az egymást vádolás, semmiképpen sem
mutat elkötelezett, nemes színházi eszményre.
Félkész, hányaveti, összekapkodott,
ízléstelen, a gyerektörténettől idegen játék
folyik ugyanis a Lúdas Matyi elő-adásán.
Primitív táncok nyitják, amelyet a
táncosok alig ismernek, közülük az egyik
előadáson egy már-már elhagyta a
színpad előterét, amikor társai visszaszólították : tart még a zene, tart még a
tánc. Lúdas Matyit egy szerelmes leánynyal, Iluskával „ellátni" is meglehetős
csacskaság, s talán csak arra jó, hogy aztán legyen kit Döbröginek rendkívül
gusztustalanul és semmiképpen sem gyerekelőadásra valóan ágyába kényszeríteni.
(Tudjuk, hogy a Színkör eredetileg egy
gyerek- és egy felnőttváltozatot akart
létrehozni, de most, úgy látszik, a kettő
elegyét játsszák.) Matyi bánatos, véres
szenvedése inkább valamiféle melodrámát sugall, mintsem egy gyerekmesét. A
muzsika népi ihletésével akárha egy
elfogadható Lúdas Matyi-előadás kísérője
is lehetne, ha a résztvevők tudnák
dalaikat, szövegeiket, s általában, hogy
mikor mi következik. (Ez talán azzal magyarázható, hogy Romhányi László, a
Színkör elnöke, és ennek a produkció-nak
a rendezője igazánra nem döntötte el,
mikor mennyit hagy el az előadásból. Tán
aszerint, mennyire érnek rá a színészek.)
A színészek, a Döbrögit formázó Inke
László, a Lúdas Matyit alakító Maros
Gábor (a félbeszakadt előadás után már
nem játssza) és Karsai István, az Iluskát
megjelenítő Sáfár Anikó és Döbrögi
szolgájának szerepében Bencze Pál nem
diadalmaskodnak a művészinek alig-ha
minősíthető előadásban.
Tessék végre tudomásul venni, és a
Magyar Színkört ebben a tekintetben érheti a legnagyobb elmarasztalás, nem
csupán frázis az, hogy a mai gyerekközönségből lesz a jövő, vagy ha ilyen benyomások érik, nem lesz a jövő színházba
járó nemzedéke.
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Karinthy Frigyesre emlékezve, Karinthy
Frigyes szellemét idézve indult a Hőköm
Színpad. Egy színész, Harsányi Gábor, és
egy rendező, Karinthy Márton magánvállalkozásaként. A kezdeti kétszemélyes egyfelvonásosok ( Gőz , A zsenik iskolája és egy sikeres gyerekdarab, a V u k )
után a Budapest Sportcsarnokban nagyszabású műsort hirdettek. Jeles színészek,
egykori labdarúgók és szerzőként Végh
Antal közreműködésével Miért bántják

a magyar futballt?, avagy Te is totóztál,
haver? címmel arénajátékot szerveztek.
Az
arénajáték
azonban,
amint
köztudomású, ugyanazon a napon
rendezett két „elő-adás" után végleges
botrányba fulladt. A szöveg félkész volta,
a
produkció
meg-szervezetlensége,
megrendezetlensége okán ezt akár
természetesnek is vehetjük.
Ám csodák csodája, a kétszemélyes
vezetésű kisvállalkozás kiheverte a botrányt, még a hihető anyagi csődön is túltették magukat, és erre a szezonra új produkcióval, most már valóságos színpadi
alkotással rukkoltak elő. Karinthy Márton
nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy
egy
korábbi
televíziós
rendezését
immáron megzenésítve újrarendezze.
Aszlányi Károly Amerikai komédiáját helyezte mai környezetbe az elektronika,
valamint televíziós képernyők segítségével. A korszerű színházról a rendező úgy
álmodik, hogy a színpadon kívüli cselekményeket a színpadon elhelyezett televíziós képernyőkön láthatjuk. Aszlányi
amerikai karriertörténete jó humorforrás,
Fényes Szabolcs rutinos zenéjével pedig
akárha az Operettszínházban is megállná a
helyét. Szórakoztat, nevettet - harsányan,
különösebb nemesítő hatás nél-kül. De hát
nem is ez a szándéka. Pillanatnyilag
érezhetően egy cél lebeg a Hőköm előtt: a
közönség pártfogásának, bizalmának
visszaszerzése. Erre bizonyára lehetne
alkalmasabb művet is találni, de
biztosabbra menni kevésbé lehetne. Pálos
Zsuzsa, Harsányi Gábor, Mányai Zsuzsa,
Pathó István és Gosztonyi János elemében
érzi magát. Jó volna, ha egy szigorú
rendező elmagyarázná nekik, hogy az
igazi komédiázáshoz egy picivel több
irónia és sokkal kevesebb harsányság kell.
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Úgy szoktuk mondani, négy évad kell
ahhoz, hogy egy színház, egy társulat
igazolni tudja vállalt hivatását. Tehát adjuk meg a lehetőséget, az időt ennek a két
magánvállalkozásnak is. Csupán arra
szeretnénk nagyon határozottan felhív-ni a
figyelmet, hogy amit eddig produkáltak,
még jobb teljesítményeikben is, az
semmiben nem különbözik az „előre ismert lépések elvétől", amely a hagyományos intézményi rendszerben általuk
oly „elítélendő". Sem az utánjátszások,
sem az avult szórakoztatóipari termékek
nem fogják megújítani a magyar színházi
életet.

N. I.

Színházi „új hullám"
Moszkvában

A szovjet színházi élet köztudottan sokszínű és magas színvonalú, mégis a külföldi látogató Moszkvába legtöbbször
csupán néhány kiemelkedő rendező előadásai kedvéért szokott színháznézőbe
menni. Ha viszont mostanában a szovjet
főváros színházi szenzációi iránt érdeklődik valaki, akkor nem annyira a világhírű színházak és alkotók előadásaira
hívják fel ismerősei és a szakmabeliek a
figyelmét, mint inkább arra a jelenségre,
amelyet kis túlzással színházi új hullámnak
is lehetne nevezni, s amely-nek lényege:
nagyjából egy időben számos többékevésbé azonos korosztályhoz tartozó író
színműve került színpadra, s a befutott,
sikeres szerző éppen ú g y , mint az első
műves
falusi
tanítónő
őszintén,
önkritikusan és szenvedélyesen szól a
maga
generációjának,
a
negyvenéveseknek életérzéséről, problémáiról,
kudarcairól. Ezek az előadások elsősorban
a kisszínházakban, az
úgynevezett
filiálékban láthatók, s ezekben a néhány
száz személyes színházakban az új hangú
művek többnyire a színjátszás kifejezőeszközeinek megújítására törekvő,
kísérletező formában fogalmazódnak meg.
1983 decemberében a műsoron lévő új
darabok közül hetet láthattam a
moszkvaiak három nagyon kedvelt színházában, a Majakovszkij, a Mosszovjet és
a Szovremennyik Színházban.
*
Négy előadást néztem meg a Majakovszkij Színházban és filiáléjában. A
Herzen utcai nagy színházban játsszák
Afanaszij Szalinszkijnek a Szóbesz éd című
drámáját. A látott darabok közül ez az
egyetlen történelmi tematikájú, a történet
a NEP-korszak idején játszódik. A
forradalmárok és a fehérgárdisták közötti
küzdelem ekkor már nem elsősorban a
nyílt
fegyveres
összecsapásokban
nyilvánult meg, ha-nem a gazdasági élet
rejtőzködőbb,
hosszadalmasabb
és
tisztességtelen esz-közöket is felhasználó
harcaiban. A kétes harcmodor mindkét fél
manővereit

világszínház
jellemezte. A darab központjában két fiatal
áll, a tiszta, becsületes és lelkesedő Alja
Batyunyina és a forradalmat minden
eszközzel szolgáló, de a soka-sodó
feladatokra felkészületlen Ivan Sislov. A
forradalmár
minden intézkedése a
visszájára fordul, mivel az ön-magukban
helyes célokat a realitásokat figyelembe
nem vevő, elsietett, erőszakos eszközökkel
akarja elérni. Hol a régi rend megmaradt
képviselői vagy a fel-törekvő újgazdagok
szerelik le könnyedén őt, hol a nép fordul
szembe vele. Módszereinek egyre több
ember esik áldozatul, többek között Alja
is, akit koholt vádakkal próbál lehetetlenné
tenni.
A darabban a patetikus ábrázolás
keveredik a forradalmárjellem torzulásainak realista igényű bemutatásával, s
ezzel párhuzamosan a stílusok is keverednek az előadásban. A meredeken
emelkedő, deszkából készült egész színpadnyi lejtős plató remek lehetőséget kínál
egy elvontabb, stilizáltabb játékhoz,
ugyanakkor ha a platót felemelik, alatta a
színpad jobb és bal oldalán reális szobabelsők láthatók, az ezekben játszódó
jelenetekben egy részletező, realista-naturalista színjátszás eszközei érhetők tetten. A látványos, ám hosszadalmas, nehézkes, meg-megbicsakló gondolatmenetű,
érzelmes lezárású előadás - amelyet J. V.
Joffe rendezett - végül is meg-kerüli a
múltból vett példán láttatott, de a jelenben
is érvényes forradalmi magatartásmodell
drámai kibontását.
A színház filiáléjában mutatták be
Alekszandr Vologyin Gyíkocska című
darabját, amely nem annyira a története,
mint inkább a játékstílusa miatt érdekes. A
darab meséje, a Bölények és a Skorpiók
nemzetségének harca, az emberiség
gyerekkorába viszi a nézőt. A Bölények
legyőzik a Skorpiókat csoda-fegyverük, az
íj segítségével. A Skorpiók nemzetségfője
kijelöli a Gyíkocska nevű lányt, hogy
menjen el az ellenséghez, és kémlelje ki,
milyenek a Bölények, mi az erejük titka,
hogyan lehet őket legyőzni. Gyíkocska az
ellenségnél rátalál elveszettnek hitt
szüleire, és szerelmes lesz a Leányrabló
nevű Bölényfiúba. Csak nehezen tudja
teljesíteni küldőinek parancsát, hiszen egy
békés, hozzájuk hasonlóan szegény népet
ismert meg a Bölényekben. Végül a
kötelesség-tudás győz az érzelmeken,
Gyíkocska visszamegy övéihez, és
megadja a kért információkat, de nem
hisznek neki. Sem itt, sem ott, sem az
egyik, sem a

másik népnél nem fogadják őt tiszta
szívvel. S amikor visszaindul szerelmeséhez, két Bölény-harcos megöli.
A naiv mesét a túlnyomóan fiatal
társulat mozgásszínházi produkcióként
játssza el (rendező: A. B. Droznyin). Am a
társulat színészei meglehetősen eltérő
felkészültségűek, a főszerepeket játszók
akrobatikus-táncos játékával szemben a
többség csak jelzi a koreográfia által
megszabott mozgásokat. Az előadás egyik
legfontosabb eleme a zene, amely részben
élőben, részben hangszalagról szól, s ahogy ez a szovjet színházi gyakorlatból
ismert - mindig hangulati aláfestést
szolgál és nem dramaturgiai célt. A
különböző stílusú, műfajú és fajsúlyú
zenei elemek szabadon keverednek az
összeállításban. Az előadás kísérlet a
stilizált mozgásszín-házi előadásmód
kialakítására, de ha például Oleg Tabakov
stúdiójának nálunk is látott A dzsungel
könyve-adaptáció
mozgásbravúrjára
gondolunk, ez a kísérlet igencsak
kezdetinek és kiérleletlen-nek tekinthető.
A Majakovszkij Színház egyik legsikeresebb előadása Vlagyimir Arrónak a
Nézzétek, ki jött! című színműve. (Arro az
egyik legtöbbet játszott szerző jelenleg
Moszkvában.) A darab kétféle életszemlélet összeütközését ábrázolja. Egy író
tengerparti nyaralójában játszódik a mű, a
nyaralót az író halála után özvegye egy
híres, több világversenyen sikeresen
szereplő fodrásznak akarja eladni. Am a
ház lakott, Tabunovék, az író öccse és
családja élnek benne. A King becenevet
viselő fodrásznak mindene megvan, mégis elégedetlen, az a vágya, hogy bekerüljön az értelmiség köreibe, a jobb társaságba, hogy ne nézzék le, ne kezeljék
pusztán jólmenő figarónak. A Tabunov
családba beházasodott kutató, Sabelnyikov viszont az anyagiakban nem
éppen dúskáló értelmiség nevében acsarkodik minden újgazdag ellen. King és
Sabelnyikov nézetei King próbálkozásai
ellenére sem közeledhetnek egymáshoz.
Sabelnyikov felesége, Alina viszont
szívesen veszi a vagány fiatalember
közeledését, s hamarosan egymáséi is
lesznek. Am közben megérkeznek King
hason-szőrű barátai, akiknek kölcsönéből
szeretné megvenni a dácsát a fodrász.
Azok azonban megelőzték őt, s ők
kötöttek üzletet az író özvegyével. A
követelőző Kinget agyba-főbe verik, a
Tabunov családnak el kell hagynia a
házat, Sabelnyikov öngyilkos lesz.
Keserű látlelet ez a darab az igazi

értékek devalválódásáról és pusztulásáról,
a brutalitás, a pénz hatalmának erősödéséről. A színházi előadás - amelyet B.
A. Morozov rendezett - nem pontosan
követi a darab menetét. Az elő-adásban
az özvegy visszavonja eladási szándékát,
tehát a konfliktus kevésbé kiélezett. A
választás itt elsősorban Alina előtt áll: kit
kövessen, a véresre vert, frissen szerzett
szeretőjét vagy az események hatására
leforrázottan álló férjét. Alina a fodrász
után rohan. A naturalista hűséggel
berendezett színpadon - fák, dácsa, Lada
stb. - hol intim, realista, hol stilizált, de
mindenképpen nagyon intenzív játék
alakul ki.
Alekszej Kazancev a kisszínházban
látható És elszakad az ezüstfonál című
darabjában három generáció képviselőinek sorsán keresztül az emberi viszonyok
tartalmatlanná válásának folyama-táról
beszél. Á színpadon mintegy keresztmetszetben látható egy hetvenöt éves
író vidéki lakása, amelyben az öregember
két unokájával él együtt. Az egyik
harmincéves
fizikus,
Andrej,
aki
barátjával és szomszédjával együtt éjjelnappal szervezi idősödő főnökük lehetetlenné tételét, hogy helyébe, az
igazgatói székbe, szeretett volt tanárjukat
ültethessék. Andrej összeveszett a feleségével, aki Moszkvába utazott, s most
egyedüllétét alkalmi nőismerősével igyekszik elviselhetővé tenni. A kisebbik
unoka, a tizenhárom éves Szása a színpad bal első sarkában kialakított búvóhelyén éli világát. Itt látogatja meg őt a
szomszéd nyaralóban lakó, vele egykorú
Natasa - aki utálja családja életvitelét, a
két autót, a három tévét, az utazásokat, a
házi pornóvetítéseket, cigarettázik, iszik
és el akar szökni hazulról --, valamint a
visszahúzódó, félszeg, a világtól rettegő
árva Kolja, akit részeges nagyanyja nevel.
Amikor Inna, Andrej alkalmi ismerő-se
megtudja, hogy a férfi mily gátlástalanul
éli életét, s felesége mellett még állandó
szeretője is van, elhagyja a szobát, de
összetalálkozik a csupa szív és bölcs
íróval, akit a lány a háborúban meghalt
régi
szerelmesére
emlékezteti.
Beszélgetni kezdenek. Kiderül, hogy Inna
festőművésznek készült, de nem vált
valóra a terve, céltalannak érzi életét,
öngyilkosságot is próbált már el-követni.
Az író is bevallja magának és a lánynak,
hogy soha semmi lényegeset nem írt,
mert mindig a különböző szempontokra
figyelt alkotás közben. Az író a lánynak
ajándékozza legkedvesebb

könyvét. Inna távozik, de hamarosan
visszatér, mert úgy érzi, szerelmes lett
Andrejbe. Együttlétük nem lehet zavartalan, mert a számvetését elkészítő író
hirtelen meghal. A halál tényével szemben
tehetetlenül álló Andrej megtud-ja
barátjától, hogy nem kell tovább
ügyeskedniük, mert igazgatójuk szintén
meghalt. Szása barátnője elszánja magát a
szökésre, s csókkal búcsúzik pajtásától.
Kolja pedig elmeséli egy álmát, amelyben
sirály volt, a többiek kenyér helyett kővel
dobálták, de végül valaki megsimogatta.
Aztán az elcsendesült, halott házban csak
a részeges nagymama Kolját hívó kiáltása
hallatszik.
A kissé lassú és helyenként didaktikus
eszközöket használó - a nagyapa halálakor
vihar van, Inna telefonon küldött szerelmi
vallomásakor a lány, mint egy tünemény,
a színpad mélyén, magasan, megvilágítva
jelenik meg stb. - előadás döbbenetes és
megrázó - nagyrészt a kitűnő színészek
jóvoltából. (Rendező: E. N. Lazareva)
A Mosszovjet Színház kamaraterme egy
kiterjedt lakótelep egyik épületé-ben
található, s moszkvai színházi méreteket
tekintve kifejezetten kicsi, egy-kétszáz
személyes, intim színház. Nem rögzített
széksorokkal és színpaddal fel-szerelt
színház ez, hanem egy nagy, üres terem,
amelyben
tetszőleges
térformák
alakíthatók ki, sőt az előtérben is lehet
játszani. Igazi stúdiókörülmények és hangulat fogadja a nézőket. Ebben a
színházban két darabot láttam.
A grúz Lali Roszeba Premier című
darabját egy taskenti rendező, Marka Bajlja
vitte színre. A játéktér a terem közepén
van, a nézők egymással szem-ben, a
játéktér két oldalán foglalnak helyet. A
darab egy családról szól, amelynek tagjai
valamilyen módon mind kapcsolatban
vannak a színházzal. A famíliát egy hajdan
sikeres színésznő, Margo fogja össze;
bátyja, Iraklij rendező, annak felesége,
Nelli szintén színésznő. S művész szeretne
lenni az éppen betoppanó vidéki rokon
kislány is. A család többi tagja, a hozzájuk
járó barátok valamennyien a színház művészei. Zárt világot mutat be a szerző, amely
azonban nem a művészet ateliervilága,
hanem egy minden eresztékében meglazult
családi kisközösségé. Mindenki tudja a
másikról, hogy vagy tehetségtelen, vagy
tehetetlen, vagy ki-égett, vagy nincs ereje,
lehetősége a feltöltődésre, az újrakezdésre.
Ám nem

tudnak egymáson s magukon segíteni.
Margo kétségbeesetten és reménytelenül
próbálja rendbe hozni a pillanatonként
kiújuló veszekedések miatt felboruló családi békét. Ebbe a világba csöppen bele a
vidéki kislány, s elrémül a tapasztaltaktól.
Mégis konokul próbálja újra és újra a
rendező
nagybácsi
által
előírt
gyakorlatokat, amelyekkel a felvételi vizsgára készül, s nem hallgat a pályától
elriasztó szavakra.
A család tagjai felajzva reménykednek
az éppen esedékes premier előtt: hátha
történik valami csoda, siker lesz a színházban, és ismét egyenesen tudnak egymás szemébe nézni. De a bemutató után
zavartan szállingóznak vissza a feldíszített
szobába, szól a zene, táncolnak, isznak,
minden olyan, mint egy igazi banketten.
De a csoda ezúttal sem szüle-tett meg.
Sikertelenek ezek a művészek, valami
nagyon hiányzik az életükből. De csak
egyre vadabbul s elkeseredettebben
táncolnak.
Ebben a térben természetesen nem lehet
úgy játszani, ahogy azokban a nagy
színházépületekben, amelyekben általában
s esetünkben a Mosszovjet Szín-ház
színészei is dolgoznak. A kis tér, a nézők
közelsége intim, bensőséges játékstílust
követel meg. A színészek jó része ennek a
speciális követelmény-nek is jól megfelel,
ugyanakkor a nagy-színházi hatás is
észlelhető.
Ez
némiképpen
kettős
eredménnyel jár: van, amikor hallatlanul
intenzív és őszinte játék tart-ja fogva a
nézőt, s van, amikor kissé teátrális
eszközökkel érik el a színészek
 főleg az érzelmes megnyilvánulásoknál
 az általuk kívánt hatást. A rendező jól
használja a teret, kemény munkára és
hiteles játékra inspirálja színészeit. A
szikár előadásban maradéktalanul kirajzolódik az az írói-rendezői szándék, hogy
a család ábrázolásával olyan modellszituációt hozzanak létre, amely-ben a
színház az élet kicsinyített mása lehet.
A másik darab Szergej Kokovkin
munkája, címe: Ötszög. Főszereplője egy
balett-táncosnő, akinek megfenek-lett az
élete. A terem egyik sarkában kialakított
lakásjelzés, a fal mellett elhelyezett
gyakorlórúd és tükör, néhány használati
tárgy, balettcipő stb. teremti meg a
művész környezetét, valamint egy plakát:
a Tiszta égbolt című filmé, amelynek
egyik főszerepét ugyanaz a színésznő
játszotta, aki e darabét is - Nyina
Drobiseva. Az előadás ugyanis nem-

csak egy balett-táncosnő, hanem a színésznő s minden alkotóművész problémáiról szól. Lálja, a negyvenhárom éves
táncosnő kezd kiöregedni, színháza csak
alkalmanként számít rá, a nála tizenhat
évvel fiatalabb férje - pincér, s jól keres nem érti, miért nincs felesége kibékülve a
sorsával, hiszen amire szükségük van, azt
ő egyedül is előteremti, élhetnének
nyugodtan. A mű-vésznő családi élete
hamarosan megromlik: férje elhagyja egy
húszéves mázoló-nővel, s az életében
hirtelen ismét fel-bukkanó régi rajongó,
egy tengerésztiszt nem jelent számára
tartós kapcsolatot. Lálja úgy érzi,
tartalmatlanná, céltalanná vált az élete,
régi sikereiben sem hisz már. De élni kell,
még ha kompromisszumok árán is.
Szomorú ez a K. Ginkasza rendezte
előadás, de az ember-be vetett bizalomról
is tudósít. Kivé-teles élménnyé a
színésznő, Drobiseva alakítása teszi.
A Szovremennyik Színház játssza a nálunk is jól ismert szerző, Alekszandr Galin
Keleti lelátó című darabját. Egy kisváros
nagy
stadionjának
ütött-kopott
tribünrészlete tölti be a hatalmas színpadot. A padok összetörve, a festék lepattogva, a korlátok rozogák, mindenütt
szemét. Itt ad randevút Vagyim Konyajev,
a városkából elszármazott zenekari
hegedűs
volt
iskolatársnőinek,
szerelmeinek. Vagyim családjával és barátjával, Oleggel a tengerre készül, de
nincs elég pénzük, ezért a külföldről
behozott ruhaneműeket szeretnék eladni a
volt barátnőknek. Egymás után érkeznek a
hajdani szerelmek, elnyűtten vagy talmi
eleganciával, hogy találkozzanak a
férfival, akinek valamikor nagy jövőt
jósoltak, s akiből mégsem lett híres művész, s most ott áll előttük elhízottan,
jelentéktelenül. S miközben a férfi fiatal
barátja megpróbálja nyélbe ütni az üzletet,
megáradt patakként folyik a szó a nőkből,
feltárulnak a részleteikben különböző, de a
végeredményükben hasonló életsorsok. Az
egyiknek részeges munkaképtelen a férje,
a
másiknak
meg-közelíthetetlen
funkcionárius, az egyik szegény, a
másiknak mindene megvan; a többiek meg
e két szélsőséges társadalmi és élethelyzet
között léteznek. Egyvalami teszi közössé
sorsukat:
mindnyájan
magányosak,
beváltatlanul maradtak a régi vágyak,
álmok, tervek. Nincs különbség a férfi és a
nők élete között, sem a fővárosban, sem
vidéken; nem sikerült megvalósítaniuk
elképzeléseiket. Vagyim szégyenkezik
terve miatt,
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ruhákat egy handlénak eladni, a férfi a
kapott pénzt széttépve távozik, úgy érzi,
hogy az ő sivárnak és félbetörtnek tartott Szovjet dráma
sorsa még mindig elviselhetőbb, mint a a nyolcvanas évek
városkában maradottaké, a hajdani
bálványoké és mai családjaiké.
A darab tulajdonképpen nem dráma,
hanem monológok sora. Vagyim látszólag
passzívan hallgatja végig a nők vallomását,
de éppen a hallottak következtében zajlik
le a férfiban a belső dráma. Oleg Tabakov
játssza Vagyimot, s bár a figura teljes
fejlődési ívét ő sem tudja teljes mértékben
ábrázolni - ehhez nagyon kevés közvetlen
fogódzót ad az író -, a férfiban lezajló
változások csomópontjait olyan hitelesen
mutatja be, hogy végül is megszületik a
dráma. Ehhez természetesen kitűnő
partnerek is kellenek; a színház legjelesebb
színész-női elevenítik meg a kisváros
asszonyait. A statikus játék - L. Heifec
rendezése - igazából a nézőben
továbbgyűrűzve teljesedik ki valódi
drámává.
*
Moszkvai tartózkodásom utolsó napján
egy kivételes élményben is részem volt: a
Színészek Házában keresztmetszetet adott
szerepeiből az észt szín-játszás nagy
egyénisége, Heino Mandri. A műsort Mikk
Mikiven, a tallini Drámai Színház
főrendezője vezette, aki Szolnokon 1981ben Mati Unt: A halál árát a halottaktól
kérdezd című drámáját vitte színre.
Mandri 1941 óta játszik színpadon, s a
klasszikus és kortárs szerzők darabjainak,
orosz és észt nemzeti drámák főszerepeinek megszámlálhatatlan sokaságát
játszotta el. Egyszerű, eszköztelen játéka,
átváltozóképessége,
hallatlanul
erős
színészi egyénisége, robusztussága és
játékossága egyaránt megmutatkozott a
bemutató műsorában, amelynek egyik
legszebb epizódja Örkény István Tótékjának egy részlete volt, Mandri az Őrnagyot játszotta. Szerény és jelentős
művész mutatkozott be a moszkvai kollégák előtt, akik elsősorban filmszerepeiből ismerhették eddig. Most megmutatta, milyen gazdag a színpadi repertoárja,
milyen intenzív a színpadi jelen-léte.
Játéka - s fiatal kollégáinak szereplése nemcsak egy nagy művész portréját
rajzolta ki, hanem képet adott az észt
színjátszás európai mércével mérhető
magas színvonaláról is.
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A hetvenes és a nyolcvanas évek fordulóján a szovjet színházak repertoárjában
szilárdan
meggyökereztek
a
fiatal
drámaírók darabjai. Ezek a szerzők a
hetvenes évek második felében tűntek fel,
s fiataloknak hívni őket, ahogy ezt a
kritika azonnal megtette, csak viszonylagosan lehet: az "új hullámot" a huszonöt és
az ötven év közötti írók képviselik, akik
egyidőben jutottak el a drámaíráshoz.
Természetesen a színházi közvéleményt
elsősorban az vonzotta hozzájuk, ami
műveikben valamelyest különbözött az
elődökétől, az ötvenes és hatvanas
években debütált színpadi szerzőkétől.
Anatolij Szmeljanszkij kritikus találó
kifejezésével
„posztvampilovi"-nak
nevezték el ezt a nemzedéket. Igaz, a
szerzők mindnyájan „tanítványai "
Vampilovnak, a tehetséges irkutszki
drámaírónak, aki mély nyomot hagyott a
hazai színházkultúrában.
Alekszandr Vampilov, aki harmincöt
évesen tragikusan a Bajkál-tóba veszett, a
hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején tűnt fel a színházi világban
darabjaival, amelyek mélyen individualista
világszemléletet tükröztek, de ugyanakkor
kifejezték a társadalom lélektanában
végbement változásokat. Az ötveneshatvanas
évek
színháza
aktuálispublicisztikai, gyónó színház volt. Alekszej Arbuzov, Viktor Rozov, Alekszandr
Vologyin és más szerzők lírai hősei
közvetlenek és impulzívak voltak, az
örökben a mélyen mait keresték. Vampilov hősei mások voltak. Romantikusok
akiktől nem idegen a líra, de a jelenkor az
örökkévalóság egy pillanata számuk-ra, s
minduntalan a lét kérdéseire keres-nek
választ, bárkik is legyenek: diákok vagy
professzorok, nyomozók vagy patikusnők,
eladók vagy pincérnők. Vampilov, aki
finoman érzékelte a külváros költészetét, a
„provinciális" világszemléletet, drámáiban
Csehov
esztétikai
elveit
követte,
valamiféle esztétikai objektivitást, amely
elődeinek monologisztikus publicitását
váltotta fel.
Az „új drámaiskola" örökölte ezt a
vampilovi objektivitást, nyomdokain haladva bátran tárta fel a társadalmi és

személyes kapcsolatok új rétegeit, odafigyelt a változó nyelvi jellemzésre. Az
elődökkel összehasonlítva az „új hullám"
másfajta művészi igazságokat, újszerű
életközelítést, új ábrázolási módokat
hozott. Ez különben mindig így van a
művészetben: tíz-tizenöt évenként megváltozik a művészet vonatkozásrendszere.
A kritika kiemelte az új drámaírók
bizonyos neonaturalizmusát, szövegük
„magnetofonszerűségét", az új társadalmi
összeütközések iránti érzékenységüket. A
fiatalok figyelmüket kortársaink erkölcsi
viszonylataira
összpontosították,
de
legjobb alkotásaik a családi konfliktusok
elemzésétől
eljutottak
a
filozófiai
általánosításig. (Vannak kivételek is.
Például a legfiatalabb színműíró Alekszandr Remez Az út című darabja, amely
Lenin bátyjának, Alekszandr Uljanovnak a
sorsáról szól. Tulajdonképpen négy
párbeszéd ez, amelyet a főhős a hozzá
legközelebb állókkal folytat: apjával, a
liberális Ilja Nyikolajeviccsel, aki fia
narodovolec
nézeteit
túlságosan
szélsőségesnek tartja; öccsével, Vologyával, aki végtelenül tiszteli Alekszandrt, de
kifejezi kétségeit azon eszközök iránt,
melyekkel az meg akarja változtatni a
világot; nővérével, akit aggaszt bátyja
sorsa; s végül anyjával, aki a cár elleni
sikertelen merénylet után arra kéri fiát,
hogy nyújtson be kegyelmi kérvényt a
„legmagasabb" helyen. Remez darabja
érdekes kísérlet arra, hogy mintegy belülről elemezze a történelmi hős pszichológiáját, s egyben a családtagjaival
kialakuló konfliktusain keresztül megragadja Alekszandr hősi sorsának filozófiai
és társadalmi mondanivalóját.)
A nyolcvanas évek elejére az új nemzedék egysége megbomlott, a „fiatalok"
(különösen a színpadi változatokban)
felfedezték egyéniségük, irodalmi és
színházi hajlamaik különbözőségét.
Az „új hullám" egyik legérdekesebb
drámaírója Arro, leningrádi ifjúsági író. Az
elmúlt két évadban három színdarabbal
jelent meg: A kert, Nézzétek, ki jött és Ö t
románc at öreg házban. A nem-sokára
ötvenedik évét betöltő Arro darabjai
éles problémákat vetnek fel és erősen
polémikusak. Két színpadi műve, A kert és
a Nézzétek, ki jött sok tekintetben Bernard
Shaw vitadrámáinak szabályai szerint
építkezik. Mindkét darab középpontjában a
vita áll, s a szerző, valódi dialektikus
gondolkodó módján, az élet reális - és
bonyolult - konfliktusaival szembenéző
ember bá-torságával fejleszti ki ezeket a
vitákat.

