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Portrévázlat
Viktor Rozovról

Rozov: A siketfajd fészke (Játékszín). Várhegyi Teréz, Straub Dezső, Máthé Erzsi, Szekeres Ilona, Moór
Marianna és Bessenyei Ferenc (lklády László felvételei)

A téma mindenképpen időszerű lehetne. A figurák valóban létezhetnek, problémáik többnyire valódi ellentmondásokra
utalhatnának, ha az író igyekezne a felszín
mögött a mélyebb összefüggéseket
megkeresni és megláttatni, vagy ha a
rendező arra kényszerítené kitűnő
színészeit, hogy a kétségtelenül igazságot
tartalmazó, közismert, de újat nem mondó
megállapítások mögött keményebben
érzékeltessék a „viccesnek" látszó
szituációkban is a nem is olyan derűs és
nem
ellentmondásmentes
világot.
Egyébként félő, hogy a közönséghez
csupán a közhelyek jutnak el.
Ami viszont maradéktalanul boldogíthatta a közönséget, az a színészek
játéka volt. Az, hogy figuráik egytől egyig
éltek, színesek és izgalmasak, nem mond
ellent az előbbieknek. A színészi
tapasztalatokkal bőségesen rendelkező
Rozov árnyalt szerepeket írt, erősen számítva és hagyatkozva a színészek fantáziájára. Ezért a színvonalas együttes játékból helyenként betétek emelkedtek ki,
nem hivalkodóan, de hangsúlyozva a
színész személyiségét. A darabbal kapcsolatban említett kifogások a legkevésbé
az egy-egy jelenetre színen lévőket zavarták, és ez egyértelműen megmutatkozott teljesítményükben is. A Szudakov
földijét, gyerekkori pajtását, Valentyina
Dmitrijevnát megszemélyesítő Göndör
Klára az egyértelműen vígjátéki, sőt
bohózati jelenetet oly hihetetlen mélységgel szólaltatta meg, hogy a szituáció
semmit sem vesztett abszurditásából,
humorából, mégis benne volt a fiának
igazságot kereső anya megrendülése,
döbbenete, fájdalma.
Győri Ilona, Zója anyjaként szolid és
„ízléses" harsánysággal volt félszeg,
mértékkel merített a bohózati elemek
kelléktárából. Kettejük alakítása és szerepe állt legközelebb ahhoz az elkép

zeléshez, amelyet a Rozov-darabbal előzetesen támasztottunk.
Bessenyei Ferenc és Máthé Erzsi tökéletesen összeszokott házaspárja tudott a
másik félnek még váratlan meglepetésekkel szolgálni. Máthé Erzsi konyhába
kényszerített életét tudta hol boldog önfeláldozással, hol daccal felszolgálni családjának. Bessenyei dörzsölt és elérzékenyült, nagyvonalú és kicsinyes, ravasz és
kiszolgáltatott volt, több helyen engedett
azonban szerepe következetlenségeinek
és a közönségnek, aki mindig jónak,
szeretetreméltónak, pozitívnak akarja
látni kedvencét.
Moór Marianna Iszkraként finom,
természetes benyomást keltett, állandó
figyelemmel kísérte színpadon férjét. A
Jaszjunyint alakító Németh Sándor okos,
elegáns figurát elevenített meg, bár egy
kicsit zavartnak, lámpalázasnak tűnt a
prózai szerepben. Ferenczi Krisztina friss
szépsége, életkedve és életöröme
kellemes perceket szerzett. Derűvel és
talpraesettséggel oldotta meg feladatát a
Provot alakító Straub Dezső, és Zójaként
Várhegyi Teréz. A szűk színpadi tér
(Csinády István munkája) jelezni tudta
Szudakovék impozáns lakásának egy
részletét. Szép és jól viselhető ruhákat
tervezett Mialkovszky Erzsébet.
Szó sincs róla, hogy a közérthetőséget,
a szórakoztatás igényét rónám föl az
előadásnak, csupán azért hiányolom a
mélyebb gondolati síkot, mert a szerző és
a rendező igényesebbet tudott volna
nyújtani, ha nem enged a közhelyek csábításának, és a valódi problémákat nem
helyettesíti azok leegyszerűsített képleteivel. Ezért bár, a siker maradéktalan
lesz a közönség körében, a kritikus öröme
kissé zavart, ha arra gondol: tartalmasabban is lehetett volna szórakoztató
ez a végül is kedves játék.

Viktor Rozovnak, a mai szovjet drámairodalom jelentős képviselőjének művei a
szovjet színpadok repertoárdarabjai közé
tartoznak, de jól ismertek külföldi
színházakban is. Szerepe és jelentősége
az irodalmi-színházi életben nemcsak
abban van, hogy meglátja az élet újfajta,
szokatlan jelenségeit - s mivel kitűnően
ismeri a színházat, nemegyszer ő találja
meg először azokat a színpadi jelrendszereket, konfliktusokat és hőstípusokat,
amelyekben a mai témák a színházban
közvetlenül megjelenhetnek - ha-nem
abban is, hogy Rozov egész élete a
színházhoz kötődik. Tizenhat éves korában már tagja volt a kosztromai
TRAM-nak, a munkásifjúság színkörének, aztán a népszerű TUZ-ban, az Ifjú
Nézők Színházában folytatta művészi
pályáját, majd a színház légkörétől
teljesen elszédülve az ambiciózus fiatalember 1934-ben otthagyta Kosztromát, s
Moszkvába utazott, beiratkozott a
Forradalmi Színház mellett működő
színiiskolába, ahol négy év múlva,
huszonöt évesen színészi diplomát kapott.
S bár több színházban játszott különböző frontszínházakban, és eljutott
még Alma-Atába is - darabokat is rendezett, élete végül is a drámaírás felé
kanyarodott.
A Rozov-drámák - többségükben - a
felnövekvő nemzedék útkereséséről,
morális töprengéseiről szólnak. A legteljesebben és a legmagasabb művészi
színvonalon nem Rozov fogalmazta meg
a valóság tényleges konfliktusait, de
műveivel nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy az adott korszakok kényes és
aktuális kérdései pontos és rangos
művészi megfogalmazást kapjanak. Egyike volt a szovjet dráma azon „szürke
eminenciásainak", akiknek munkássága
nélkül talán elképzelhetetlen lett volna a
minőségi előrelépés e műfajban. Általában elmondható, hogy Rozov is építette
azt a hidat, amelyen a szovjet
drámairodalom a szimplifikáló és sematikus stílustól a modernebb, motiváltabb
realizmusig eljutott.

világszínház
Az ő nevével fonódik össze a szovjet
színház húsz éve megkezdődött nagy
újjászületése: a TUZ átszervezése, a
Szovremennyik megalakulása s a mai
szovjet színház két jelentős alkotójának
Anatolij Efrosznak és Oleg Jefremovnak
az életútja. Kétségkívül hatással volt a
fiatalabb drámaíró-nemzedékre is, Radzinszkij és Roscsin például közvetlen
követői.
A Szovremennyik 1957-ben a kezdő
drámaíró, Viktor Rozov darabjával nyitott,
s Oleg Jefremov színésznövendékei - akik
művészi programjukként Sztanyiszlavszkij
és Nyemirovics-Dancsenko hagyatékának
újjáélesztését jelölték meg - az örökké
élnekben vélték megtalálni ars poeticájuk
lényegét, vagyis azt, hogy csak az igazság
marad meg örökké, és leomlanak a hamis
tekintélyek, a régi dogmák, a naiv, csalóka
illúziók.
A rozovi dramaturgia két forrásból
táplálkozik, egyrészt Csehovból, más-részt
a
negyvenes-ötvenes
évek
amatőr
színjátszásából. A mai szovjet drámairodalomban egymás mellett élnek és
egymást megtermékenyítve fejlődnek a
különböző hagyományok, stílusok és
alkotó útkeresések. A különféle stílusirányzatok mellett a csehovi drámavonal
ihlető szerepe igen jelentős, mind a mai
napig erőteljesen érződik, elsősorban
Konsztantyin Trenyov, Alekszandr Vampilov, Alekszej Arbuzov és Viktor Rozov
műveiben.
Viktor Rozov sok mindent tanult
Csehovtól, s példaadó-ihlető hatásáról
nemegyszer maga is hangsúlyozottan
szólt. Rozov - akárcsak eszményképe köznapi történetekbe ágyazva ábrázolja
kora eszmei és erkölcsi konfliktusait,
ugyanakkor elmélyed a magánélet dolgaiban, s nem tartózkodó a közélet
problémáinak bolygatásában sem. De
művei többségében -- a látszólag szűkebb
családi élet keretein belül is - a közéleti
mondanivaló dominál.
A rozovi dramaturgia másik forrása az
amatőr színjátszás. Már szóltunk arról,
hogy a leendő író hosszú évekig lelkes,
műkedvelő, majd hivatásos színészként
tevékenykedett. Bár „igazi" szerzők műveit
játszották, de a szereplők is - néhanapján
hozzáírtak a művekhez egy-egy betétet,
jelenetet, Rozov is a maga írta kisebb
epizódokban,
jelenetek-ben
kezdte
tanulgatni a színi hatás, a poénra épített
dialógus mesterségét.
A távoli vidékekre szűkös körülmények
között utazgató félig amatőr társu

latok, amilyenekben Rozov évekig játszott, nem tudtak magukkal vinni jelentős
színházi tárgyakat, fontos kellékeket, ezért
legtöbbször
egyszerű,
szerényen
díszletezett színpadon, azaz egy „szobában" adták elő a darabot. A vázoltakból
érthető meg, hogy az „egylakásos" dramaturgia hatása miért olyan erőteljes a
mai Rozov-művekben is.
Az elmondottakkal voltaképpen meg is
határoztuk Rozov helyét a drámairodalomban. Azok közé az írók közé
tartozik, akik nem szüntelenül a halhatatlanságra kacsingatva hozzák létre
életművüket, hanem - amint NyemirovicsDancsenko
jegyezte
meg
egyszer
Csehovról „csupán becsülettel meg akart
felelni azoknak a kívánalmaknak,
amelyeket a kortársi színház támasztott
vele szemben". Éppen ezért darabjait
önmagukban, mint irodalmi alkotásokat
nem lehet a nagy drámák színvonalán
elemezni, csak abban a színházi és társadalmi környezetben, amelyben megszülettek, amelyben hatni akartak.
Rozov színpadi műveinek többsége
kamarajellegű. Drámai építkezése színházszerű, kitűnően ismeri a színpad törvényeit, a drámai műveiből az általában
jól megszerkesztett konfliktusok és élvezetes dialógusok mellett nem hiányzik a
lírai hangulatok halk derűje sem. A cselekmény helyének családi környezetre
való korlátozása, a nagy tettek hiánya,
bizonyos familiáris atmoszféra, a csendesen áradó lírai hang, az önálló élet küszöbére érkezett ifjak - mint a művek fő-hősei
- túlsúlya a más korú és egzisztenciájú
figurákkal szemben, a belső, lelki drámák
iránti fogékonyság, a kérdőjeles és
megoldatlan „megoldások", a színpadszerűség meg a már említett kamarajelleg - mindez a rozovi dramaturgia jellemzője. Tehát azon írók sorába tartozik,
akik új csapást vágtak a szovjet
drámaírásban, visszakanyarítva a drámaírást a kivételes hősök szoborszerű ábrázolásától az emberek mindennapjaihoz.
Drámáinak többségében Rozov nagyszerűen ráérez a társadalmi mozgásokra,
jókor és jól választ az egész társadalmat
izgató, felkavaró jelenségekből, mégis a
felvetett aktuális, kényes kérdések - alkalmanként - vesztenek dinamikájukból és
lendületükből,
mert
azok
írói
megragadása, művészi ábrázolása halványra vagy éppen szokványosra sikerült.
Eddigi - mintegy három évtizedes pályája jelentős írói fejlődésről tanús

kodik, különösen szembetűnő ez, ha
összevetjük A7 ő barátait (1949) az
Érettségi találkozóval (1967) vagy á Négy
csepp-pel (1974). Míg korai művei-ben
megpróbált - a lehetőségekhez mérten pontosabb feleleteket adni az exponált
kérdésekre, addig a hatvanas évektől
datált írásaiban már az egyértelmű
válaszoktól a többféle lehetőség, a
szélesebb körű megoldás irányába halad.
Régebben csak jelenségeket ábrázolt és
értelmezett, újabban már folyamatokat
mutat be és elemez. Elmaradtak a
leegyszerűsített - néha naiv - válaszok, az
egyetemesnek tűnő döntések, s helyükbe
az élet sokrétűsége, a szituációk
sokfélesége s ezen belül a morális aspektusok változatossága került. Legújabb
drámái - mint a Szituáció (1973) és A
siketfajd fészke (1979) is - úgy érnek véget,
hogy nincs végleges meg-oldás. A
cselekmény lezárása és a probléma
megoldása nem egy és ugyanaz. Az előbbi
véget ér, az utóbbi tovább él, de az élet is
megy tovább, s hozhat - kell, hogy hozzon
- újabb és újabb megoldásokat.
A Rozov-művek hőseinek többsége mai
fiatal. Ezek a „rövidnadrágosok" - a
kedvenc figurák - legtöbbször az írói
alapgondolat hordozói is. Látszólag
gyermekes tetteikkel is komoly, időálló
ítéleteket mondanak ki. Ugyanakkor a
„rövidnadrágosok" magukban hordozzák a
felnőtté érés minden feszültségét és
egyenetlenségét, tele vannak ellentmondásokkal, a fejlődés gyötrelmeivel.
Az író művészi érzékenységgel fedezi fel
a kedvenceiben rejlő értékeket, de látja és
láttatja azt is, ami egyelőre akadályozza akadályozhatja - az értékek kifejlődését.
Rozov - amint más írók is - ifjú hőseit
kipróbálandó,
távoli
vidékek-re,
Szibériába, a szűzföldekre küldi őket,
ahonnan remélhetőleg megférfiasodva,
megedzve és megkomolyodva térnek
vissza. Az életben vadul cikázó ifjak
többsége megérti, hogy egy fiatalembernek mindent mindig elölről kell
kezdeni, a tanulást, a tapasztalatszerzést,
az útkeresést, és csak keserves, rögös
életút megtétele után találhat rá a boldogság, a boldogulás lehetőségére. Hogy
Rozov színpadra emelte a „rövidnadrágosokat", ez kétségkívül az ő művészi és
társadalmi érzékenységének az érdeme, az
viszont, hogy fiatal hőseit nem tudta
mindig és mindenben teljes művészi totalitásban ábrázolni, ez pályájának és részben tehetségének bizonyos korlátja.

A „lázadó" ifjak önálló életkezdésének
és a „hogyan tovább" kérdésének rozovi
nyitódarabja a Felnőnek a gyerekek (1954).
Andrej Averin, a neves moszkvai professzor fia, az egyetemi felvételi vizsgán
kudarcot vall, s az engedetlen gyermek
nem tart igényt a szülei biztosította „hátsó
ajtóra", sőt unokaöccsével, a szintén
sikertelenül szereplő Alekszejjel Szibériába
utazik. A kedvenc, lázadó hősben,
Andrejben az író meg tudta mintázni a
kedves semmirekellőt éppúgy, mint a maga
erejében bízó és akaratosan önállóvá
serdülő fiatalembert, egyszóval az új
nemzedék pszichológiai arculatát. A régi
sémákat és megszokásokat merészen elvető
s az életben új utakat kereső ifjak eme
prototípusának szájába adja Rozov a
legfőbb
és
nagyon
rokonszenves
szentenciát: „Hát az a legfontosabb a
világon, hogy mi leszek? Hogy milyen
leszek - az a legfontosabb!"
A „rövidnadrágosok" felnőtté érése,
boldogság- és életútkeresése, folytonos és
egyenlőtlen harcaik a felnőttekkel, a
kispolgári kicsinyességgel, a nyárspolgári
álszeméremmel hosszú évekre a Rozovdrámák vezérmotívuma lett. Az újabb
„rövidnadrágos" hősben, Oleg Szavinban,
az író egyrészt Andrej Averin „előéletéből"
vázol fel részleteket, más-részt megmutatja
azt az erőt, amely az ilyen kis emberben
szunnyad. A Boldogság, merre vagy ? (1957) a
Felnőnek a gyerekek gondolatait szélesíti, de
tovább is megy, s a kispolgári mentalitás, a
tulajdon-szerzés
beteges
vágyainak
veszélyeire is rámutat.
A következő vígjáték, az Udvarol a gyerek
(1960) részben a Felnőnek a gyerekek és a
Boldogság, merre vagy? folytatása. Az önálló
élet küszöbére érkezett ifjak nemcsak
pályát választanak, nem csupán elvileg
keresik a boldogságot, hanem ténylegesen
is kibontják érzelmeiket, mert ha
„felnőnek", nyilván udvarolnak is. Szlava
Zavarin, a főhős, a jóképű fiú őszinte
vonzalmat érez Liza Galkina iránt, de a
maradi felnőttek útjukba áll-nak. Az
„egyenlőtlen harcban" (innen a darab
eredeti címe) végül is az erőszak és a
képmutatás vereséget szenved az önzetlen,
tiszta, szép szerelemmel szem-ben. A
vígjáték „felnőttjei" az események során
kezdik megérteni, hogy „mindegyik"
Szlavka egy egyéniség, önálló világ, hogy
felnőttek a gyerekek, sőt udvarolnak is
(innen a vígjáték találó magyar címe), s
minden felnövekvő ifjúhoz más-más
módon kell közeledni.

A
„legvagányabb
rövidnadrágos",
Vologya Fjodorov először az A, B, C, D...
filmnovellában tűnt fel, s abból emelte át
őt Rozov a Ketten az úton (1962) című
darabjába. A mai történet úgy kezdődik a főhős elutazik -, ahogy a Felnőnek a
gyerekek végződött. Ez arra utal, hogy azt
a „gyógymódot", amelyet az író pár évvel
korábban jónak talált - a környezetváltozást - ebben a művében is fenntartja, sőt újra elemzi és tovább szélesíti.
Viktor Rozov hosszú évekig kedvenc
„rövidnadrágosairól" írt, akik egy-két
évtizede az önállóság, a kibontakozás, a
boldogulás lehetőségeit keresték. Az idők
folyamán az egykori hősök - Andrej
Averin és társai - kiküzdötték a győzelmet
az „ellenfelekkel", a felnőttekkel szemben,
bár az utóbbiaknál volt a szellemi és
fizikai erő, de végül is meghátráltak a
bátor, lankadatlan ifjak előtt. A hatvanas
évek közepétől - bár az író nem szakított
véglegesen a „rövid-nadrágosokkal" sem egyre erőtelje-sebben azt kezdte vizsgálni,
mi lett a hajdani gyerekekből, mi módon
rendezik el újra - immár önállóan életüket, hogyan szemlélik felnőttként a
világot, miként nevelik fiaikat, lányaikat, a
saját „lázadóikat", s a mintegy két évtized
távlatából hogyan értékelik önmagukat, a
fiatalságukat, a megtett utat. Míg a
legkorábbi Rozov-művekben kísért a
sematizmus árnya, az az elképzelés, hogy a
pozitív hősnek feddhetetlennek kell lennie,
idővel szép lassan megszabadult ettől, és
figuráinak megalkotásában igényesebbé
vált. Ezzel egyidőben végérvényesen
szakított a „konfliktusmentességgel" és a
heroizált álromantikával, s fokozatosan
rátalált a mindennapok - esetenként
valóban
heroikus
és
romantikus
hétköznapok - realista ábrázolásának
útjára.
Az újabb dramaturgia - a rozovi is nehezebb próbák elé állítja hőseit, többsíkú mozgásra készteti őket. Egy-egy
kiélezett szituációban, egy-egy kényes
konfliktusban már nem lehet túl könnyű netán sablonos - győzelmeket aratni.
Sokszor a pontos, egyértelmű „írói"
megoldás hiányában, maga az olvasó-néző
kényszerül egyéni véleményalkotásra.
Az önmagukkal és az egész élettel
perben álló rozovi felnőttek egyik érdekes
figurája Szergej Szorokin (A bohóc, 1966).
A negyven felé járó férfi lába alól
kicsúszott a talaj, erkölcsileg „megrok

kant", s az egykori szépreményű tudósjelöltből csupán egy üdülő mindenese,
„bohóca", azaz be nem teljesült ifjúkori
álmainak parafrázisa lett.
Az Érettségi találkozó (1967) hősei
huszonöt év távlatából mérik fel az emberré
formálódás
esztendeit,
s
vonnak
párhuzamot mai életük és az érettségi
vizsga korszaka között. Mi az oka annak,
hogy sok ember és emberi jellem
elsilányult, deformálódott, miért adták fel
oly sokan ragyogó ifjúkori elképzeléseiket,
miért törődtek bele az unalmas, érdektelen,
gyakran erkölcsileg is meg-bukott életbe ezeket az izgalmas kérdéseket exponálja
Rozov a darabjában. A „negyvenesek" a
jubileumi találkozón, az újraismerkedés
bizonytalan öröme után, a beszélgetések
teremtette kényes helyzetek, a fura
szituációk nyomán - néhány kivételtől
eltekintve - rádöbbennek arra, hogy az
életben nem a látványos siker, a hangzatos
pozíció, a személyes karrier a legfontosabb,
hanem a belső tartás és emberség. Rozov
kérlel-hetetlen biztonsággal mutatta meg,
hogy mikor az ember „valakivé" lesz - mint
Agnyija, az ismert kritikus, a professzorfeleség -, igyekszik fokozatosan bele-nőni a
szerepébe, felveszi az „alakot", de
legtöbbször nem érzékeli, vagy nem akarja
észrevenni a diszharmóniát a fel-vett „alak"
és valódi önmaga között. Éppen ezért az író
levette a maszkot hőseiről, szembesítette
őket egykori ön-magukkal, mikor még
mindannyian egy-formák, egyenrangúak
voltak. Ily módon huszonöt év távlatából a
legtöbben megértik, hogy nehéz már
változtatni elrontott életükön, s visszatérni
ifjúkori ideáikhoz, mert az elhagyott
eszmék, a meg nem tartott fogadalmak, az
elszalasztott szerelmek vissza nem jönnek.
Szergej Uszov, a „titokzatos" foglalkozású főhős, okos és szenvedélyes szavaival így vagy úgy leckét ad az életből
mindegyik osztálytársnak, elsősorban a volt
feleségnek, az irodalmi ítéleteiben is rideg
Agnyijának, megéreztetve vele - s a
többiekkel is -, hogy az életben a választás
igen kétélű dolog; van, akinek a cím kell,
van, akinek az ember.
Az Estétől déligben (másképp A futópályán, 1969) ismét az „öreg fiúk" élete
került reflektorfénybe, akik különböző
okokból nem jól rendezték el az életüket.
Rozov hű maradt önmagához, most

is a társadalom erkölcsi problémái, a ki- SAÁD KATALIN
vetettek vagy a be nem fogadottak sorsa
érdekli. A darabban három nemzedék él
Expedíció
egymás mellett, s nem éppen békésen.
Mindannyian keresik a helyüket az élet- a bizonytalanba
ben. A sértett író, az öreg Zsarkov,
trénerként működő fia, Kim, testileg- Feljegyzések Robert Wilson színházáról
lelkileg megrokkant lánya, Nyina és
unokája, Albert más-más világot képviselnek.
A hetvenes évek legnagyobb színházi
A Négy csepp (1974) is sok érdekes jel- talánya mindvégig Robert Wilson maradt.
lemet vonultatott fel. A mindenható Tízéves pályafutása során alaposan
igazgató, a kispolgári lelkületű hivatalnok, megosztotta maga körül a közvéleményt:
a mámoros kedvű munkás s a leendő tudós az egyik fél zseniként, az eljövendő kor
is kap az élettől egy-egy figyelmeztetést; előfutáraként tiszteli, a másik fél is alá-írja
van, aki megérti s megszívleli, van, aki zsenialitását:
„zseniális
sarlatánnak"
figyelmen kívül hagyja. A négy kis mondja.
darabban az író a köznapi élet néhány
Sajnos nem ismerem eléggé a Wilsonolyan jelenségét, fonákságát vizsgálta féle színházat, s így nem vállalkozhatom
meg, amelyek önmagukban nem túl je- rá, hogy átfogó tanulmányban elemezzem
lentősek, de a társadalom mégsem bé- és értékeljem. E cikk a maga reflexióival
külhet meg velük. Hiszen a durvaság, az inkább hiánypótló szerepet szeretne
egoizmus, a képmutatás, a közömbösség, a betölteni, amikor csatlakozik a lap korábbi
figyelmetlenség,
a
karrierizmus,
a számaiban megjelent ismertetésekhez,
felelőtlenség mindenfajta megnyilvánulása melyek a wilsoni pálya egyik-másik
megsérti, megfertőzi az embert, s egy-egy állomásáról tudósítanak. (SZÍNcsepp méreg lehet az életünk-ben.
HÁZ, 1971/9, 1974/12, 1976/ 12, 1978/3,
A legutóbbi Rozov-darab, a már említett 1978/7.) Fontosnak látszik ugyanis, hogy
A siketfajd fészke (1979) is igen izgalmas nyomon kövessük, milyen lépcsőfokokat
jelölnek ki munkásságukkal a legjelentőtémát boncolgat, a „nagy ember" hivatali sebb mesterek, még akkor is, ha ez a
"
és magánéletét. Szudakov, a „nagymenő , nyomon követés csak kis részben táa saját élményünkre és naa
fontos-kényes
funkció
birtokosa maszkodhat
gyobbrészt a külföldi szaksajtóra. Mint ez
figyelmetlen férj, rossz apa, hideg-rideg esetben is. Az elemzendő három elő-adás
ember. Csupán a hivatalának, a szerepének Wilson három utolsó bemutatója: az 1977keletkekezésű P a t i o . . . , az 1979 elején
él, az otthoni ügyek-ben viszont teljesen es
Nyugat-Berlinben színpadra vitt Death
„süket". A darab igen élesen - helyenként Destruction & Detroit s az év őszén
találó iróniával - vázolja fel ezt az elég Párizsban megrendezett Edison.. . Közülük
az elsőt volt módomban látni, 1978-ban
gyakori kortársi magatartástípust. (A Nyugat-Berlinben a Színházi Találkozón.
moszkvai siker után a darab magyarországi A másik kettőt a Theater heute és a Die
bemutatója
április
elején volt
a Zeit alapján ismertetem.
Játékszínben.)
Patio.. .

Nemrég személyesen is alkalmam volt
néhány órát Rozovval tölteni, aki nagy
szeretettel és lelkes hévvel beszélt a
moszkvai színházakról, különösen a
Központi Gyermekszínházról és a Szovremennyikről, amelyeknek - főleg pályája
kezdetén - oly sokat köszönhet, s külön
kiemelte Efrosznak, az invenciózus rendezőnek a szerepét. Legújabb darabját a
Malaja Bronnaja Színháznak ajánlotta,
ahol Efrosz jelenleg dolgozik.
Rozov nem az a fajta író, aki maga
körül csak a rajongás és hódolat hangját
kedveli, beérkezett, sikeres színházi szerzőként is megmaradt kedves, szerény,
tárgyilagos embernek.

Ahogyan meglepetést, esetleg csalódást
okozott annak idején a túl hangos Einsteinopera azoknak, akiknek lelkébe Wilson
mint a csönd és a lassított idő apostola
vonult be, hasonlóképpen meghökkentette
a nagy létszámú mammutprodukció után
egy kétszemélyes kamara-darab kétszer
háromnegyed órája azt a közönséget, mely
a
totális
színház
nagy-szabású
megnyilatkozásáért ült be az I Was Sitting
On My Patio This Guy Appeared I Thought I
Was Hallucinating néző-terére. A hosszú és
komplikált cím --Ültem a belső udvaromban
megjelent ez a _fickó azt hittem hallucinálok -

el is mondja az

előadás egész „tartalmát"; pontosabban az
elhangzó szöveg tartalmát. Az előadás két
félideje mintegy újjgyakorlatként Wilson
egyik
alapgondolatát
reprezentálja:
ugyanazt a dolgot lehetőleg több oldalról
kell megtapasztalni és megérteni. A
feketére bélelt színpadon néhány szigorúan aszketikus formájú bútor, feketék
és fehérek. Jó negyedóra hosszat szól a
színpadon a telefon. Már akkor halljuk,
amikor helyet foglalunk a teremben, s
még azután is egy ideig. Vannak, akik
bekiabálnak: „szól a telefon!", vannak,
akik hangosan bevágva maguk mögött az
ajtót, eltávoznak, s természetesen olyan is
akad, aki békésen várakozik. Végre
megjelenik a mester személyesen.
Elegáns házikabátban, lakkcipőben és
simára nyalt, középütt választott hajjal.
Dekoratív félhomály. Leheveredik a
fekvőhelyére, lábát egy asztalon pihenteti.
Minden mozdulata óvatos és kimért:
lassan fordítja a fejét, mozdul a testével,
végrehajt valamilyen cselekvést a kezével
vagy a lábával. Egy pohár pezsgőt tart
hosszú, finom, hihetetlenül kifejező
kezében. Elmondja a történetet, hogyan is
volt, amikor itt ült, s a fickó belépett a
szobába.
A második részben Wilson nem jön
színpadra; ez Lucinda Childs szólója. A
gyönyörű amerikai táncos- és koreográfusnő az Einstein-opera óta dolgozik
együtt Wilsonnal. Childs ugyanazt a történetet mondja el. De nyilvánvalóan nem
a történet a fontos, hanem a képek, melyek közt a szöveg elhangzik. Becsaltak
bennünket a valószínűtlen, gyöngéd,
álmodó, soha meg nem valósuló önmegtapasztalás szférájába, ahol az átváltozások láthatóvá válnak, átéljük, hogy valami, ami tökéletesen azonos, más és más
lesz a különböző feltételek között, hisz
mindketten ugyanazt a folyamatot interpretálják, miközben egyetlen pillanatra
sincsenek együtt a színpadon. A képeket a
játszó személy változtatja meg, a kínzó
mozdulatok könnyűszerrel fölerősödnek
néhány nyaláb fény és sötét hatására. Így
jön létre a titokzatos, szelíd mozgás fény
és árnyék között, elbűvölő pillanatokkal,
mert Wilson, e fanatikus formalista,
biztos kézzel bánik a formával. Csekély
ráfordítással eléri a legtömörebb, pontos
effektusokat. A nézőben - aki elő-életében
már rég hozzászokott a „meg-foghatóan
dramatikushoz" - most kizárólag az
érzelmi sokk marad, mert Wilson
színháza nem az effektus és az általa
kiváltott hatás klasszikus elve szerint
működik; nekirugaszkodás nélkül, hirte-

