csiszoltság
olyan tökéletességéig jutott el, hogy az

előadások nyelvét nem értő Európa is az
utolsó percig feszült izgalommal figyelte
négy-ötórás előadásaikat. A naturalizmus
diadala volt ez, de egy halk és szublimált
naturalizmusé, mely nem a színpad nyers
hatásait, hanem a darab mélyén az írót
kereste, az író inspiráció-ját, egyéniségét,
a darab hangulatának döntő színfoltjait,
legjellemzőbb atmoszféráját. Lényegében
tehát nem volt naturalizmus ... Reinhardt a
„Nachtasil" [Éjjeli menedékhely] híres
színházalapító előadásával, első nagy
sikerével mutatta be hódolatát
Sztaniszlavszkyék lenyűgöző és hatásában
cl sem titkolható szellemének.

A forradalom után sokáig nem lehetett
hallani sem a Moszkvai Művész
Színházról, sem Sztaniszlavszkyról, sem
Dancsenkóról. Ők dolgozhattak tovább, de
semmiképpen nem tartoztak az új uralom
kedvencei közé. Sztaniszlavszkyt
különben kormányzati szempontból nem
is tartották „megbízhatónak".

Új csillagok bukkantak fel az orosz
színház egén, közülük kettőnek a nevével
hamar tele lett a világ: Tairoff és
Meierhold - különben Sztaniszlavszky-
tanítványok - ők voltak az orosz szín-pad
új megváltói. Az új orosz világ új színpadi
formanyelvet keresett lázasan és Tairoff és
Meierhold - mindegyik a maga
hangsúlyozottan külön útján - máról
holnapra megszülte a konstruktív
színpadot. El a naturalizmustól! - ez volt a
jelszó és ez volt a hadüzenet a régi híres
orosz színpad felé. A cselekmény
színhelyét még csak nem is jelző, függő-
legesen tagolt, nyers gépkonstrukcióra
emlékeztető színpadjaikon a táncig stili-
zált mozdulatot fejlesztették a színpad
lényegévé. Lehet, hogy már csak azért is
korszerű volt ez a törekvés, mert a
forradalmat követő szegénységet mű-vészi
hangsúllyal akarta indokolni. Nem volt
vászon, festék, nemesebb kosztüm-anyag .
. . A szükségből művészetet csinálni: talán
ez is egyik szülőeleme volt az új
irányzatnak.

A moszkvai ünnepi játékok első meg-
lepetése az volt számomra, hogy a mű-
soron sem Tairoff, sem Meierhold nem
szerepelt. Egyetlen produkcióval sem.
Ellenben a Művész Színház a műsor
középpontjában, díszhelyen azzal a két
produkcióval, amellyel a párizsi világ-
kiállításon is ő reprezentálta az orosz
színházat. Első pillanatban azt hittem,
hogy a régi kedvencek valami politikai
bűnbe estek. „Nem dolgoznak" - mint
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hogyan most Moszkvában diszkréten
ondják, ha olyanok iránt érdeklődik az

mber, akiket száműzetés vagy éppen
alál akadályoz meg érthető módon abban,
ogy dolgozzanak. De Tairoff és
eierhold is dolgozik, színházat vezet,

sak éppen nem reprezentálja többé az
rosz színházat. A második sorba kerültek
s bizony, kissé diszgráciába estek.
eierhold új színházának impozáns

pítkezését abbahagyták. Úgy mondják,
em is igen fog felépülni. Ennek az oka
edig nem politikum, ha-nem egyszerűen
z, hogy a közönség el-fordult az új
rányzattól, nem érti és nem is szereti a
onstruktív színpadot. Hivatalos helyen
gy mondják, hogy a közönség
aturalisztikus színházat akar. A
ormányzat leghivatalosabb lapjában, a
Pravdá"-ban, amelynek kritikái valóságos
s megfellebbezhetetlen ítéletek, Tairoff
s Meierhold legutóbb néhány erőteljes
ejbekólintást is kapott, ezzel aztán
egpecsételték sorsukat. De ugyanakkor,
ikor a kormányzat azzal az érdekes és

lgondolkoztató indokolással szüntet be
zínházat, hogy „nincs egyéniségük", a

egyvesztett Tairoff és Meierhold tovább
olgozhatik. Mert az ő színházaiknak, ha
épszerűtlenek is, van egyéniségük .. .

De nemcsak a közönség, hanem a leg-
jabb elméletek szelei sem kedveznek
eierholdéknak. Viszont az is lehet, hogy
közönség ítélete indította el azokat az

lméleti vitákat és ankétokat, melyeket az
rók házában tartottak az utóbbi időben a
zínház és általában az irodalom irányairól
s amelyekből, mint hivatalos álláspont is,

naturalisztikus irányzat került ki
yőztesen. Moszkvában az ilyen ankétok
agyon gyakoriak. Mindenféle irányzati,
lméleti kérdést hosszan megtárgyalnak.
e hamarosan fel lehet ismerni a vitában a

elülről kapott álláspontot, amelynek
ermészetesen végül is diadalmaskodnia
ell. De vitára, elméleti diszkusszióra
zért szükség van: oroszokról van szó.

A naturalizmus győzelmével vissza-
erült a régi piedesztálra a Moszkvai
űvész Színház. A színpadok harca pedig

ztaniszlavszky és Dancsenko fényes
yőzelmével végződött. Elhalmozták őket

szovjet összes kitüntetéseivel. A két
zínházvezető, két rendező és hat színész a
nép művésze" lett, ami a legnagyobb
űvészi rang a mai Oroszországban.
aga a színház is meg-kapta a

egnagyobb kitüntetést: „rend-
elkoszorúzta" színház lett. Az öreg

Sztaniszlavszky palotát kapott, hatalmas
színházteremmel. A színházba már alig jár
be, hozzá járnak a színészek tanulni,
próbálni. A szovjetnek ma két színházi
büszkesége van: a régi Moszkvai Mű-vész
Színház és a régi nagy tradíciójú balett,
Leningrádon és Moszkvában .. .

A Művész Színház mostani nagy pro-
dukciója Tolsztoj „Anna Kareniná"-jának
új színpadi feldolgozása és pompázatos
előadása, egyébként nem tartozik
legnagyobb moszkvai élményeim közé.
Maga a darab megmaradt regény-nek és az
orosz közönség bámulatra-méltó türelme
kell hozzá, hogy a négy és félórás előadás
végtelen képsorozatát élvezni vagy csak
végigülni is tudja. A színpadi képek
gyönyörűek. És ami a legérdekesebb:
egyáltalán nem naturalisztikusak. Sötét
bársonyfüggönyök keretében vonulnak el
az összes képek a néző előtt, csakúgy,
mint a Szent Johanna és az Egy pohár víz
budapesti előadásán. A színészi munka
kitűnő, a végsőkig kidolgozott, csak
éppen, hogy ez egy kissé túlságosan is
megérzik rajta. Anna Karenina
megszemélyesítője, Tarasova, jó és szép,
de nem nagy színésznő. Az, ami külső
adottságaiban annyira alkalmassá teszi
erre a szerepre, az a souplesse, az a finom
teltség és kerekség, mely a századvégi
szépségtípust ki-teljesítette, nem engedi
kifejezésre ennek a szerepnek legfőbb
tartalmát: a szenvedést... Néhány kis
szerep megszemélyesítője csodálatos. És a
statisztéria, melynek minden egyes tagja,
végig a darabon szerepet játszik el,
tökéletesen végigvitt emberi karakter . . .
Ez a Sztaniszlavszkyék igazi ereje.

Meierhold csak a napokban kezdi meg
szezonját. Tairoff ellenben meghívott egy
előadásra. Ő maga szemmel-láthatóan
levert és nem büszke arra, amit csinál. És
amit csinál, az nem is emlékeztet a régi
Tairoffra. Úgy látszik, elébe akar menni az
új időknek: „Alcazar" címmel szabályos
forradalmi dara-bot játszik a
legnépszerűbb stílusban. Egy fiatal orosz
írta és a most lihegő spanyol
polgárháborúban játszik. Kísérteties
gyorsasággal került színpadra ez a
tragikus riport ... Színpadi elő-adása sem
több: hatásos és véres riportázs .. .

Az új színpadi profilok között leg-
érdekesebb a fiatal Akchlopkoff színháza, a
„Realisztikus színház". A színészek játéka
valóban realisztikus is, de a szín-pad
minden, csak nem az. Furcsa, de

érdekes disszonancia. És érdekes kísérlet
is: a rugalmas színpad kísérlete. A színpad a
nézőtér közepén van és formája, mérete
darabról darabra változik. Ehhez képest a
nézőtéri székek elhelyezése is. A színész
ott ágál a közönség között egy egyszerű
pódiumon, szinte meg lehet fogni, érezni
lehet a lihegését (mert a játék dinamikája
erősen felfokozott). Ez egyrészt izgalmas
közvetlenséget ad a játéknak, másrészt
persze, egy kissé árt az illúziónak.
Mármost ez a reális és fizikailag is
közvetlen színészi akció néhány japán
fametszetszerű, falra aggatott vászon
keretében folyik, minden díszlet, sőt
tulajdonképpen bútor és kellék nélkül is
olyanformán, hogy amikor hó esik,
néhány színpadra rohanó, stilizált öltözetű
szolga szórja - zene-kísérettel - a fehér
papirost, amikor asztal kell, fehér kendőt
feszít az ülők elé, vagy egy telefonnal
rohan be, ami-kor erre a kellékre van
szükség. Ezek nyilván a kínai színpadról
kölcsönzött elemek. Akchlopkoff
személyes vallomása szerint, a commedia
dell'arte elemeit akarta felfrissíteni. De
mint minden színpadelméleti kérdésben:
itt is csak a gyakorlat, az értékelhető
eredmény a fontos. És ez az eredmény és
Akchlopkoff egész rendezői egyénisége:
nagyon érdekes.

A darab, melyet játszott, az „Arisztok-

raták,", a szovjet irodalom egyik legna-
gyobb sikerű és legjellegzetesebb termé-
ke. Ezekről és a többi orosz darabról,
amelyet láttam, külön alkalommal fogok
beszámolni.

Következő számaink tartalmából:
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Képek Sarkadiról


