
szen új képet villantott fel. A kispolgáriság
fogalmának szélesebb, szociál-
pszichológiai értelmet adott: az elért
eredmények és vívmányok erőszakos őr-
zésének magatartását látta meg benne. Az
idősebb Besszemenov, akit Lebegyev
játszik, nyikorgó, megvetemedett házában
egy leari nagyságrendű tragédiát él meg.

Tovsztonogov átveszi a XX. század
legnagyobb rendezőitől mindazt, ami ma
tovább élhet. Egész oldalakat idéz Me-
jerholdból. A groteszk álarcokat például
Famuszov bálján Az ész bajjal jár
előadásában. Hlesztakov hasonmásait,
akik minduntalan újra megjelennek a
polgármester házában. Amikor Famuszov
házában Molcsalin leereszkedően
magyarázza Csackijnak, hogyan kell
ügyesen élni, ez pszichológiailag úgy
jelenik meg, mint rendkívül gazdag
színpadi általánosítás. Vagy amikor a
polgármester szalonjában a kissé becsípett
Hlesztakov egy széles mozdulattal helyet
mutat maga mellett a hivatalnokoknak, és
azok mindnyájan egyszerre, mint egy
méhraj, rátelepednek az egyetlen székre,
és ott szorongva igyekeznek teljes ere-
jükből nagyvilági társalgást folytatni --ez a
nagyszerű jelenet a tömegpszichózis
metaforája.

Tovsztonogov rendezői fejlődése mint-
egy spirál alakban halad a színpadi kép
egyre nagyobb koncentrációja felé. Ő, aki
annyira érzékeny a legkülönbözőbb
színházi formák iránt és olyan leleményes
az újításokban, az évek múlásával kezdi
elveszíteni érdeklődését a formai kísérle-
tezés iránt. Jellemző, hogy legutóbbi
előadásaiban már nem is használ dísz-
lettervezőt, gyakran maga tervezi meg az
előadás külső formáját is, szigorúan
alárendelve azt a rendezői koncepciónak.
A színpadtér, amely korábban stilizált és
dinamikus volt, most mindinkább meg-
telik a mindennapi élet tárgyaival. „Én a
mindennapi életre szavazok!" -- jelenti ki a
rendező. Minden erőfeszítése arra irányul,
hogy gondolatait közvetlenül a színésszel
valósítsa meg.

Ebben az értelemben néha egészen
kihívó módon dolgozik. A Balalajkin és
társai című előadásban, amelyet a Szov-
remennyikben rendezett, a darab hősei egy
neoteátrális, füstszínű háttérfüggöny előtt
játszanak, amelyen csak itt-ott tűnnek át a
darab korának kellékei. Az előszínpadon
két színész ül és beszélget egymással.
Több nem is kell. Mintha visszatért volna
a XIX. század a válto-

zatlan szobadíszletével, amely odaadóan
szolgálja a színpad egyetlen gazdáját - a
színészt. Eszerint Tovsztonogov meg-
hívása a Szovremennyikbe, a Mai történet
című Szaltikov-Scsedrin-regény dra-
matizált változatának a megrendezése, a
színészszínház pozícióit erősítette. Olyan
színészek, mint Gaft és Kvasa megfeleltek
azoknak a követelmények-nek, amelyeket
Tovsztonogov a saját színészeinek,
Lavrovnak vagy Jurszkijnak támasztott. A
harsogó zene, a szüntelenül mozgó
díszletek, a különböző fényeffektusok után
szinte megpihent az ember ezeken az
előadásokon. Közrejátszik ebben a belső,
lelki támasz, az állandóság utáni vágy, az
emberi élet múlhatatlan értékeinek
keresése. Ezért is olyan időszerű most
Tovsztonogov hagyományossága.

Az előadás gondolati lényege viszont
nagyon korszerű. A múlt századi törté-
netben a rendező olyan embereket mutat
meg, akiknek renegát filozófiája és kon-
formizmusa jóval túlmutat a maguk korán.
Gyilkos hitelességgel tárul fel az akkori
liberálisok pszichológiája - azoké, akik a
reakció éveiben is úgy igyekeztek élni,
hogy ne lehessen beléjük kötni, és akik
végül is rendőrként fejezték be pályájukat.

A színész színháza tehát újra kivívja a
maga jogait, a rendező színházának egyre
kevesebb híve marad. Oleg Jefremov
például már azt bizonygatja, hogy mindig
csak egyfajta színház volt és lesz, amely
mindent a színész révén fejez ki. És az a
jó rendező, akinél jól játszanak a
színészek. Nem azért van persze mindez,
mert a rendezői színház túlhaladott,
hanem azért, mert a rendezői formák
váltak túlhaladottá. „Új meg-újulásra" van
szükség. A szintézis a színész és a
rendező harmonikus, együttes alkotását
kívánja. Ennek az eszménynek azért van
jövője, mert az ember és környezetének
reális kölcsönhatására épül. A mai
világban ez a kölcsönhatás egyre bonyo-
lultabbá válik. Az ember változik a kö-
rülmények hatására, de a tudományos-
technikai forradalom nyomán gyakran
maguk a körülmények is a felismerhetet-
lenségig megváltoznak. Szükség van to-
vábbra is a rendezőre, aki át tudja tekin-
teni az egész képet, a világ állapotát, aki
egységbe tudja hozni a különböző össze-
tevőket. Mindez azonban a színész lel-kén
keresztül fejezhető ki.

Peterdi Nagy László fordítása

NYIKOLAJ ZSEGIN

Kettős portré

Fiatal rendezők a Szovjetunióból

A külföldi színházkedvelők többségé-nek
a szovjet színházművészetet min-
denekelőtt olyan ismert nevek és előadá-
sok jelentik, akik és amelyek széles körű
elismerést vívtak ki vendégszerepléseik
alkalmával. Ezek köre jelentősen bővült
az utóbbi időben.

Vegyük például a grúz Rusztaveli
Színházat: az elmúlt években az NDK-
ban, az NSZK-ban, Mexikóban, Jugosz-
láviában és Angliában vendégszerepelt.
Ma a Rusztaveli Színház (de a Grúz
Köztársaság többi huszonöt színháza is) a
felvirágzás korát éli. Az a rendezői
nemzedék, amely jelenleg a színházat
vezeti, új alkotói lendületet adott a tár-
sulatnak. Grúzia vezető szánházát a te-
hetség, a kulturáltság és a mesterség-beli
tudás jellemzi. Minden fővárosi fel-lépése
valóságos színházi ünnep.

Pontosan úgy, ahogy néhány évvel ez-
előtt igazi színházi szenzációvá váltak egy
szerény litván színház (a társulat mind-
össze harmincöt tagból állt) vendégsze-
replései Moszkvában. Ezt a kis litván
városkában, Panyevezsiszben működő
színházat negyven éve egyfolytában
Juozasz Miltinyisz vezeti, aki Charles
Dullin tanítványa volt. A panyevezsiszi
színház már régóta élő legenda. Külön-
böző városokból zarándokolnak oda a
színházi emberek, hogy saját szemükkel
győződjenek meg a kisvárosi körülmé-
nyek között megszülető magas színvonalú
színházi kultúráról; hogy színpadon lássák
Donatasz Banioniszt, az egyik
legnépszerűbb, a televízióból és a fil-
melvről ismert színészünket; hogy be-
üljenek Miltinyisz próbáira, és a szín-ház
különös légkörét élvezzék.

De nem hallgathatunk egy kis észt
város, Tartu Vanemuine Színházáról sem.
És feltétlenül szólnunk kellene az ukrajnai
Ivan Franko Színházról és rendezőjéről, a
fiatal, de ragyogó és eredeti egyéniségről,
Szergej Dancsenkóról. Meg kellene
említeni a fiatal, de már ismert belorusz
rendezőket, Rajevszkijt, a Janka Kupala
Belorusz Színház főrendezőjét és a
minszki Orosz Szín-ház főrendezőjét,
Shakespeare Macbethjének merész
feldolgozóját, Borisz Lu-



csenkót, akit nemrég a második magyar
színházi fesztiválon Madách Imre Az
ember tragédiája rendezéséért tüntettek ki.
Szólnunk kellene a fiatal Arnold Linünről,
aki a lett Drámai Művész Színházat
vezeti, valamint Üzbegisztán, Kazahsztán
és más köztársaságok rendezőiről, akik
intenzíven és sokat ígérően dolgoznak.
Nélkülük nem lenne teljes a
köztársaságaink rendezői munkájáról
alkotott kép.

Ez alkalommal azonban csupán két
névvel szeretném megismertetni a magyar
olvasókat, azokéval, akik Grúzia és
Észtország rendezői gárdájának új
nemzedékét képviselik. Választásom nem
véletlen: Robert Szturua neve ma jól
ismert nálunk is, külföldön is. Sokszor
képviselte országunk színházművésze-tét
a különböző nemzetközi fesztiválokon, a
múlt évben például az ő rendezésében
mutatták be A kaukázusi kréta-kört
Jugoszláviában, a BITEF-en.

Ami a másikójukat illeti, ő alig ismert a
magyar nézők előtt, de idén ez a fiatal észt
rendező, Jaan Tooming szerepelt a
jugoszláviai BITEF-en az Igazság és
igazságosság című előadással.

Robert Szturua

A grúz Rusztaveli Színházat a moszk-
vaiak a korábbi vendégszereplések alapján
nagyra értékelték, ám az utóbbi évekig
lényegében nem ismerték az új rendezői
nemzedéket. Így Szturua nevét sem. Pedig
már elég régen dolgozik a színházban
(1962-ben fejezte be a Tbiliszi
Színművészeti Főiskolát a híres rendező és
pedagógus, Mihail Tumanyisvili
tanítványaként; emlékszem az egyik korai
előadására, 1965-ben Arthur Miller A
salemi boszorkányokjában már meg-
mutatkozott a kezdő rendező tehetsége és
szakmai tudása.)

Amikor 1976-ban a színház Moszkvá-
ban vendégszerepelt, Szturua mindenki
számára felfedezésnek tűnt; Brecht A
kaukázusi krétakör-rendezése óriási szen-
záció volt. Nem emlékszem, hogy az utóbbi
években Moszkvában valami hasonló
történt volna a színházi bejáratoknál: az
ajtókat megrohamozták, a rendőrség alig
tudott rendet tartani, neves kritikusok, a
tudományok doktorai álltak a fa-laknál,
nem jutott nekik hely sem a föld-szinten,
sem az erkélyen.

Pedig nem is a legnépszerűbb Brecht-
darabot játszották grúz nyelven! Amíg a
Kurázsi mama és A szecsuáni jó/élek szinte le
sem kerül színházaink plakátjáról, és hol
itt, hol ott keletkeznek új

meg új változataik, addig A kaukázusi
krétakörnek alig van színházi története a
Szovjetunióban. Valamikor az ötvenes
években Brecht ezzel szerepelt Moszk-
vában (ez volt a moszkvaiak első talál-
kozása a Berliner Ensemble-lal), de azóta
csaknem megfeledkeztünk erről a furcsa
darabról, amelyben a cselekmény úgy
kezdődik - emlékeznek rá! -, hogy egy
grúz kolhozban két kolhozelnök vitat-
kozik.

Az ötvenes években sok „kolhozdara-
bunk" kezdődött körülbelül így vagy
nagyon hasonlóan. A brechti kezdet
számunkra nem eredeti, nem is egzotikus,
és alig váltott volna ki érdeklődést
nézőinkből. A grúz rendező bátran mel-
lőzte ezt az expozíciót, ugyanakkor nem
feledkezett meg arról, hogy a brechti
cselekmény éppen Grúziában játszódik.
Szturua rendezésében Grúzia sokkal ke-
vésbé hasonlít a valódi Grúziára, mint
mondjuk a Berliner Ensemble előadásá-
ban, ahol élethűek voltak a kucsmák, a
csizmák, a bajuszok, az orrok, valamint az
egzotikus hegyi színhatások. Szturua
előadásában Grúzia a szereplők kifejező
mozgásában, a mozdulatok zeneiségében,
a büszke fejtartásban, a gesztusok különös
férfiasságában mutatkozik meg, amelyet
csak grúz színészek tudnak megközelíteni,
utánozni nem lehet. Könnyedén alakul át a
lépés tánccá, a tánc lépéssé; alig dönthető
el - úgy egybe-mosódik -, hogy táncol-e a
színész avagy könnyedén lépked, üdvözöl-
e bennünket avagy búcsút in t . . . Grúziát
ilyen meg-foghatatlan, de a grúz
karakterre nagyon is jellemző vonásokkal
ábrázolják.

A színpadon nincs sablon, nincs a té-
telek bizonyítására és a parabola kibon-
tására szolgáló tézis. Erőteljes jellemeket
látunk az irónia és a ravaszság, a gyávaság
és a nagylelkűség tarka színeiben.
Szigorúan véve mindez jelentősen eltér
Brecht epikus színházának kánonjától, de
az eltérés a brechti művészet keretein
belül marad, s új és különösen szoros
kapcsolatot teremt a nézőkkel. Frecht
„grúz" darabja hazatért szülőföldjére. Az
előadás minden részletében meg-
nyilvánult a grúz színház magas színvo-
nalú kultúrája; találékony és tehetséges
rendezés, a színészek ragyogó játéka (sok
külföldi kritikus Ramaz Cshikvadze
Azdak-alakítását a mai színház legjobb
teljesítményei közé sorolta), a bonyolult,
de kifejező díszlet, a kitűnő zene biztosí-
totta a sikert. Az előadás a legjobb grúz
színházi hagyományokat egyesítette ma-
gában, ugyanakkor összegezte Robert

Szturua utóbbi éveinek alkotói útkere-
sését.

Szturua ezt megelőző munkája is nagy
és megérdemelt sikert aratott. D.
Kldiasvili A szamanyisvili mostoha című
darabjának előadása - amelyet T.
Csheidze rendezővel együtt vitt színre
197o-ben - -az epikus színház realista
hagyományainak követésére mutatott.
Hiteles díszletek idézték föl David
Kldiasvili házát, annak egyik helyiségét.
Figyelmesen hallgatva a grúz irodalom
klasszikusának lassú, nyugodt
elbeszélésmódját, megállapíthatjuk, hogy
a rendezők követték az elbeszélés igazi és
mesterkéletlen hangvételét. Nem
színdarab játszódott előttünk, hanem egy
elbeszélés, és a rendezők igazodtak ennek
tör-vényeihez. (Megjegyzem, Szturua
soha nem erőltet alkotásaira saját „fogáso-
kat", a műtől idegen hangulatokat, az ő
rendezői fantáziája „csak" az adott
anyagra támaszkodik, annak belső tör-
vényeit követi.)

A cselekmény napjainkban kezdődik, a
Kldiasvili múzeumban gyülekeznek a
látogatók, Kldiasvili művészetének
tisztelői. Az egyik látogató leveszi a polc-
ról az író elbeszéléskötetét, és a nézők
felé fordulva olvasni kezdi A szamanyis-
mostoha című novellát, amelyet minden
grúz iskolás ismer. Eközben a szín-padon
levők az állványokról leemelnek egy-egy
tárgyat, ráterítenek a vállukra egy
köpenyt, felvesznek egy kucsmát, és
sminkelés, átöltözés nélkül, szinte
észrevehetetlenül a távoli múlt szereplői-
vé válnak. Elkezdődik a mulatságos,
megis szomorú törtenet.

A szegény nemes, Platon amiatt gyöt-
rődik, hogy idősödő özvegy apja má-
sodszor készül nősülni, és retteg attól,
hogy így testvére születhet. Ebben az
esetben ugyanis a négygyerekes Platont
megfosztják kevéske örökölt földjétől is.
Hosszú töprengés után Platon olyan kiutat
eszel ki, amely kizárja a vetélytárs-örökös
megjelenését: egy két-szer megözvegyült,
gyermektelen aszszonyt kell feleségül
vennie apjának. Platon maga indul az
özvegy keresésére, és talál is egy éppen
megfelelő asszonyt. Az esküvő után nem
sokkal azonban Platon rémülten jön rá,
hogy az asszony harmadik házassága
sikerült - gyermeket vár. Platon
rettenetesen becsapottnak érzi magát,
dühbe gurul, botrányt rendez, az apja ezt
nem tudja elviselni és meghal (az apát a
grúz színház kiemelkedő egyénisége,
Szergo Zakariadze alakította), az asszony
pedig harmadszor is



özvegy marad. A befejezés szomorú
irónia: a családi ünnep, a gyermek szü-
letése szerencsétlenségük okozója lett.

Platont Gogi Gegecskori játszotta egy-
szerűen, természetesen és iróniával, a ko-
mikum mellett a hős sorsának kilátásta-
lanságát is érzékeltette. Az előjáték végén
félretette az elbeszéléskötetet, hogy
elmélyedjen Platon világában, azután
pedig ismét felvette a könyvet, hogy újra
elbeszélővé váljon és kommentálja az
eseményeket. Rajta kívül a többi szereplő
is könnyedén alakult át múze-
umlátogatóból az elbeszélés szereplőjévé.
Ebben az előadásban a dráma együtt
jelent meg a komédiával, a tomboló
komikum hirtelen változik tragédiává.

A grúz rendezést színészközpontúnak
lehet nevezni abban az értelemben, hogy
a rendezők elgondolásaik meg-valósítását
főképp a színészekre bízzák. A grúz
színház a felszabadult színészi alkotás
színháza, és ha el kellene döntenem, hogy
soknemzetiségű színházaink közül
melyiket jellemzi leginkább az
improvizáció, feltétlenül a grúz színházat
részesíteném előnyben. Még a szigorúan
megadott szövegkönyvben is mindig van
helye a hangulatok kötetlen
kifejezésének, a grúz előadásokban még
ma is él a commedia dell'arte szelleme.
Egészében véve A szamanyisvili mostoha
előadására is ez a színészközpontúság
jellemző, ennélfogva az előadás lélek-
tanilag hiteles volt, kerülte a metaforákat,
hű maradt az elbeszélés szelleméhez és
stílusához, ugyanakkor formailag, a
„játék a játékban" módszerét alkalmazta.
Itt nehezen lehet valamilyen kapcsolatot
találni a stilizációval élő színház nyílt,
játékos jellegével és változatos
módszereivel, amely Szturua ké-

sőbbi munkáira, így A kaukázusi kréta-

körre is jellemző.

Ez a kapcsolat viszont megmutatkozik
egy másik rendezésében, a Kvarkvare
Tutaberiben (1974). Ezt a darabot P.
Kakabadze írta 1921-ben. Egy jelen-
téktelen, pimasz és tudatlan karrierista
csodálatos felemelkedésének és gyors bu-
kásának történetét rendszerint erősen sza-
tirikus komédiának rendezték. Szturua
azonban a darabnak egy sajátos változatát
adja. Az előadásból hiányzik minden
életképszerűség és történelmi
ismertetőjel, kortól független példázatot
lát-hatunk egy mániákusan hatalomra
vágyó, fanatikus emberről. A figura
öltözéke stilizált - egy prédikátor vagy
egy őrült fehér köpenye -, arcán fehér
maszk (amelyet gyakran alkalmazott a
rendező Brecht is).

Az előadás Brecht esztétikájának szel-
lemében született. A rendező - vezér-
motívumként - visszatérő songokat éne-
keltet. Kvarkvare Tutaberi történetét
általánosítani igyekszik, ezért bekerül az
előadásba az Állítsátok meg Arturo Ui t !
hetedik jelenete. A szereplők behozzák a
színpadra Brecht és Kakabadze portré-ját,
ezzel is jelezve: „Csak játék az, ami a
színpadon történik!" Arturo Ui - aki
egyúttal Kvarkvare is, hiszen ugyanaz a
színész, Cshikvadze játssza mindkettőt -
a hagyományokat követve Hitlerre
emlékeztető maszkban jelenik meg,
magasztos pózokat ölt, betanulja a vidéki
tragikus színészek előadásmódjának
fogásait és patetikus gesztikuláció-ját. A
rendező igyekezett megmutatni, hogy a
tudatlan Kvarkvare és a gengszter Ui
karrierizmusa és hatalomvágya egy-
forma természetű. Szabadszájú diktátor és
zsarnok, jellemtelen, állhatatlan, tu

datlan ember, aki azonban arcátlan de-
magógiájával hatni tud a tömegekre -
ilyennek ábrázolják a főszereplőt.

Szturua rendezésében a díszlet szoros
kölcsönhatásban áll a cselekménnyel.
Mivel maga a hős sokarcú, a díszlet is
sokrétű és sokértelmű: például a szín-pad
közepén álló kereszt a bűnöző Kvarkvare
akasztófájául is szolgálhat, de szent
tárggyá is válhat, amelyet a „szentéletű"

Kvarkvare feszületének készítettek. A
díszlet keltette asszociációk pontosan a
kívánt célt szolgálják, így például az az
erkély, amelyről Kvarkvare szónokol a
tömeg előtt, nagyon emlékeztetett arra a
római, Velence téri erkélyre, amelyről egy
másik diktátor, Mussolini szólt.

A diktátor bukása ugyanolyan váratlanul
és hirtelen következik be, mint fel-
emelkedése. Felismerik, hogy tökéletesen
gyengeelméjű, az emberek elcsodálkoznak
vakságukon, és hazaküldik falujába.

Robert Szturua a hatvanas években
formálódott művésszé, ahhoz a nemze-
dékhez tartozik, amely művészetünkben
szokatlanul világosan és határozottan fe-
jezte ki magát. Milyen kapcsolatban van ő
ezzel a nemzedékkel? Kétségtelenül
részese azoknak az újításoknak, amelyek a
hatvanas évek rendezőinek nevéhez
fűződnek, és máig érvényesen hatnak a
színházművészetben. Mindenekelőtt a
különösen erősen érvényesülő humaniz-
musukról van szó, szimpátiájuk és anti-
pátiájuk világos beismeréséről, a bizony-
talanság, a határozatlanság és az elégikus
tónusok ellenzéséről, az „ódaszínház"

elítéléséről. Mint nemzedékének más ren-
dezői, Szturua is jól tudja, mit von két-
ségbe és mit akar támogatni. Például a
fantazmagorikus Kvarkvaréban pontosan
érzékelhetjük a tarka karnevál mögé rejtett
hideg gyűlöletét a hatalomra törők
demagógiája, valamint az együgyű
emberek hiszékenysége, rászedhetősége
iránt. Viszont a Prémium előadásában
(ezzel a címmel játszották a Rusztaveli
Színházban A. Gelman Egy ülés jegyző-
könyvét) a rendező osztatlan szimpátiával
viseltetett a becsületes brigádvezetővel,
Potapovval szemben. De itt is grúz művész
marad, és szimpátiájában mindenekelőtt a
grúz karakter sajátos vonásai testesülnek
meg, így különös értékű a becsület, a
büszkeség és az emberi méltóság, a
merészség, a déli temperamentum.

Egyvalami azonban élesen elkülöníti őt a
hatvanas évek rendezői nemzedékétől,
Szturua a szó jó értelmében kiváló

Iza Gigosvili (Gruse) a grúz Rusztaveli Színház A kaukázusi krétakör előadásában



szakember. A hatvanas évek rendezői
gyakran nem fordítottak túlságosan nagy
gondot a kifejezőeszközökre, gyakran
leegyszerűsített, tézis- és plakátszerű
előadások születtek, a színész a maga
pszichológiai apparátusának
gazdagságával gyakran csak eszköz volt,
akárcsak a zenei megvalósítás vagy a
szcenográfia. A színházi kultúrát kétség-be
vonták, a diákok műkedvelő tevékenysége,
az őszinte rajongók hoz: í nem értő
előadásai időnként csaknem esztétikai
ideállá váltak.

Szturua munkáit viszont a magas szín-
vonalú szaktudás jellemezte kezdettől
fogva. Ő mindig sokrétű színpadi szer-
kesztésre törekedett, bonyolult zenei-rit-
mikai partitúrát alkotott, következetesen ki
tudta fejteni sohasem egyjelentésű
mondanivalóját. És ami a legfőbb: mindig
hitt a színészekben, velük együtt érte el a
bonyolult lélektani megoldásokat, nyomon
tudja követni a lelki változásokat, és
mindemellett a végső fokig igyekszik
kibontakoztatni a külső kifejezési
eszközöket is, a mozgásművészetet, az
arcjátékot, a táncot és a zenét. Ebben a
grúz nemzetiszínház gazdag
hagyományaira támaszkodott, folytatva a
kiemelkedő grúz rendezők, Szandro
Ahmeteli és Kote Mardzsanyisvili útke-
reséseit. Különösen fontos hangsúlyoz-
nunk: ezeknek a kísérleteknek semmi
közük nem volt ahhoz, amit ma gőgösen a
mindentudó színészi technikának ne-
veznek.

Azt tartják ma sokan, hogy a modern
színésznek (nem is beszélve a jövő szí-
nészéről) legalább úgy kell énekelnie, mint
egy operaénekesnek, úgy kell ugrálnia,
mint egy akrobatának, úgy kell gitároznia,
mint egy. . . És még mit kell tudnia? Sok
mindent. A mindentudó színészideál
hirdetői egyszerűen nem lát-nak határokat.
Minél többet, annál jobb! Akarja látni
valaki ezeket a „minden-tudókat" ? Én
láttam. És mondhatom, hogy rosszabbul
táncolnak, mint egy közepes táncos,
énekelnek ugyan, de nem nagyon, s ami a
lényeg: csapnivalóan rosszul játszanak.

Szturua más utat jár színészeivel. Nincs
absztrakt-sportos edzettségre szükségük, a
kifejezésmódjában legfinomabb
mozgásművészetüket az egyéniségük dik-
tálja. Például A kaukázusi krétakörben
Dzsemal Gaganyidze különös, táncos,
valószínűtlenül bizonytalan, meg-meg-
rebbenő mozgása minden szónál jobban
kifejezi Gruse fivére jó szándékú kis-
polgár figurájának a lényegét. És egyál-

talán nem úgy énekel Azdak (Ramaz
Cshikvadze), mint egy énekes, a hangja
rekedt, elcsuklik, nem elég a levegő az
öregnek, mégis milyen szenvedély su-
gárzik belőle.

Ezzel már visszaérkeztünk ahhoz az
előadáshoz, amelyet az utóbbi évek leg-
kiemelkedőbb szovjet színházi eredmé-
nyei közé sorolhatunk. Az 1975-ben be-
mutatott A kaukázusi krétakör moszkvai
vendégszerepléséről és sikeréről, illetve
magáról az előadásról már volt szó. Ki-
egészítésül érdemes még a következőket
elmondani: ebben az előadásban szeren-
csésen ötvöződnek Szturua rendezéseinek
legjobb vonásai és a grúz színházi kultúra
talán legkiemelkedőbb jellegzetességei. A
rendező nem korlátozta a szereplők
féktelen érzelmi áradását, bár pontosan
meghatározott mederben tartotta. A
szatirikus rajzok, jelenetek, személyek és
helyzetek lavinája a következetes
elgondolásnak engedelmeskedett: ud-
varoncok és kispolgárok falkája támad az
egyedülálló asszonyra, Gruse Vacsnadze
(Iza Gigosvili) mosogatónőre, aki meg-
mentett egy idegen gyermeket, és igazi
anya lett.

Brecht kérdezte: „Lehetséges-e egy más
korban keletkezett történetet tökéletesen a
szerző szellemében megrendezni?" És ezt
válaszolta: „Nem. A rendező olyan
megvalósítási formát választ, amely az ő
korának lehet érdekes." És Szturua éppen
ilyen formát talált. Egyik kritikusa
találóan azt mondta az előadásról: „A
kaukázusi krétakör kaukázusi modellje az
epikus színház kaukázusi modellje." Így
igaz. Az előadás-nak a kaukázusi színek
megismételhetetlen eredetiséget adnak, de
természetesen nemcsak erről van szó. A
lélektani játék és a cirkuszi bohózat, a
tánc, az

ének és a külső hatáselemek együttesen
alkotják az előadás bonyolult, igényes
stílusát. Az előadásban színre lép egy
énekes, aki az események kommentátora
lesz (Zsanri Lalasvili), és egy sanzon-
énekes, aki váratlanul otthagyja a mik-
rofonját, hogy beavatkozzon a szereplők.
sorsába. A fekete cilinderes zenész (Lejla
Szikmasvili) vagy zongorán kísér, vagy az
oldalára fordított zongorán mint hárfán
pengeti a húrokat... Egy szereplő „élethű"

Iovon érkezik, amelyből azonban
világosan kilátszik a drótváz, egy
őrvezető pedig páncélban, lovon vág-
tat. . . Az előadás központi figurájává a
bűnös, örökké részegeskedő és fecsegő
ember, a koldusszegény Azdak válik
(Ramaz Cshikvadze), aki mégis az igaz-
ság és az igazságosság gyenge védel-
mezője.

Még nem tudtam megnézni Szturua
legutóbbi rendezését, a III. Richárdot
ugyancsak Ramaz Cshikvadzéval a fősze-
repben. Az előadást az idén mutatták be,
Tbiliszibe pedig hosszú az út. Azonban
meg vagyok győződve a rendező újabb
sikeréről - ebben az évben ez az előadás
képviselte a szovjet színházakat az
edinburghi fesztiválon.

Jaan Tooming

Eredeti egyéniség. Egyszerűen senkihez
sem hasonlítható. Grandiózus szín-padi
eposzokon gondolkodik, freskóformákat.
valósít meg. A hagyományos színdarab
keretei szűkek számára, az észt irodalom
legnagyobb képviselőjének,
Tammszaarénak ötkötetes regényét al-
kalmazza színpadra; ötleteinek kifogy-
hatatlan gazdagságával, valamint csilla-
píthatatlan alkotói energiájával
csodálkoztat el bennünket.

Tooming még fiatal, de bátor próbál-
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kozásaiban és vakmerő megoldásaiban
érezhető az észt nemzeti kultúra, a népi
életforma - tágabb értelemben -, a népi
ideálok, valamint a munka és a boldogság
szeretete. Mindezt az anyatejjel szívta
magába, ez az ő lényege és természete.

Az Észtországban széleskörűen is-mert
Tooming (a rádióban és a televízióban is
dolgozik) szinte ismeretlen a moszkvai
nézők számára. Akik látták a tartui
Vanemuine Színház legutóbbi
vendégszereplését a fővárosban, bizonyára
úgy emlékeznek Toomingra, mint
tehetséges színészre, ugyanis ő játszotta
Lucifert - kitűnően - Madách Imre A7
ember tragédiájában. (1972-ben Budapesten
is bemutatta ezt az előadást a szín-ház.)

Tooming tehát eredetileg színész, az
észt Színművészeti Főiskola színészkarán
végzett Voldemar Panszo tanítványa-ként.
Panszo korán eltávozott közülünk, de
rövid életében sokat alkotott. A moszkvai
Lunacsarszkij Színművészeti Akadémián
Panszo egyik legkedvesebb tanítványa
volt Alekszej Popovnak és Marija
Knyebelnek, tőlük tanulta Szta-
nyiszlavszkij módszerét és eszméit, s
mindezekhez egész életében hű maradt.
Semmi kétség: ez nem kis szerepet játszott
a tehetséges tanítvány, Jaan Tooming
alkotói arculatának kialakulásában.

Visszatérve kiindulópontunkhoz, a
színházi kritikusok szűk körén kívül
Toomingot, a rendezőt a moszkvaiak
valószínűleg még nem ismerik. Ennek oka
nem a figyelmetlenség vagy a tudás-szomj
hiánya, hanem más, részben Tooming
művészetének jellegével össze-függő
tényező. Így magyarázták ezt a
Vanemuine Színházban : „Moszkvában
nehéz lenne olyan technikailag jól fel-
szerelt színpadot találni, amelyen vissza-
adható az a sok színváltozás és átalakulás,
amelyben Tooming például legutóbbi
előadása, az Új ördög a pokolból is
bővelkedik."

Nem vagyok színháztechnikai szak-
ember, nem tudom eldönteni, igazak-e
ezek az érvek. De jól emlékszem ennek az
előadásnak a grandiózus fináléjára, a világ
összeomlásának képére, amikor az
elektronikus zene hangjaira lassan mo-
zogni kezd a színpadot övező szféra és
minden, ami ezen belül van - mezők és
dombok, falvak és templomok, keresztek -
minden mozgásba jön, összeomlanak a
háztetők, ledőlnek a falak, keresztek
zuhannak alá, és dombok tűnnek el, az
égbolt pedig a csillagok és bolygók
ezreivel forog, mondom, nagyon jól em-
lékszem erre a lenyűgöző képre, és kész
vagyok egyetérteni azzal, hogy itt bizo-
nyára szükség van olyan különös, egyedi
szerkezetekre, amelyekkel talán csak a

tartui Vanemuine Színház rendelkezik.
(Természetesen betekintettem a függöny
mögé is, és Karel Ird igazgató és főren-
dező, a Vanemuine Színház esze és szíve
megmutatta különös büszkeségének tár-
gyait, azokat a gépészeti berendezéseket,
amelyekkel ezeket a színpadi csodákat
létrehozzák.)

Ahhoz, hogy megértsük, milyen a
rendező Tooming, szólnunk kell a Va-
nemuinéről, mert Vanemuine nélkül nem
lenne Tooming sem, legalábbis nem olyan
lenne, amilyennek ma ismerjük.
Vanemuine az ősi észt ének istene. A
Vanemuine Színház mindenekelőtt Karel
Ird. Nemcsak az általa rendezett elő-
adásokban, nemcsak az általa kiválasztott
és nevelt színészekben, de az épület
minden egyes kövében, minden lám-
pájában jelen van az ő akarata, tudása,
művészi és szervező ereje.

1944-ben a színészek kis csoportjával
Ird elsők között tért haza a felszabadított
szülővárosába. A színház helyén kő-
halmazt találtak (a legrégibb színházat
187o-ben alapították). Romokat taka-
rítottak, és a régi maradványok helyén új
épületet emeltek. Ebbe a ma már két
teremmel rendelkező modern épületbe
később az ország minden tájáról érkeztek
a szakemberek, hogy megnézzék,
megértsék és átvegyék a tartui szín-házi
gyakorlatot. Itt minden csodálatos és
legendákat szül. A Vanemuinéró úgy
kezdtek beszélni, mint a szintetikus
színház megtestesüléséről. Valóban, drá-
mát, operát, balettet és operettet egyaránt
játszanak. „Itt a színészek mindent tudnak!
- mondták a szemtanúk -, a színész ma egy
drámában lép fel, holnap operában énekel,
holnapután pedig. . ." Ez azonban csak
legenda. Nem, itt nem engedik meg a
dilettantizmust. A szín-háznak három
magas színvonalú társulata van, drámai,
opera és balett; harmincöt prózai színész,
húsz operaénekes, harmincöt balett-táncos
és ötven-ötven kórista és zenekari
muzsikus. Itt mindenki azt csinálja, amit
nagyon jól tud, például az énekes énekel,
de ha egy énekesben drámai színészi
tehetséget fedeznek fel - és Ird nagyon
igyekszik feltárni az emberben mindazt,
amivel a természet megajándékozta -,
akkor semmi sem menti meg attól, hogy
másnap már ne drámában szerepeljen...

De térjünk vissza Toominghoz. A fiatal
színész sorsának alakulásában a
Vanemuine kivételes szerepet játszott. Itt
talált ideális körülményeket fejlődéséhez,
alkotói kibontakozásához. Ird azt
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tartja: „Minden új irodalmi vagy mű-
vészeti irányzat teljesen más nézetekből
alakul ki, mint az előzőek, és mint min-
den élő, feltétlenül hangos kiáltással ad
jelt születéséről. A mi színházunkban a
pszichológiai realizmusnak régi hagyo-
mányai vannak, ezeken nevelkedett
alkotói kollektívánk sok éven át. De eljött
az az idő, amikor új emberek kerültek
hozzánk - fiatal rendezők , és kezdték
ezeket a hagyományokat lerombolni.
Teljes szabadságot biztosítottam nekik
ehhez, nem akadályoztam egyikőjüket sem
abban, hogy a saját hangját hallassa. A
társulat azonban megoszlott. A régi
iskolázottságú kollektíva mérges volt
rám. Egyszer egy gyűlésünkre meghívtuk
a fiatal rendezőt, Toomingot, és a mi
nagyon tisztelt embereink kipakoltak neki
mindent, amit róla gondoltak. Ezután nem
maradt volna más hátra, mint búcsút
venni jaan Toomingtól. De nem tudtam
ezt megtenni, mivel kivételes tehetségnek
tartom. A természet törvényei pedig
olyanok, hogy a legtehetségesebb egyben
a legnyugtalanabb is. Ez ellen nincs mit
tenni. Türelmesnek kell lenni, és még
egyszer türelmesnek... Tudják, egy
tehetség többet ér, mint száz
tehetségtelen, a mennyiség itt sajnos nem
csap át minőségbe."

Tooming most harminckét éves, az első
előadását (A. Kicberg Hajnalig 1969-ben
rendezte, a legutóbbit, A. Tammszaare
Igazság és igazságosság című darabját pedig
1978-ban. Kilenc év alatt mindössze
nyolc előadást rendezett. Ez nem sok, de
ő a maga útját járja, és az utóbbi évek két
előadása, az A. Tammszaare regényei

alapján készült Új ördög a pokolból és az
Igazság és igazságosság nemcsak az észt, de a
szovjet színházak nagy eseménye is volt.

Az 1976-ban bemutatott Ú j ördög a
pokolból a legnagyobb észt író, Anton
Tammszaare (1878 -1940) regényének
dramatizálása. A regény tartalma egy-
szerű. A prológusban az ördögnek azt
tanácsolják az egekben, hogy ember ké-
pében szálljon le a földre, és éljen istennek
tetsző józan életet. Az Úr kételkedni kez-
dett az emberekben -- mondja Péter
apostol -, kétségei vannak, vajon olyan-
nak teremtette-e az embert, mint aki ké-
pes megtalálni a boldogságot? A kísérlet
célja: az ördög próbáljon meg az isten
parancsolatai szerint élni. Ha ez sikerül
neki, akkor az emberek is képesek erre.
Ha nem sikerül, akkor az emberek nem
bűnösök, hanem tökéletlen

teremtmények, tehát igazságtalanság len-
ne őket a pokolba küldeni inkább meg
kell semmisíteni az egész emberiséget.
Az ördög tehát Jurka paraszt képé-ben

a földre kerül. Minden erejével
megpróbál az isteni parancsolatokat meg-
tartva élni. A Pokol-tanyán a vénséges
Anyókával együtt látástól vakulásig dol-
gozik, de hamarosan a szomszéd kulák,
Antsz kiszolgáltatottja lesz. Antsz fia
elcsábítja jurka lányát, a lány elpusztul,
a fia pedig megnyomorodik a kulák-nál
a sok munkától, és felakasztja ma-gát. A
kétségbeesésbe kergetett jurka megöli
Antszot, és felégeti a tanyát. Nem
lehetséges a földön igaz élet!
Az előadás legfigyelemreméltóbb al-

kotóeleme maga Tooming, az ember és
rendező, aki megszállottan hisz a bol-
dogság paraszti ideáljában, a nehezen
elérhető földi boldogság lehetőségé-ben.
„A boldogság fekete kenyér" - ahogy
Leonyid Leonov egyik művében írta.

A színpadon különös, hallatlanul pon-
tosan felépített világ található. Egyik
oldalról nézve ez a világ anyagi és reális

Jurka igazi faekével szántja a földet,
éjjel-nappal paraszti munkát végez az
Anyókával -, a másik oldalról pedig va-
lamilyen szokatlan perspektívában jele-
nik meg, mivel az egész színpad egy
csillagmiriáddal borított hatalmas éj-
szakai ég, ez alatt játszódnak az esemé-
nyek. Az, ami a szemünk előtt zajlik,
nemcsak szokásos, mindennapi értelmet
kap, hanem más dimenziót is. A tér
mintha ezer és ezer verszttel kiterjedne,
és a lét minden pillanata az örökkéva-
lósággal függne össze, az egész emberi
élettel, az élet összegzésének szükség-
szerűségével. Nem véletlenül áll a dom-
bokon itt is, ott is pontosan annyi fa-
kereszt, ahány résztvevője van a törté-
netnek, illetve a példázatnak. Az előadás
második dimenzióját erősíti az is, hogy
Jurka háza, Antsz tanyája és a templom
játékszerszerűen kicsik, mellettük az

R. Csikvadze ( II I. Richárd) és N. Pacsuasvi l i (Lady Anna) a Rusztavel i Színház
Shakespeare-előadásában



ember óriásnak tűnik, cselekedetei aka-
ratlanul is más méreteket öltenek, más lesz
a jelentésük. Ebben a nem adekvát
környezetben a Prédikátor jámbor életre
buzdító intelmei különös hangsúlyt kap-
nak (ezt a szerepet maga Tooming
játssza).

Tooming természetesen megváltoztatja
a regényt, a hozzá közel álló motívumokat
hangsúlyozza. És Tooming pátosza
távolról sem esik egybe Tammszaare
pátoszával. Az író regényparódiát írt,
gonoszul nevetséges apologetikát a mun-
káról, ami az általános jólét alapja a
kapitalista viszonyok között. Tooming alig
érzékelhetővé tompítja a szatírát, ezzel
szemben világosan felismerhető az a
határtalan együttérzés, amit a földi, jámbor
Jurka keserű sorsa iránt érez, aki elviselte
a gúnyolódásokat, a meg-aláztatásokat, aki
mindent és mindenkit elveszített, mégis
rendíthetetlenül hisz az egyszerű földi
értékekben. Ez a mérhetetlenül keserű hit,
ez a kategorikus imperatívusz az előadás
belső vezér-szólama.

Tooming mindenben meglepő és ön-
álló. Jurka szerepét olyan színészre bízta,
aki sokáig csak komikus feladatokat ka-
pott. És Lembit Eelmjae teljesen új
oldaláról mutatkozott be. Tragikus hangok
szólaltak meg a nehézkes, lomha
emberből, akinek erős paraszti kezei
vannak, a hátát már nem tudja kiegye-
nesíteni a nehéz munkától, szomorú-
kedves szemeiben pedig elszánt erő re"-

tezik. Úgy érzem, Jurka szerepében a
színész emberi adottságai, alapvető fizio-
lógiai sajátosságai pontosan egyeztek az
általánosított epikai alakkal. Am ebben az
előadásban olyan szerepsémákkal is
bőven találkozhatunk, amelyek csupán
egy-egy domináló jellemvonást fejeznek
ki, és amelyek lényegükből adódóan sta-
tikusak. Aligha lehet ezért a művészeket
vádolni, hiszen az a törekvés, hogy egy
este „elolvassuk" a sokrészes regényt,
megbosszulja magát nemcsak a téma, de
az alakok töredékes jellegében is. El kell
ismerni, hogy a bonyolult jellemek
leegyszerűsítése Tooming „régi bűne", a
kritikusok állandóan helytelenítik is.

Mint már szó volt róla, különös hatást
kelt az Új ördög a pokolból befejezése. A
kompozíció, a cselekmény zenei vége
szempontjából ez kifogástalan. A tanya,
később az egész világ forgása úgy meglep
tragikus erejével, hogy szinte észre sem
vesszük: Tammszaare egyáltalán nem
ilyen végzetes véget szánt az
emberiségnek. A regényben a befejezés
kissé másképp hangzik. Miután Jurka
vétkezett a földön, az epilógusban ismét
az egekben - az előadásban nincs sem
prológus, sem epilógus - Péter apostol
vallatja a földön járt ördögöt:

„- El akartad érni a boldogságot?
 Egész lelkemből.
 De hiszen felégetted a tanyát, és

Ravasz Antsz fejét kővel zúztad be!
 Ellenségem volt, nem tehettem más-

ként. ... De mondd, találtam-e bol-
dogságot?
 Nem tudom.
- Nincs még egy lehetőség ? Nincs más

megoldás?
 Nincs.
 De akkor ez örökké így marad, a világ

végéig!
 Semmit nem tehetsz ellene! Meg kell

tisztulnod!"
Az elmondottak értelme világos : az

embernek a földi kérdésekre a földön kell
megkeresnie a választ. Magától értetődik,
hogy még csak halvány utalás sincs a
világkatasztrófa szükségességére. De
Tooming elképzelése szerint nem
regényparódiát látunk, ezért a finálé ret-
tenetes figyelmeztetés, szigorú emlékez-
tető, hogy az élet igazságtalan, az erkölcsi
normák betartása ellenére is elkerül-
hetetlenül katasztrófához vezet.

Tooming gyakran fogalmaz olyan sa-
játos színi kompozíciókat, amelyek je-
lentősen különböznek az eredeti műtől, és
kedvelt motívumait, eredeti koncepcióját
érvényesíti. Ez a „betegség" így vagy úgy
a fiatal rendezők többségét érintette.
Amikor Tooming A. Dumas A három
testőrjét állította színpadra (ez volt a
negyedik bemutatója), a bátor, dicsőség
övezte kalandorok, a gascogne-i legények
lenyűgöző, romantikus története helyett
színpadi groteszket alkotott a
professzionalista gyilkosokról, szoknya-
pecérekről, akik nemcsak a becsületet, de
az elemi erkölcsöt is nélkülözik. Eb-ben
Tooming nem volt különösen eredeti,
hiszen ekkoriban már-már klisévé vált
Dumas négykötetesének ironikus
szemlélete.

Látomásainak démona túlságosan
uralkodik a rendező akaratán, zavarja egy
színdarab egyedülálló vonásainak
észrevételében. Ugyanakkor nem köti meg
a kezét, amikor próza, költemény, népdal
alapján kötetlen kompozíciót alkot. Így
keletkezett a Jónás testvére című előadás,
amelynek premierje két héttel az Új ördög
a pokolbólé után volt, mintha ez az
előzőben feltett kérdésekre válaszolna. Az
Ernyesz Enno versei, költői
visszaemlékezései alapján készített elő-
adás metaforikus formában beszél az
ember szerencséhez és boldogsághoz
vezető útjáról.

Ez alkalommal jól érzékelhető a rendező
törekvése: úgy fejezze ki saját világát,
hogy közben ne távolodjon el a szerzőétől
sem, legyen összhangban an-

Jelenet a tartui Vanemuine Színház Új ördög a pokolból című előadásából



nak alkotói rendszerével, stílusával,
hangvételével. (Az Új ördög a pokolhól

előadásában ugyan eltért a szatirikus-
parodisztikus hangvételtől, de ott is a
rendező és az író mondandójának egy-
ségét jelezte az ideológiai-filozófiai fő-
téma kifejtése.)

Legutóbbi előadásában, az Igazság és

igazságosságban a rendező ismét Tamm-
szaare-regényt dolgozott fel. De ezúttal
nem egy-, hanem ötkötetes regényt, az
észt irodalom egyik legjelentősebb alko-
tását. A premier 1978-ban volt. Meg sem
próbálom elmesélni az öt kötet tartalmát
ez a feladat megoldhatatlannak tűnik.
Toomingnak azonban valami csoda
folytán sikerült úgy megvalósítania a
színpadon, hogy egységes egésznek
érezzük. (A híres észt író, Osvald Too-
ming, a rendező apja alkalmazta szín-
padra a művet.)

Tooming előadása egy tömbből fara-
gott, nehéz benne valami fölöslegeset
találni, bonyolult építményének alkotó-
köveit szilárdan illesztette egymáshoz.
Elképesztő a fiatal rendező szándékának
nagysága és vakmerősége - nemcsak az
ötkötetes elbeszélő mű legfőbb eszmei
motívumait sűríti egy estébe, hanem a
sorsok, alakok, jelenetek és helyzetek
többségét is, ez lényegében nem szín-
padra alkalmazás, nem is regényilluszt-
ráció, hanem bizonyos értelemben ön-álló
alkotás, amely saját törvényei szerint
fejlődik, amellett mindenben követi a
regényt. Az epikus idő sűrítését azzal éri
el, hogy az előadásban az idő hol
előrerohan, hol visszatér egyik vagy másik
sorsnak, eseménynek a kezdetéhez.

Így történik ez a két öreg főszereplő,
Andresz (L. Eelmjae) és Pear (A. Angyer
esetében is), akiknek a nemzetsége
egymással szomszédos tanyán él, és akik
egész életükben egymással ellenséges-
kedtek. Az előadás elején koros embe-
rekként látjuk őket, mindegyiket a saját
tanyáján, a saját várában, saját szín-padi
helyén. A két nemzetség alapítói - ebben a
térbeli elrendezésben - mintha a történet
alapját, keretét alkotnák. Ugyanakkor
egyéni életük játszódik le előttünk, a
sokrétű regény szereplőinek sorsával
egyetemben. A következő kép-ben -
valójában színházi értelemben vett kép
nincs, minden a szimultán térben történik,
amikor is a jelenetek és a tér állandó
változásban van -, tehát a következő
pillanatokban fiatalok, életútjuk kezdetén
állnak. Az egyes jelenetekben az ő életük
eseményei elevenednek meg,

örökös gyűlölködésük és kibéküléseik,
földdel való törődésük, irigységük és az a
képességük, hogy a rosszban is meglássák
a jót. Az ő sorsukkal össze-fonódva
bomlik ki a többi életút is, így az öreg
Andresz feleségéé és fiáé, Indreké.
Családi drámájuk a harmincas évek
Észtországának bonyolult szociális-
történelmi hátterében bontakozik ki,
amelyre a válság, a tömeges csődök, ár-
verések, az üzletemberek gazsága, a
„felsőbb körök" aljassága a jellemző.

Míg az előző előadásban a cselekmény
időnként meg-megtorpant, addig az Igazság
és igazságosságaban folyamatosan halad
előre a fináléig, amelyben a főhős, lndrek
(kitűnően alakította E. Hermakjula),
miután végigjárta a burzsoá társadalom
erkölcsi értékeiből történő kiábrándulás
keserves útját, és átélte felesége hitsze-
géseit, visszatér falujába, övéihez, az ap-
jához. A tehetetlen öregember meg-őrizte
élete ábrándját, a szomszédos mocsár
lecsapolását, amelyet a tanyán élők közös
erővel végeznének cl, hogy az újjá-születő
földön kivirágozzék az élet. Egyáltalán
nem véletlen, hogy az öreg és a fiú
ábrándjai Faust utolsó monológjára
emlékeztetnek. A hasonlóság itt nyilván-
valóan arra késztet, hogy általános emberi
összefüggésekben értsük meg az öreg
Andresz szavait.

Az előadás végén az öreg és Indrek egy
virágzó almáskertbe mennek - a fehér
virágoktól elnehezedett almafa-ágak
kettős falként ereszkednek le, és ki-töltik
a színpad egészét. A csupasz fák, faágak,
amelyek körül annyi igaztalanság történt,
szép szimbólumként kivirágoztak. Az
ünnepélyes és ujjongó korái hangjaiban, a
virágok ragyogó színei-

ben kifejezésre jut a lehetőség: hinni egy
nagyszerű földi világban, a békében.

A Vanemuine Színházban ezt az elő-
adást közvetlenül az Új ördög a pokolbóI
után láttam, amely a világkatasztrófa ko-
mor fináléjával végződik. Tooming sze-
rint nagyon fontos, hogy a két előadást
mint egészet fogjuk föl, az Igazság és
igazságosság világos összegzését a két
darab együttes, általános befejezéseként
értelmezzük.

Ez az előadás láthatóan összefoglalja
Tooming eddigi alkotó szakaszát - a ren-
dező útkeresése a nagy formák, a bonyo-
lult, sokfigurás kompozíciók területén
ebben teljesedett ki leginkább. Bizonyára
senki sem tudja biztonsággal megjósolni,
milyen irányba halad ezután Tooming. A
színpadi freskótechnika igazi mestere
továbbfejleszti-e a nagy formák oh
szerencsésen megtalált eszközeit ? A
hagyományos színdarabokhoz fordul-e,
amelyekhez ez idáig láthatóan közömbös
maradt? Leereszkedik-e az általános
emberi magaslatokról a bűnös földre,
hogy figyelmesebben szemügyre vegye
kortársait, saját korát? Felváltja-e az
általános-filozófiai objektívet - amely-ben
olyan jól láthatók a széles panorámák - egy
másikra, hogy világosabban fel-ismerje a
reális arcvonásokat, a lélek rejtett
rezdüléseit, amelyek nem is esnek oly
távol az idő mozgásától, a kor éles
fordulataitól, az igazság és igazságosság
keresésétől.

Nem érdemes találgatni. Tooming ra-
gyogóan tehetséges, a tehetség pedig
mindig meglepő és kiismerhetetlen.

Jakab Emma fordítása
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