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Vampilov színháza

Immár több mint egy évtizede, hogy egy
augusztusi alkonyatban a különleges te-
hetségű, szenvedélyesen élő és szenve-
délyesen alkotó Alekszandr Vampilov
(1937-1972) csónakja felborult a Bajkál-
tavon, és két nappal harmincötödik szü-
letésnapja előtt a fiatal szibériai drámaíró
szíve felmondta a szolgálatot a jéghideg
vízben. Több emberre méretezett energia
szunnyadt benne, nagyszabású terveket
melengetett, a színpad is egyre jobban
számolt vele, s ekkor, a fénykor küszöbén
ostoba-szomorú módon érte utol a végzet.

Alekszandr Vampilov, amint a lírai
drámák mestere, Alekszej Arbuzov és a
„rövidnadrágosok" színpadra állítója,
Viktor Rozov is, a csehovi hagyományok
egyik sajátosan eredeti folytatójaként je-
lentkezett a színházművészetben. Míg
nagynevű kortársai mintegy fél évszáza-
dos irodalmi múlttal rendelkeznek, addig a
csehovi drámatípus egyik legígéretesebb
szovjet képviselője éppen hogy csak
elkezdett élni és alkotni: csupán eg y kötet
elbeszélés, néhány egyfelvonásos, négy
teljes dráma, egy vaudeville torzó-ja és
egy-két s zá z újságcikk maradt utána.

A hatvanas évek elején tűnt fel az
irkutszki Vampilov, aki minden valószí-
nűség szerint nagyon szerette Csehovot,
mert a köztük lévő művészi rokonságot
több minden, elsősorban a cselekmény-
építés, a konfliktuskibontás, a szimbólu-
mok használatának sajátos módja, az em-
beri kapcsolatteremtés nehézségei s az
egymás mellett vonszolt sorsok feszítő
izgalmai jelzik. A mai témájú, általában
szellemesen szerkesztett darabjaiban --
amelyekben úgy villantja fel a kialakított
szituációk, jellemek fonákságait, hogy
mást is sejtetnek, mint amit mondanak - a
csehovi dramaturgia egész sor motívuma
különös értelmezést kap, főleg a paródia
aspek tusában. De nemcsak Csehov,
hanem Gogol is hatással volt rá. A Kaland
a főmettőrrel például tartalmilag is közel áll
a Revizorhoz. Vampilov számára mindennél
fontosabb volt, hogy meghökkentsen,
hogy eltérjen az unalomig ismerttől, a
megszokottól. Éppen ezért darabjaiban - a
megdöbbenést fo-

kozandó - merészen összekomponálta a
torokszorító tragédiát a szentségtörő
humorral, a finom lírát a metsző szatírá-
val. Beépítette színpadi műveibe a melo-
dráma effektusait, a modern abszurd ele-
meit, a vaudeville hangulati poénjait
éppúgy, mint a köznapi élet tényeit, a
valóság kínos-kényes mozzanatait, de
mindezzel együtt sohasem mondott le a
pszichológiai ábrázolás kifinomult je-
gyeiről. Az tény, hogy színdarabjai mű-
fajilag meglehetősen eklektikusak, mégis
összességükben igényes, realista drámák.
A fiatal drámaíró a nagy elődök és
példaképek - elsősorban Csehov és Gogol
- művészetének számos vonását és elemét
a „megszüntetve-megtartva" paradox
elvének szellemében használta fel
színpadi alkotásaiban.

A fiatal drámaíró a szokatlan eseményt,
a különleges szituációt úgy ábrázolja,
mint az emberi élet fordulóját, amikor
cselekedni kell. Azaz a hős olyan hely-
zetbe kerül, hogy harcolni kénytelen azért,
hogy az események ura lehessen. Ilyen
értelemben Vampilovnál a „szituáció"

reális és objektív kategória, s ezek
kölcsönhatásában mutatkoznak meg da-
rabjának szereplői.

A Vampilov-hősök köznapi emberek, de
vannak köztük furcsa, érdekes figurák,
akiknek mozgásköre általában az élet
szépségeinek elvesztése vagy meg-
találása, a szerzőjükkel együtt keresik a
kiutat a veszélyes közömbösségből, az
általánossá váló nemtörődömségből, az
elidegenedés útvesztőiből. Az írót első-
sorban a megszokottól, a „normától" eltérő
magatartásformák, a nehezen kezelhető
alakok érdeklik, de a passzivitás, a
közömbösség állapotában vergődő,
bonyolult hőseinek - akiket szándékosan
kiélezett, paradox, néha anekdotikus kör-
nyezetbe helyez - a darabok mindig fel-
kínálják a választás lehetőségét.

Az elbeszélésekkel és újságcikkekkel
debütáló irkutszki egyetemista legkorábbi
dramaturgiai próbálkozásai is - Egy hónap
falun, avagy a lírikus halála (1958), A találka
(1959) - sejtetnek már némi talentumot.
Bár az egyetem befejezése után újságíró
lett, de ugyanakkor a moszkvai és jaltai
irodalmi szemináriumok és dramaturgiai
kurzusok állandó résztvevője. Vampilov
megizmosodott tehetsége hirtelen
forrásként tört a fel-színre, a
felhalmozódott élményeiből és
tapasztalataiból rövid idő alatt igazi drá-
mákat alkotott.

Az első közreadott drámai publikáció, a

Me. őre nyíló ablakok (1964) még halvá-

nyan jelzik azt, ami később tipikusan
vampilovi lesz, jóllehet már ebben a kis
egyfelvonásosban is megfigyelhető a két-
síkúság, a „kétdimenziós" felépítés, a
helyzet- és atmoszférateremtő képesség,
amely a nagyobb drámák jellemzője. A
Húsz perc az angyallal és a Kaland a fő-
mettőrrel, e két markáns, eredeti ötletre
épülő darab viszont már magában hor-
dozta a későbbi „hasonlíthatatlan" művek
ígéretét. Az első egyfelvonásosban a
kiküldetésben lévő két másnapos lump,
Ugarov és Antyipin bizarr helyzetkomi-
kumából - minden áron pénzt akarnak
szerezni - Vampilov remek tragikomédiát
szerkeszt. A Kaland a főmettőrrel üresfejű
„örök kádere", a „felfelé nyalni, lefelé
rúgni" elvét valló Kalosinja szintén
groteszk-torz helyzetekben válik vég-
legesen nevetségessé, egyben szánalmas-
sá. A tragikomikus játék a maga nyers
eredetiségével, rusztikus szókimondásával
azt is bizonyítja, hogy napjainkban is
léteznek gogoli figurák, „revizori"
helyzetek. Vampilov éles szemmel vette
észre, hogy a fejlődés pozitív folyamatai-
nak is vannak nem kívánt mellékhatásai,
árnyoldalai, várt és váratlan ellentmon-
dásai, amelyek görbe tükörben, groteszk
megvilágításban még érzékelhetőbbé vál-
nak.

Az Angyali történetekben Vampilov lát-
szólag megbocsátó nevetéssel, fölényes
elnézéssel viseltetik a kisszerű szélhámo-
sokkal, az Antyipin- és a Kalosin-félékkel
szemben, de csak látszólag, mert célba
veszi a bűnt, s hol tréfálkozva, hol gú-
nyolódva, de kérlelhetetlen pontossággal
feltárja a különféle visszaéléseket,
félrelépéseket, alakoskodásokat, s nem
hagy kétséget afelől, hogy a „legártatla-
nabb" vétek is mérgezi és veszélyezteti a
társadalmat.

A drámaíró újabb, súlyosabb bizonyí-
tékkal is szolgált, s a Kaland a főmettőrrel
Kalosinja után színpadra fogalmazta a
Vadkacsavadászat (1967) Zilovját. A sok-
szor Csehov Ivanovjára emlékeztető Zilov
egész élete csupa üresjárat, hamis
színjáték, negatív tanulság. Kávéházi ivá-
szatok, hivatali csalafintaságok, botrányos
lakásszentelő, eszeveszett házibuli,
szerelmi kilengések töltik ki napjait. Az
„antihős" esztelen cselekedeteivel maga
szakítja ketté azokat a szálakat, amelyek
az élethez kötik: elhagyja hűséges felesé-
gét, durván lemond romlatlanságot és
szépséget ígérő szerelméről, Irináról, el-
viselhetetlen barátaival és kollégáival,
még apja temetésére se megy el.

Zilov Vampilov legmerészebben meg-



rajzolt figurája, akit sorsa - ellentétben az
író többi hősével - jóformán semmilyen
reménnyel sem kecsegtet. Korunk
„felesleges embere", ez a saját hazugság-
rendszerébe belefáradt örökké másnapos
emberi „karikatúra" mára dráma kezdetén -
nem éppen alaptalanul - halotti koszorút
kap gyalázatos barátaitól, hiszen
erkölcsileg tulajdonképpen már régen
halott.

Az egész darab lényegében az értel-
metlen kalandokban, a vad tivornyákban,
önpusztító botrányokban tetszelgő,
szellemileg-érzelmileg teljesen kiüresedett
Zilov belső monológja. Ez az „anti-hős"

azt szeretné elhitetni magával, hogy
környezete áldozata, holott éppen a for-
dítottja az igaz. Lassacskán azonban el-jut
addig, hogy már saját aljasságai sem
okoznak neki örömet, jóllehet annyira
elsajátította a behízelgő szónoklást, az
üres és szép szavak poézisét, hogy néha
már magának is hisz. Óriási színész ve-
szett cl benne, aki egész életét folytonos,
hazug színdarabbá változtatta, de határ-
talan egoizmusa és önimádata végül is az
élet „színpadáról" is kiszorította.
„Vampilov mesterien tárja fel Zilov ter-
mészetét - írja Szergej Borovikov - a hős
szinte a jellegtelenségig lecsupaszított
beszédével. Zilov bágyadtan és kelletlenül
beszél a munkáról, fecseg a barátaival,
ingerült a feleségével, kéjsóvár -
gyengéden dorombol Irinával, leplezet-
lenül goromba a megunt Verával, és végül
határozottan, szinte katonásan pa-
rancsolgat a pincérnek - itt a legmaga-
biztosabb, itt - költő, az élet ura".

Az „igazi" barát, a pincér Gvima fontos
dramaturgiai funkciót tölt be a drámában.
Ő Zilov alteregója, mondhatni részeges
énjének józanabb „fonákja". A köztük
lévő különbség talán abban van, hogy
Gyima gondosan vigyáz magára és a
látszatra. Zilov még ezekre sem. Az egyre
halmozódó „antitettei" végül is azt
igazolják, hogy a kegyetlen barátok
arcátlan ajándéka, a halotti koszorú, nem
egészen alaptalan, mert korunk „felesleges
embere" tulajdonképpen „élő halott".

A dráma fináléjában Gyima az etikailag
hullává vált Zilovnak a szemébe mondja,
hogy még „vadásznak" is alkalmatlan,
miután a szánalmas barát túlélte a szín-
padiasan előkészített öngyilkosságát is,
amint mindent megúszott az életben,
folyton csak megúszott valamit .. .

A Vampilov-darabok többségében a
főhős „kiárusítja" magát, vagy érzelmi
árulást követ cl. A Júniusi búcsúzás (1965)

Koleszovja, az évfolyam kedvence, a lá-
nyok bálványa is nehéz dilemma előtt áll:
a diploma vagy a szerelem. A „minden
eladó és megvásárolható, csupán ősz-szeg
kérdése" hamis elvét valló egyetemista az
előbbit választja. Az idő azonban
megmutatta, hogy Koleszov nagyot
hibázott, s a fiatalember bátor kézzel tépte
ketté diplomáját, mintegy meg-szabadult
az amorális kolonctól, az árulás jelképétől.
A fináléban az író finoman érzékelteti,
hogy a megtévedt fiú talán újra kiérdemli
a választás lehetőségét, s visszahódítja az
otrombán elhagyott lány szívét. A
reményt sohasem szabad fel-adni -
hallatszik ki a darabból a jellegzetes
vampilovi üzenet.

Ugyanez a gondolat ölt testet a
Vadkacsaradászathoz hasonlóan durva
tréfával kezdődő vígjátékában, Az
elsőszülöttben is, amely a kissé álmodozó,
kissé öntetszelgő Szarafanov széthulló
családi életébe vezet bennünket, amelybe
váratlanul belerobbant a két jópofa
vagány, Buszigin és Szilva. Az előbbi a
családfő legidősebb fiának adva ki magát,
kezdetét veszi a névbitorlással egy
szemérmetlen, groteszk játszadozás. A
Szarafanov család minden tagja belemegy
a „kegyes" csalásba, hiszen az unalmas
életük-ben kellemes izgalmakat ígér. Az
ad abszurdumig fokozott játékban a lelep-
lezés sem vezetett tragédiához, mert a
komédiai elemek végül is felülkerekedtek.
De a korlátlan bizalmat, az életbe vetett
végtelen hitet sugárzó, teátrális játéknak
tűnő darab azt is bizonyította, hogy írója
ismeri a valóság objektív mozgatóerőit is.

Az elsőszülött kamarajellege, a
Vadkacsauadásgat tragikomikus
kiesengése után legutolsó darabjában, A
múlt nyáron történtben (1972) Vampilov az
igazi pszichológiai drámáig jutott el. Az
író egyik legfőbb sajátossága is az, hogy
jellemekből kibomló kollektív
sorsanalízist tud adni, remekül rajzolódik
ki e dramaturgiai felépítésében Csehovra
utaló műből, amelynek egyik központi
hőse, Samanov, a kitörési vágy rendkívül
érdekes megtestesítője. Samanov, a
kompromisszumok hínárjába süllyedt, a
tehetetlenség fogságába került
vizsgálóbíró volta-képpen tisztességes
ember, de elvesztette bizalmát az
igazságban és az emberek-ben. Korábbi
nagyvárosi élete is sok tanulságot rejt
magában, de csulimszki újjászületésének
története - amely nem a hivatali és
erkölcsi kötelesség felisme-résével
kezdődik elsősorban, hanem a későn jött
szerelemmel, amelyet Valen

tyinának köszönhet -- fokozott mérték-ben
azt sugallja, hogy nem lehet félszívvel élni
az életet, legyen szó bár szerelemről,
meggyőződésről vagy kötelességről.
Amíg a Vadkacsavadászat „anti-hőse"

amorális tetteivel önmagát zárta ki a
tisztességes társadalomból, addig A múlt
nyáron történt vizsgálóbírója az igazságért
vívott harc áldozataként kény-szerült
szakítani megszokott életével. Zilov már
teljesen reménytelen alak, Samanov
viszont még képes az újabb áldozatokat is
vállaló visszatérésre. Bár mind-ketten
elvesztették életcéljukat, az egyik a
vadkacsavadászat lázálmában él, a másik -
egészen fiatalon - a nyugdíjról álmodik,
de az utóbbi, az erősebb jellem visszatalál
a normális életbe, lemondva az igénytelen
vágyakról, a keményebb valóság ígérte
tartalmasabb örömökért.

Vampilov e legérettebb alkotásában
gyakran felerősödnek a „csehovi" hangok,
s nemegyszer különleges dramaturgiai
funkciót kapnak a „csehovi" motívumok,
amelyek érzékletes színpadi
megjelenítése, véleményünk szerint, nagy
gondot okozott a hazai színpadokon.
Gondolunk itt elsősorban A múlt nyáron

történt ún. „félrehallásaira" - mi-kor a
hősök beszélnek ugyan egymáshoz, de
nem mindig értik egymást, azaz az egyik
önmagában gondolkodik, ezért „mást"

válaszol, vagy válaszába bele-szövi az őt
külön foglalkoztató, de oda nem illő
gondolatot - vagy a másik jel-
legzetességre, a „kiskert-szimbólumra",
amelynek lényege egy egészen köznapi
beszélgetésben tárul fel a darabban.

Valentyina: Hát ... tényleg nem érti?
(Samanov a fejét rázza) Ha maga sem
érti . . . Azt gondoltam, hogy maga
legalább megérti.

Samanov: Mondom, hogy nem értem.
Valentyina (vidáman): Hát akkor elma-

gyarázom . . . Azért hozam rendbe
mindig, hogy ép legyen.

Samanov (elneveti magát): Én pedig azt
hittem, azért hozod rendbe, hogy le-
tiporják .. .
Valentyina (most már komolyan): Azért
hozom rendbe, hogy ép legyen.

Samanov: De minek, Valentyina? Mi-
helyt jön valaki .. .

Valentyina: Akkor újra rendbe hozom.
Samanov: És aztán?
Valentyina: Aztán megint . . . amíg csak

meg nem tanulják, hogy szépen körbe
jöjjenek.

A dráma kiskert-jelenete kapcsán ten-
nünk kell egy rövid kitérőt, mintegy



fórum
újra bizonyítandó, hogy egy remek szín-
házi előadás a legjobban megkomponált
drámai művet is megemelheti. Nemrég
láttam a világhírű leningrádi rendező,
Tovsztonogov színházában a drámát, s ott
a színpadon, az ominózus beszélgetés
színhelyén, a szibériai teázó előtt valódi
kiskert állt, amelyet gondosan
körülszegezett igazi fakerítés védett. Mi-
kor valamelyik vendég belerúgott a léc-be,
rátaposott a virágokra, hallatszott a
reccsenés, látszott a pusztulás. Ezek a
naturalisztikus jelenetecskék nemcsak
megkönnyítették a mély értelmű szimbó-
lum értelmezését, de fel is fokozták annak
értelmét. A színházi megjelenítés általában
is plasztikusabbá, nagyszerűbbé teheti a
drámát - mint idézett példánk is bizonyítja
-, sőt olyan apróbb, de nem jelentéktelen
momentumokat is felszínre hozhat,
amelyek az olvasás során, a sorok között
talán elveszhetnek.

Visszatérve A múlt nyáron történt
elemzéséhez, amely meglehetősen vonta-
tottan kezdődik, s az apró, hétköznapi
tényekből, vampilovi szóhasználattal, a
„körülmények találkozásából" csak lassan
áll össze a dráma, de érdekes módon a
fináléban - amely teljesen a csehovi
szimbólumrendszer jegyében fogant - igen
felgyorsulnak az események. Az utolsó
jelenetben a nemzedékek kézfogásának a
gondolata is felcsillan, ugyanis az
ábrándos-kislányos Valentyina és az
életben megfáradt favágó, Jeremejev, a két
legtisztább ember hozza ismét rend-be a
kiskertet.

Vampilov utolsó drámája olyan, mint
egy jól megkomponált szimfonikus mű,
amelyben minden szólam egyaránt fontos,
s csak együtt teljes és egész. De a
szólamok külön-külön is jelentősek, hi-
szen a tajgai vadászatokba belerokkant, a
magára hagyott, a megérdemelt nyugdíjért
hiába kilincselő Ilja Jeremejev, a saját
lányának, Valentyinának belső énjét nem
ismerő Pomigalov, a teljesen elvadult,
szabadságát is önkényesen meg-
hosszabbító Paska, a sikertelen életét
ostoba szólamok mögé rejtő Mecsetkin, a
szerelemre éhes Kaskina sorsdarabjai
önmagukban is jellemeznek és minősíte-
nek. Másképpen fogalmazva, A múlt
nyáron történtben sűrítve vannak jelen
Vampilov főbb írói erényei: közéleti
érzékenysége, groteszk világlátása, anek-
dotázó kedve, sajátos - néha morbid -
humora és modellteremtő ereje.

A tragikus 1972-es év nyarán Vampilov
még hozzáfogott egy vígjáték meg-
írásához, de csupán két jelenet készült el

a darabból. A felülmúlhatatlan Nakonyecs-
nyikovban a népszerű énekes, a nők bál-
ványa, Vagyim Eduárd és a címszereplő, a
kisszerű „figáró" véletlen találkozásának
ötletéből feltehetőleg a drámaíró sorsának
persziflázsát készült színpadra
fogalmazni, de teljes bizonyosságot csak a
kész darab adhatott volna.

A drámaírói talentum talán a legritkább
adottság az irodalmi pályán. Alekszandr
Vampilov azon kevesek közé tartozik,
akik vérbeli drámaírónak születtek, de
azon szabálytalan sorsú művészek sorába
is beleillik, akiket haláluk után fedeznek
fel, majd az idő múlásával újra és újra
felfedeznek. Az, hogy darabjait az utóbbi
években mind többször játszszák a hazai
és külföldi színházak, s kiadták műveinek
válogatott gyűjteményét is, nem egyszerű
tiszteletadás a korán elhunyt író előtt,
hanem írásművészetének - némileg
megkésett - nyílt elismerése. Rövid élete
és hirtelen halála egy másik „irkutszki
történetet" terem-tett. „Ahogy ez már lenni
szokott - írja V. Szaharov -, volt ebben az
érdeklődés-ben bizonyos felszínes
kíváncsiság, egy adag »Vampilov-divat«
is, pedig kétségtelen, hogy a siker forrását
magában az íróban kellett keresni, aki
nemcsak né-hány sikeres darab
megírására volt képes (ez esetben
semmiféle divat nem segített volna rajta),
hanem valami egységeset is tudott
teremteni - lendületes, öntörvényű, sajátos
esztétikájú színházat."

Helytelen és történelmietlen lenne fel-
tenni azt a kérdést, hová fejlődött volna
Vampilov drámaművészete, ha a csehovi
drámatípus egyik modern reprezentánsát
nem ragadja el a kegyetlen halál.
Tudomásul kell vennünk azt, hogy egy
ígéretesen bontakozó írói pálya akkor
szakadt meg váratlanul, mikor a színpad
kezdte már megismerni és befogadni a
szokatlan hangvételű, kedélyes irkutszki
„fenegyereket".

A „Vampilov-összes" már megíródott,
az élet- és művészpálya idő előtt
bevégeztetett, de a lehetséges színpadi
értelmezések és megjelenítések még sok
újat és jellemzőt hozhatnak felszínre a
tragikus sorsú szibériai író drámai mű-
veiből.

A közel másfél évtized távlatából már
bátran kimondhatjuk, hogy a Vampilov-
drámák - bár művészete körül az értel-
mezések még nem jutottak nyugvópont-ra
- kiállták az idők próbáját, s darabjait
bemutatni már nem csupán kísérletező-
divatozó újdonságnak számít, hanem
megtisztelő művészi kötelességnek.

MIHÁLYI GÁBOR

A magyar „gazdag
színház"
szegénysége

Kérdés : mi az oka annak, hogy ismertebb
filmrendezőink munkáira még ma is van
kereslet a nemzetközi piacon, holott
filmművészetünk csillaga most éppen nem
ragyog valami fényesen, míg ugyanez
nem mondható el színházi rendezőinkről.
Se nevüket, se munkásságukat nemigen
ismerik határainkon kívül, ahol a magyar
színháznak nincs is komoly ázsiója.

Ennyivel tehetségtelenebbek lenné-nek
színházi rendezőink?

Gothár Péter filmje, a Megáll az idő
világsikert aratott, Amerikában Oscar-
díjra is jelölték, de vajon meddig jutott el
a színházi rendező Gothár Péter híre?

Igaz, Ács János Marat-Sade-rendezése
nagydíjat nyert a belgrádi BITEF-en.
Azonban ez az a bizonyos kivétel, amely
erősíti a szabályt. Nem tagadnám, ez az
előadás nekem is a kevés számú nagy
színházi élményeim sorába tartozik, amely
a maga közép-kelet-európai tartalmával
lelkem mélyéig felkavart. Nem is
csodálkoztam azon, hogy Belgrádban is
megrendítette az ottani nézőket. De már
nem sikerült ugyanezt a sikert elérni a
nancyi fesztiválon. Magyarázható ez azzal
is, hogy itt nem működött a tol-
mácsberendezés. Azonban francia kritikus
ismerőseim véleményéből az derült ki
számomra, hogy az előadás mondani-
valójának lényegét mégiscak meg-értették;
ezt azonban nem érezték a maguk
problémájának. Ok elsősorban a darab
vizuális megjelenítésére figyeltek, és úgy
találták, a felvonultatott szín-padi
effektusok kevés újat tartalmaznak. És ha
az ő szemükkel tekintek vissza Ács János
rendezésére, nehéz tagadni a bírálat
jogosságát. Jellemzőnek vélem, hogy csak
az előadás műsorfüzetét fel-lapozva
emlékeztem vissza a díszlet-tervező Szegő
György nevére.

A nancyi fesztiválon tavaly (azaz 1984-
ben) egy lengyel együttes, a poznani Teatr
Nowy társulata nyerte el a nemzetközi
kritikuszsűri első díját, pedig
tolmácsberendezés híján Janus
Wisniewski rendezése is csak vizuális és
hangeffektusokra bízhatta a maga
ugyancsak közép-kelet-európai üzenetét.


