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A teljesség színháza
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Az értékelő elemzés fogalmi pontossága
megköveteli, hogy a leningrádi Gorkij
Színház vendégjátékáról íródó méltatás egy
ritkán kimondott történelmi körülmény
említésével kezdődjék: kultúránk múltjának
alig van érintkezési pontja. Ennek
természetes következményeképpen
különbözik gesztusrendszerünk, a színpadi
beszédintonáció által kifejezett érzelmi
tartományok tágassága, nézőink
asszociációs készsége, a szimbólumok
iránti fogékonyságunk, szín- és formaér-
zékenységünk és még sok egyéb mű-
vészetbefogadói tulajdonságunk, s -
emellett - történelmi-filozófiai-etikai-lé-
lektani gondolkodásunk történetében bi-
zonyos fáziseltolódások is vannak. E, re-
alitás szem előtt tartására azért van szük-
ség, mert, ha megfeledkeznénk róla (vagy
éppen az ellenkezőjét hihetnénk), mind-azt,
ami a színpadi élménnyel való talál-
kozásunk során ízlésünktől különbözik -- a
valóban kitűnő előadásokat dicsérő
Igyekezetünkben - kénytelenek volnánk a
prospektus- és brosúraszerzők gyanút keltő
fordulataival leplezni („az előadás-nak
világos, publicisztikaian őszinte politikai
hangzása van" stb.).

Úgy gondolom, Tovsztonogov szín-
házához méltatlan lenne bármiféle
értékkorrigáló stilisztikai telitalálat: a
három Budapestre hozott előadás a maga
ott-honi közegében tökéletesen adekvát
hangzású, az idegen fül számára pedig
annál tisztábban cseng, minél közelebb
hozza a specifikus tér-idő meghatáro-
zottságtól független, általános emberi
lényeget, és ez a találkozás az általános
emberi lényeg valamely vonatkozásával
mind a három előadás összbenyomása
:évén létrejön, jóllehet nem azonos módon
s nem azonos mértékben.

Csendes Don - görögösen

\ három budapesti bemutató közül kető,
Solohov Csendes Donja és Tolsztoj: A ló
története, epikai átdolgozás. A Tolszoj-
elbeszélés esetében a színpadra állítás
szinte természetesen kínálkozik, Solohov
négykötetnyi hosszúságú Csendes
Do n á nak egy színházi este idejére
sűrített Hramatizációját azonban
megvalósítha-

tatlannak hinnők. A lineáris cselek-
ményfelmondás reménytelen és szükség-
telen vállalkozás volna csakugyan, ám a
színpadra alkalmazóknak (G. Tovszto-
nogov és D. Svarc) sikerül olyan formát
találniuk, amely az eredeti cselekmény-
nek töredékét tartalmazza csupán, de
megőrzi a regény teljes szellemi terjedel-
mét.

A sűrítés technikai megoldása az idő-
szemlélet átalakítását kívánja. A lineáris
cselekménvi szint a drámában a regény

harmadik kötetének utolsó részétől kez-
dődik, s a megelőző fejezetekből - az
emlékidézés közlésfikciója által -- csak
azok a mozzanatok kerülnek be, amelyek
a főhős (Grigorij Meljehov) magatartását
a jelen idő síkján motiválják. A tar-talmi
sűrítés lényegében ebből a dramaturgi-
rendezői elhatározásból származik:
elmaradnak a családregény, a kozák
faluközösséget bemutató társadalomrajz
szálai, mert a figyelem Grigorij sorsának
nyomon követésére összponto-

A leningrádi Gorkij Színház vendégjátéka: Solohov: Csendes Don (A kép bal szélén Oleg Boriszov,
Grigorij Meljehov alakítója)



sul. Az ő alakjában, hányattatása törté-
netében azonban jelen van a Meljehovok,
az egész kozák nemzetség históriája az
októberi forradalom és a polgárháború
idején, sőt - Tovsztonogov szereposztá-
sának eredményeképpen -, a főhős köz-
vetít valamit a társadalmi változások el-
len vagy azok mellett állásfoglalásra
kényszerített 1917-es orosz értelmiség
dilemmájából is.

Oleg Boriszov Grigorij energikus tettei,
határozottnak tetsző választásai mögött -
éreztetni tudja annak az év-századok
során megszilárdult kozák falu-közösségi
világrendnek az összeomlását, amelynek
fő pillére mindig a cár katonai szolgálata
volt. (Ezen az áron őrizhették a kozákok a
környező népekkel szembeni
kiváltságaikat, s éppen ezért, a kozák férfi
tekintélyének csak a katonai előmenetel
lehetett a mércéje.) A faluközösségi
világrend másik két pillérét a belső hi-
erarchia és az ősi erkölcsi törvények tisz-
teletben tartása alkotta. Am a forradalom
létrehozott egy másik értékrend-szert, s a
polgárháború folyamán a kozákoknak nap
mint nap hitet kellett tenniük a régi vagy
az új eszmény mellett. Az
irodalomtörténeti publicisztika abban
szokta látni Grigorij Meljehov tragédiáját,
hogy az adott történelmi pillanatban nem
ismerte föl a választási kény-szerszituáció
kizárólagosan alternatív jel-legét: egyik
tábor oldalán sem kötelezte

el magát, hanem úgynevezett „harmadik
utat" keresett.

A leningrádi előadás mélyebben találja
meg a meljehovi magatartás gyökereit.
Grigorijból olyan hőst formál Oleg Bari-
szov, aki valóban kívül jut mindkét le-
hetőségen - mert a régi törvényekkel már
korábban szembekerült, az újakkal pedig
nem képes az értelmi belátást meg-
előzően érzelmileg azonosulni -, de kí-
vülmaradása nem a harmadik tábort
keresőké, hanem az olyan, belülről vezé-
relt személyiségeké, akiknek nem a kol-
lektív politikai ügyekben való jelenlét az
életterük; ezért hozhatók zavarba, ha
választásra kényszerítik őket. Egy tel-
jesebb Meljehov-kép születik tehát Tovsz-
tonogov színpadán, amikor Grigorij kí-
vülállásának okait, a régi eszmények szel-
lemében neveltetés kitörölhetetlen nyo-
main túl, az egyéni pszichikum tartalmá-
ban is kutatják. S ez az általános emberi
lényeg, melynek révén karnyújtásnyi kö-
zelségbe kerülhet a Csendes Don főhőse a
ma intellektueljéhez. Magatartásának fő
mozgatója a számára idegen politikai
közeggel szembeni hárító reflex. Ezért
tragédiája kikerülhetetlen: nem tud auto-
nómiaigényéről lemondani (azaz fölol-
dódni valamely szituációban), a polarizá-
lódott világ globális érvényességű tör-
vénye pedig nem képes mérlegelni a
különbséget kívülállás és kívülállás kö-
zött, vagyis alkalmatlan arra, hogy szub-

jektív, alkati tényezőkből eredő árnyala-
tokat érzékeljen.

Az adott világrend és az adott személyiség
összeütközése úgy játszódik a le-
ningrádiak színpadán, mint egy görög
tragédia. Teljesül az alapvető követel-
mény: nagy erkölcsi erők állnak szem-ben
nagy erkölcsi erővel - egy kollektív
igazság egy szubjektívvel -, amelyek kö-
zött a történés idején kibékíthetetlen el-
lentét van. Az utókor ítéletét a játék
szereplőiből alkalmilag szerveződő, vál-
takozó összetételű és létszámú kórus
kommentárjai közvetítik, a cselekmény
tényei iránti tisztelettel, az elbukó hős
fölötti sajnálkozás vagy a „tévedéséből"

konzekvenciákat fabrikáló moralizálás
nélkül; akárha Szophoklész színpadáról
szólnának. Egyszersmind a kórusra hárul a
feladat, hogy fenntartsa a darab epikai
egységét: összeköti a cselekmény ugrásait,
térbe és időbe helyezi a jeleneteket. A
nagyobb objektivitást hitető érzelmi
visszafogottsághoz szokott magyar néző
számára ez a narráció ugyan néhol
retorikusnak tűnik föl, a dráma orosz
nyelvi közegében azonban nincs benne
semmi emocionális külsődlegesség.

Az ugyancsak görög (arisztotelészi) elv
szerint készült, a többszörös cselekményt
egyívűre szerkesztő átdolgozá látszólag
csak egy kiemelkedő színész alakításra
nyújt lehetőséget. Való igaz az abszolút
főszerep Oleg Boriszové, ak alkalmas is
arra, hogy Grigorij minden gesztusában
egyszerre tudja kifejezni
kozák lelki szilajságát az értelmiségi gyö
kerű autonómiaigénnyel. A többi színész
feladata azonban semmivel sem köny
nyebb. A hatalmas epikai anyag sűrített.

sége sűrítő színészi játékot követel : kevés
szóval és színpadi jelenléttel kell meg
teremteniük Grigorij számára a hitele;
pszichikai környezetet, s ezt fegyelme
zetten, nagy alázattal és - különösen
második felvonástól -- kivételes művész
erővel teszik. Játékuk révén megőrződik
az elkülönült személyiség és a vele szem
ben álló közösségek dramaturgiai egyen
súlya.

Bárányok pedig nincsenek

Ha nem gyanítanám, mennyi esetlege
tényező befolyásolja egy vendégjáték
programjának összeállítását, bizonyár
bátrabban kockáztatnám meg a feltéte
lezést, hogy a három előadás között te
matikai összefüggés, valamilyen mérték-
egymásra épülés van. Legalábbis err vall
az, ahogyan Tovsztonogov a darab

Jelenet Osztrovszkij Farkasok és bárányok című komédiájának Gorkij színházi előadásából



értelmezés során a fő hangsúlyokat ki-
jelöli . Minden előadás előterében az em-
beri kapcsolatoknak egy-egy új, az eddi-
gieknél teljesebben motivált formája áll .
Grigorij sorsán keresztül a közösségétő l
elkülönült személyiségrő l alkot lélekta-
nilag pontos képet, a Farkasok és
bárányokban egy közösség belső
kapcsolat-rendszerét mutatja be, A ló
történetében pedig a természettő l
elszakadt-eltávolodott ember és a
természeti lény konfliktusát jelenít i meg.
A hármas viszonylat-rendszer
voltaképpen az emberi létezés foglalata.
Aki végignézi mindhárom elő-adást, a
humán teljesség élményével
összes lehetőségével és korlátjával -
találja szemben magát, s ez aligha történ-
hetne a rendező szándékától függetlenül.

Aminthogy a Budapestre hozott elő-
adások hangnemi sokfélesége sem lehet
véletlen. A tragikus Csendes Dont olyan
vérbő komédia követi , amely filozófiai
mélységében, valóságvonatkozásai össze-
tettségében, polifóniájában messze meg-
haladja az Osztrovszkij szövegében ez
idáig sejtett lehetőségeket. A. darab esz-
meiségét érintő változtatás pedig csekély,
sőt , esetleg nem is annyira változtatást
jelent Tovsztonogov interpretációja,
mint inkább rábukkanást az eredeti ol-
vasatra, a hiteles intonációra. Egy orosz
nyelvű Osztrovszkij-kiadás bevezető ta-
nulmányában V. Laksin figyelmeztet
némelyik dráma szövegének kétarcúsá-
gára, példaként említve A lónak négy lába
van értelmezését. Ez a dráma első lát-
szatra a hagyományos Osztrovszkijra vall .
Kérdés azonban, honnan a feltűnően naiv
és blőd expozíció, az áttetsző manipulá-
ciók sora a cselekményben, a hősök
ügyetlen önleplezése a valóságszerű
helyzeteirő l és dialógusairól ismert író
darabjában? Laksin magyarázata kézen-
fekvő : A lónak négy lába van már nem ha-
gyományos komédia, hanem annak lé-
lektani groteszkkel átszőtt változata.
Ugyanez vonatkozhat a Farkasok és bárá-
nyokra i s.

A dialógusok itt sem kevésbé felszí-
nesek, a történet sem kevésbé blőd. Mur-
zaveckaja, a rettegett , de örökös pénz-
szűkében lévő földbirtokosnő felbérelt
fiskálisa segítségével megzsarolja szom-
szédnő jét , Kupavinát, a fiatal özvegy-
asszonyt. Csugunov ügyvéd kitöltetlen
váltót csikar ki Kupavinától, és fiktív
adósságokat vezet rá. A tartozásokat a
naiv özvegy készséggel kiegyenlítené, ám
közbeavatkozik Berkutov földbirtokos,
aki szintén igényt tart Kupavina
vagyonára. Linyajev, a Csugunov mes

terkedései után régóta nyomozó helybéli
földbirtokos felvilágosít ja Berkutovot
Murzaveckaja terveirő l . Berkutov elő-
ször leleplezi Csugunov hamisítását,
majd találkozik Murzaveckajával, és be-
bizonyítja tettestársi kapcsolatát az ügy-
véddel. Csugunov megsemmisít i a váltót,
Murzaveckaja eláll terveitő l , sőt
hozzásegít i Berkutovot Kupavina szívé-
hez és vagyonához. A másik cselekményi
ágon Glafira, akit Murzaveckaja eredeti-
leg kémkedni küldött Kupavina házába,
fondorlatos mádon behálózza és házas-

ságkötésre kényszerít i Linvajevet, a har-
madik szálon pedig az ifjú Murzaveckij ,
Murzaveckaja unokaöccse-aki erős alko-
holista lecsúszik Kupavina kezérő l , és

elveszít i hű vadászebét is.
A Farkasok és bárányok külső formai

jegyeit tekintve valóban szabályos, zárt
kompozíciójú komédia. A színpadot
látszólag csakugyan gonosz farkasok és
ártatlan bárányok népesítik be, ám Tovsz-
tonogov minden jellemnek és minden
szituációnak megmutatja a mögöttes
tartalmát, megszabadítván ezáltal a nézőt

E. A. Lebegyev (Hol sz tomer ) és O. V. Baszi lasvi l i (Szerpuhovszki j herceg) A ló tö r téne te című
Tovsztonogov-e lőadásban ( lk lády László fe l vé te l e i )



attól az előítéletétől, hogy a szereplőket
bűnözők és ártatlanok, harácsolók és ki-
semmizettek táborára ossza. A leningrádi
előadásban a szavak, gesztusok felszíne és
valódi tartalma között van ellentét. A
felszín valamilyen örök erkölcsi tör-vény
kánonját tükrözi, a valódi jelentés viszont
az egzisztenciális és anyagi érdekeket
közvetíti. A szereplők tudomásul veszik a
kettős nyelv létét, hallgatólagosan
elfogadják e kommunikáció szabályait, így
afféle társadalmi szerződés, egyezmény
van érvényben a farkasok és a bárányok
között. Ennek következtében a bárányok
természetesen elveszítik bárányságukat -
Kupavina nem segítőkész, ártatlan, jólelkű
lény, Linyajev nem az igazság
tántoríthatatlan bajnoka -: csak farkasok és
farkasaspiránsok léteznek, bár ez
utóbbiaknak időnként érdeküket szolgálja
a bárányszerep.

Ez, az emberi lényeg legmélyéig ható
felismerés akár komorrá is tehetné az elő-
adást, Tovsztonogov azonban inkább azt a
lélektani groteszk föloldást választja, ami
a dupla komédia komponenseinek
egymásrahatásából keletkezik. Az egyik
komédia az, amelyik a harácsolók mes-
terkedéseit leplezi le, a másik, amelyik a
farkasok és bárányok közötti egyezményes
színjátékot jeleníti meg. E kettősség a
színészi deklamáció szándékos
hamisságában, a gesztusok teátrális fel-
nagyítottságában fejeződik ki, éles kont-
rasztot teremtve a szereplők rideg önzést
tükröző másik arcával. És, hogy a dupla
komédia félreérthetetlen legyen, meg-
teremti a rendező a prózai előadás ellen-
pontját is: XIX. századi szokás szerint
táncos-zenés pásztorjátékot iktat a fel-
vonások közé, amelyben a színészek
előadják a farkasok és „bárányok" sze-
relmes egymásratalálását. Az alapjáték és
a betétjáték kapcsolata új stiláris mi-
nőséget is teremt: a kölcsönhatás ered-
ményeképpen a bukolikus betétek a pász-
torjáték paródiájává válnak, az eredeti
dráma pedig a társadalmi szatíra paródiája
lesz.

A megduplázott terjedelmű darab
színrevitele sok rendezői leleményt, a
bonyolult jelentésstruktúra folyamatos
fenntartása kivételes színészi koncentrá-
ciót igényel, de nagy lehetőséget is kínál a
mesterségbeli tudás, a szellemi és a
szakmai felkészültség megmutatására. E.
A. Popova Murzaveckajája az első részben
minden anyagi-erkölcsi háttér nélkül álló,
de tekintélykövetelő, dölyfös dáma, a
végkifejletben képmutatóan megalázkodó
öregasszony. G. N. Szcse-

petnova, Glafira szerepében, kezdetben
buzgó zárdaszűz, később az érzékiség túl-
hangsúlyozásával férjet vadászó, ravaszul
számító lény. Sz. N. Krucskova Kupa-
vinájának naiv jóságossága mögött buta-
ság, a férfiakkal szembeni tartózkodásá-
ban fojtott vágyakozás, a Berkutovval
való találkozásra készülődés rejlik. S ez a
készülődés vezet a dráma kulcsjeleneté-
hez, ahhoz a találkozás előtti pillanathoz,
amidőn a bárány epedő szívvel várja,
mikor kapja már be a farkas.

Tovsztonogov clownja: Holsztomer

M. Rozovszkij Holsztomer-adaptációja
megjárta valamennyi moszkvai színház
dramaturgiáját, s mindenütt képtelen
ötletnek tartották, hogy színpadon elő
lehessen adni egy ló történetét. Tovsz-
tonogov volt az, aki az inkább lírai-epi-
kus, mint epikus-drámai Tolsztoj-elbe-
szélésben észrevette a színpadra alkalma-
zás lehetőségét, de ő sem bízott igazán a
vállalkozás sikerében, ezért a darabot a
stúdiószínpadra szánta, s csak amikor
Lebegyev próbálni kezdett, döbbent rá:
színész és szerep színháztörténeti értékű
találkozását szervezte meg. Ez az elő-adás
Lebegyev nélkül elképzelhetetlen. Csak az
ő kivételes képességei révén tárulkozhat
föl a tolsztoji szellem páratlan bölcsessége
és a tolsztoji részvét mély humanizmusa.

A ló története a legalapvetőbb emberi
kérdésekről szól. Holsztomer sorsában
három életút egyesül: a születés és az el-
múlás közötti általános biológiai folyamat
mint természeti törvény, az emberek
akaratának kiszolgáltatott természeti lény
élete és a szimbolikus emberi idő. A
tényleges középpontban nem az élete
történetét mesélő ló áll, hanem a termé-
szettől elrugaszkodott ember, aki végtelen
önimádatában fölébe helyezi magát az
objektív világrendnek. Felelőtlenül
beleavatkozik más élőlények sorsába,
kénye-kedve szerint rendelkezik az éle-
tükkel, értékrendet állít fel közöttük, s ha
úgy tetszik neki, törvényen kívül helyezi a
„tarkákat". Holsztomer tarka ló. Megesik
vele minden, ami a tarkákkal megeshet,
vagyis ő az, akivel megtörténik az ember:

ebben az értelemben fő-szereplő.
Kivonják a tenyésztésből, de mielőtt

kiherélnék, szerelme elpártol tőle. Oda-
ajándékozzák az istállómesternek, aki
igavonó állatnak használja, mígnem egy
napon Szerpuhovszkoj herceg, felfigyelve
kvalitásaira, az eladásra kínált csoda-
mének helyett őt vásárolja meg. A her

cegnél jut el Holsztomer élete csúcsaira:
benevezik az ügetőversenyre, amelyen
megelőzi valamennyi hajdani istállóbeli
vetélytársát. Am a futam közben Madame
Mathieu, Szerpuhovszkoj szerelmese
megszökik egy fiatal tiszttel (mind a fiatal
tisztet, mind Milijt, a daliás csődört, aki
Holsztomer kanca-kedvesét elhódítja, egy
színész, M. Volkov alakítja). A herceg
utánaered Madame Mathieu-nek, utol is
éri; a meghajszolt lovat azonban -
gondatlanságból - megitatják, s ezáltal
örökre tönkreteszik. Holsztomer sorsa
egyre rosszabbra fordul, végül utolsó tu-
lajdonosa, Bobrinszkij gróf (ugyancsak M.
Volkov játssza!) parancsot ad a levá-
gására. Minden lépése csalódás attól kezd-
ve, hogy elveszíti anyja szeretetét, ked-
vese szerelmét, majd „férfiasságát", még-
is határtalan bizalommal közeledik élete
újabb állomásaihoz és társaihoz, lóhoz,
emberhez egyaránt. Hiszékenysége át-
kíséri a túlvilágra is : „Biztosan gyógyítani
akarnak. Csak gyógyítsanak" - mond-ja,
amikor megindul felé a késsel két lovász.

Holsztomert bizalma, érzelmi kitárul-
kozása egyfelől végtelenül kiszolgáltatottá
teszi, másfelől sorsa, pontos tudósítása a
világról, önmagunkkal szembe-sít. Olyan
a tarka ló Tovsztonogov színpadán, mint
cirkuszi kedvencünk, a könnyező bohóc:
nevetünk csetlő-botló lényétől komikussá
váló sikerein, kudarcai pedig
igazságérzetünket ébresztik, arra
kényszerítenek, hogy saját életünket
hozzámérjük e lény tisztaságához; számot
vessünk avval, viszonoztuk-e vajon a
hozzánk közeledők elfogadott szeretetét,
engedtük-e a magunk környezetében
szabadon érvényesülni a természet tör-
vényeit, nem terheli-e lelkiismeretünket
olyan súly, amely nagyobbnak bizonyul
halandóságunk terhénél? Ez az előadás
aktivizál: ösztönöz a természeti érték-
rendhez való visszatérésre, az igazságos-
ság, a harmónia és a szeretet keresésére.

A három Budapesten bemutatott darab
közül A ló története az, amelyik a
legnagyobb mértékben támaszkodik a
néző asszociációs készségére. Jelzésszerű
a díszlet (egyetlen textilkompozíció al-
kotja a cselekmény valamennyi színterét),
a kellékek és a jelmezek járulékai (a
lófarok és a hám) stilizáltak, azonban sem
ezekben, sem az emberi és az „álla-ti"

szituációk közötti párhuzamot kifejező
szimbólumokban nincsen hivalkodó
talányosság. A szimbólum Tovsztono-
govnál csak annyiban helyénvaló,
amennyiben a valóság fölidézése
szempont-



jából nélkülözhetetlen, A rendező a meg-
valósítás során elsődlegesen a színészi
játékból indul ki, arra alapozza a drámá-
ban érvényes szellemi viszonylatok meg-
lényegítését. Lebegyev partnerei csak-nem
kivétel nélkül két-három szerepben lépnek
a néző elé, és sorra megjelenítik egy-egy
emberi alaptípus többféle sors-variánsát.
V. P. Kovel Vjazopurihát és Mathieu-t, a
hűtlen lovat és a hűtlen asszonyt játssza;
M. D. Volkov az imponáló megjelenésű,
belülről üres és érzéketlen figurákat, J. N.
Mironyenko a gazdái kedélyéhez
alkalmazkodó szolgát. Csak Holsztomer és
Szerpuhovszkoj herceg szerepét alakítja
más-más színész
a két figura sorsában föllelhető párhu-
zamosság ellenére -, azért, mert külön-
bözésük legalább ekkora: Szerpuhovszkoj
áldozat és föláldozó, Holsztomer áldozat
és ideál, a bűntelenség eszménye, aki, ha
lófarkát és hámját levéve adekvát
emberszerepet kapna, az egész dráma
jelentését meghamisítaná.

A ló története aratta Budapesten a leg-
nagyobb szakmai és közönségsikert, s
ebben az előadásban föl is lelhető a Le-
ningrádban folyó művészi munka minden
számunkra való tanulsága:

I. Tovsztonogov színháza rendezői
színház, de: az előadást a színész egyéni-
ségére építi, az ő sokarcúságára támasz-
kodva teremti meg a formák végtelen vál-
tozatosságát. Ezért huszonöt év munká-
jával olyan társulatot alakított ki, amely-
ben talán több kivételes tehetségű színész
játszik, mint bármely más szovjet szín-
házban. Ám a bő két évtizedes közös
munka ellenére A ló története próbái kilenc
hónapig folytak.

2. Tovsztonogov színháza rendezői
színház, de: alkotó együttműködést vállal
egy olyan dramaturggal (D. Svarc), aki
szépirodalmi igényű átdolgozásokra képes,
a színművek értelmezése és újraér-
telmezése során pedig csalhatatlanul ta-
lálja meg a mindig eredeti, de a szerző
szellemétől sohasem idegen olvasatot.

3. Tovsztonogov színháza rendezői
színház, de: a díszlettervező (E. Kocser-
gin) amellett, hogy maradéktalanul meg-
valósítja a rendezői elképzelést, markáns
ízlést képvisel, s az előadás keretein belül
autonóm művészetet teremt.

4. S egyben végezetül: Tovsztonogov
színháza rendezői színház, de: Tovsz-
tonogov olyan rendező, aki magasrendű

SZÁNTÓ JUDIT

Szentivánéji sokk

A Deutsches Theater
budapesti vendégjátékáról

A folyóirat kritikus nehéz helyzetben van.
A fürgébb napilapokba dolgozó kollégái
ugyanis adott esetben elírták előle
mondandója java részét. Legtöbbjük
álláspontját többé-kevésbé osztja, egy-két
írás alá pedig legszívesebben oda-
csatlakoztatná nevét, ahelyett, hogy újra
próbálja fogalmazni a szerzők vélemé-
nyét. Gondolatínségben szenved tehát a
kritikus? Talán mégsem. Inkább arról van
szó: a folyóirat, kivált a szakfolyó-irat
általában lehetőséget nyújt a napi-
lapokban szükségképp rövid terjedelem-
ben fölvetett gondolatok továbbgondo-
lására, akár a vita, akár az egyetértés je-
gyében, a kérdéses produkcióban meg-
figyelt és sok esetben mások által is ész-
lelt jelenségek elmélyítésére, általánosabb
jelenségekbe, folyamatokba való be-
ágyazására. Mivel a kritikus többnyire
hazai színházi eseményekről ír, erre a
műveletre általában nyugodt lelkiisme-
rettel vállalkozik; van ő is olyan tájéko-
zott, mint más. De mit tegyen, ha egy
másik ország összefüggésrendszerével
kellene szembenéznie, amely akkor is
idegen számára, ha több szakmai turis-
tautat is bonyolított tájain, figyelemmel
kíséri szaksajtóját, s a bemutatott művek
szerzőinek munkásságát is többé-kevésbé
ismeri ?

A Deutsches Theater vendégjátékának
impozáns súlyát dicséri persze, hogy ezek
az aggályok egyáltalán felmerülnek. Mert
bármilyen legyen is egy színház belső
helyzete és közérzete, mi sem könnyebb,
mint egy külföldi útra tetszetős és prob-
lémátlan muzeális vagy kirakati választé-
kot összeszedni (még a művészi színvonal
fogyatékosságai is elkendőzhetők egy
ügyes összeállítással), Bizonyára a
Deutsches Theater is nyújthatott volna
magáról olyan képet, amely nem okoz
különösebb fejtörést nézőknek és bírá-
lóknak; legalábbis a korábbi vendégjáté-
kok tapasztalatai, sőt, a színház mai re-
pertoárjának átböngészése is erre utalnak.
Ok azonban komolyan vettek bennünket;
megtiszteltek vele, hogy beavassa-nak
abba, amit ők a legfontosabbnak éreznek.
Nem darabokba, nem előadásokba:
elsősorban egy szellemi arculat

ba, a valósághoz való viszonyuk jelenlegi
állásába.

Bizonyos távlatból nézve ez a viszony
érthető, mert ismerős. A mai valóság
drámai-színpadi megragadásának prob-
lémáival küszködik a Deutsches Theater is,
mint világszerte mindenütt a színházak és a
szerzők, s a műsor összeválogatása azt
mutatja: noha, legjobb tudomásunk szerint,
az NDK-ban szép számmal és nem csekély
sikerrel mutatnak he mai témájú műveket,
reprezentatívnak mégis a klaszszikus
anyagokat érzik, melyek, rendezői
értelmezés vagy akár írói átdolgozás révén,
mélyebbre tudnak hatolni még a mai kor
ellentmondásaiba is. Tudjuk, a nagy
rendezők világszerte hasonló gyakorlatot
követnek; az NDK legbecsültebb
drámaírója, Peter Hacks elméletet is
készített hozzá. E kissé csavaros okos-
kodás szerint- a fejlett szocializmus fel-
építésén munkálkodó társadalmaknak
klasszikus művészetre van szüksége; az
adott korszak alapvető kérdései azonban,
legalábbis a színház területén, egy-felől
nem ragadhatók még meg klaszszikus
érvénnyel (tartalom) és tökéllyel (forma),
másfelől erre szükség sincs, hiszen a
hatalmi kérdések már eldőltek, a
mindennapi konfliktusokat pedig amúgy is
feloldja a mindennapi praxis. Ez az
álláspont vitatható, de feltétlenül kényel-
mes, kivált Hacks számára, aki,
napjainkban alighanem páratlan
formaművészete, műveltsége és invenciója
révén, a világ-irodalom és világtörténelem
minden zugában talál játékosan feldobható
és tetszetősen kicsipkézhető motívumokat.
Ez az akrobatikusan kecses könnyedség
ideig-óráig elbűvöl, mégis érezni mögötte
a törekvést, hogy a feldolgozott témák és a
jelen érintkezési pontjait a szerző, virtuóz
dialektikus játékaival, inkább elködösít-se,
semmint valóban felmutassa, inkább a
semmire nem kötelező általánosságok
régióiba emelje, semmint konkretizálja. A
vendégjáték közepén bemutatott A
plrandersaveilerni vásár azok számára, akik
mindhárom estén jelen voltak, fellélegzést,
viharszünetet jelentett a maga higgadt
derűjével, szellemességével, s nem
utolsósorban a tizennyolc szerepet alakító
három színész iskolajátékával, de ez az
oázis mesterséges, pálmái műpálmák:
egyes, a mára vonatkoztatható játszi
szatirikus utalások ellenére itt inkább a
Hacks által célul kitűzött újnémet klasz-
szika egy pontosan megtervezett és min
taszerűen kivitelezett ujjgyakorlatáról volt
szó.

Peter Hacks, ez a roppantul okos szer-


