
vendégjáték
pedig az őket alakító színészek igyekeznek
óvakodni ettől. A regényben „el-fért", itt
azonban fölösleges ez a társalgási epizód.
Annál is inkább, hisz Emil-ről az elejétől
fogva, a Professzorról pedig később
megtudjuk, honnan jött - a megfontolt
bölcsességek tehát igazán fölöslegesek.
(Egyébként hangoskodással,
fészkelődéssel, a figyelem azonnali
felfüggesztésével reagál a gyerek-
közönség.)

Fontos és tartalmas figura Gusztáv, a
„gag-man", aki a Professzorral ellen-tétben
a „tettek embere". Éles szemű, egészséges
humorú kiskamasz, aki gátlástalanul és
pontosan gúnyolódik a krimiken, a
giccseken, parodizálva azok irreális, de
nem mesei fordulatait. Őt Holl Nándor
játssza, könnyedén és lendületesen.

A kis közösség negatív alakja Petzold.
Akadékoskodása abból fakad, hogy irigyli
a Professzor vezető helyzetét, de mivel - a
többiek megítélése szerint - nem képes
állni vele a versenyt, háttérbe szorul,
elszigetelődik. Később indulatos jelenet
közepette - ki is szorul a csapatból. A
gyerektörténetek kissé naiv logikája
szerint persze megtér, bár a kis közösség
csak méltó büntetés után fogadja vissza.
Petzold részleteiben hálátlan, egészében
persze hálás szerepét a maga
összetettségében képes megfogni Honti
György.

Jók a lányok is: az infantilis és enge-
delmes Kiskedd, akinek „méretes fel-adat"

a nagy kalandban, hogy otthon tart
„telefonügyeletet" -- őt Dudás Eszter
játssza -; és a bakfiskor határán felnőttes
nőiességgel lavírozó Kalapocska,
Pasqualetti Ilona szellemes alakításában.
Kalapocska és a Professzor megkapóan
tiszta, kezdődő barátsága még a legfék-
telenebb gyerekkacagást is csöndre vált-ja
a nézőtéren.

A felnőttek megadóan és engedelmesen
játsszák el, hogyan látja őket a ka-
maszközösség. Kristóf Tibor egyszerre
mogorva és jóindulatú rendőre éppúgy
hatásos, mint Kassai Ilona gyerekpárti és
gyerekféltő Nagymamája.

Egyszerre rendezői és színészi poén az
elfogott Keménykalapos vallatásánál
használatos írógép, amelynél pompás
zongoristaparódiát „vezet elő" Puskás
Tivadar.

Piros Sándor jelmezei érzékletesen, bár
nem tolakodóan jelzik a történet valódi
idejét. A zenék összeállítása néhol -
például az Anya elhatározásakor a

Sors-szimfóniával aláfestve - gyerek-füllel
kicsit ötlettelen.

Egészében azonban jó előadás szüle-tett
az Arany János Színházban. Felnőtteknek is
jó, de - ami fontosabb - a gyerekeknek is
az. Jó a darabválasztás; jó, hogy a színház a
legtöbb szerepet saját stúdiósaira bízta; jó a
rendezés. Es jelen van az előadásban az az
elem, ami felerősíti, hangsúlyozza, kiemeli
mind-ezt: a főszereplő megválasztása.

Görög László, aki egyelőre még fő-
iskolás, első látásra kamaszos alkatával,
gyermekien nyílt tekintetével tűnhetett
alkalmasnak Emil szerepére. Legfőbb
nyeresége azonban nem ez a külső
megfelelés, hanem a belső azonosulni
tudás. Az ő játékfelfogása, hangütése,
mozgása és beszéde egymagában is szinte
feledtetni képes mindazt az affektálást,
giccset és gügyögést, amit ebben a
színházban hallani lehetett. Pedig Emil
főszereplő volta néhol csalóka: éppen a
háttérbe kell húzódnia, vagy csak ámulnia,
csodálkoznia kell. Úgy tűnik, Görög László
bízik némajátékának figyelemmegtartó
erejében: önfeledt együttérzéssel, együtt-
játszással kíséri társai - kollégái játékát.
Tehetséges Emil a tehetségesnek látszó
Görög László - ismét egy jónak ígérkező
színész: lehet gazdálkodni képességeivel.

Úgy tűnik, hogy a gyerekszínház új,
pályázat útján a poszthoz jutott vezetősége
tudja, mit és hogyan kell csinálni.

Erich Kästner: Emil és a detektívek (Arany János
Színház)

Fordította: Déry Tibor. Színpadra alkal-
mazta: Mosonyi Alíz. Dramaturg ,: Dévényi
Róbert. Rendező: Keleti István. Díszlet:
Csanádi Judit. Jelmez: Piros Sándor. A ren-
dező munkatársa: Horváth Andrea. Játék-
mester: Kárpáthy Zoltán.

Szereplők: Görög László f. h., Andai Kati,
Kassai Ilona, Pasqualetti Ilona, Kristóf
Tibor, Puskás Tivadar, Karsai István, Holl
Nándor, Dudás Eszter, Honti György,
Csendes Olivér, Bajka Bea, Újlaky Károly,
Peczkay Endre, Kautzky Ervin, Gábor Kari,
Bor Zoltán, Kemény István, Szegedi Anita,
Babiák István, Kovács Ágnes, Mészáros
Szilvia, Szalay András.

CSIZNER ILDIKÓ

Tablókép Moszkvából

Tabakov-tanítványok vendégjátéka

Lehet-e színházi kísérletről beszélni, ha
már 1974 óta tart? Oleg Tabakov ugyan-is
ekkor határozta el, hogy a megszokottól
eltérő formák között, stúdiókeretben neveli
a színészutánpótlást. Az új képzési forma
létrehozásakor a Szovremenynyik Színház
igazgatójaként az a nem titkolt szándék
vezette, hogy a színház számára neveljen
színészeket. Ezért választotta ki a több
tízezer amatőr szín-játszó közül azt a
negyvenkilencet, akit segítőtársaival együtt
a mesterségre tanított. Két évvel később az
Allami Lunacsarszkij Színművészeti
Főiskola egy kezdő osztályával folytatta
pedagógiai reformját. Nem egy újfajta
színházi stílus kialakítására törekedett,
hanem olyan modern színészek képzésére,
akik tud-nak a színpadról kortársaikkal
kommunikálni. Akik gondolatokat
közvetítenek hanggal, megjelenéssel,
technikával. S ehhez Tabakov két jól
bevált, ősi mód-szert alkalmazott: időt és
teret biztosított a számukra. A megszokott
heti tizenkét óra helyett harmincban
dolgoztak együtt a színészmesterség
elsajátításáért. A hol mindent eldöntő
kérdésére pedig egy százötven személyes
pince-színház kialakításával adta meg a
feleletet. Olyannal, ahol önálló repertoár
alakítható ki, ahol estéről estére találkozhat
egymással a közönség és a nebuló, ahol
nem sorokban, hanem oldalakban mérik a
szerepeket, ahol tan-tárgyként oktatják az
együttjátszás örömét.

E reformgondolatoknak megfelelően
alakult a darabválasztásuk is, Az elsőt,
Osztrovszkij A z acélt m e g e d z i k című
regényének Kazancev által írt drámai
változatát követően is mind olyan be-
mutatókat tartottak, amelyek közel áll-nak
korosztályuk gondolatvilágához. Új
szerzőket avattak, klasszikusokat fordí-
tottak le a saját nyelvükre. Így válhatott
többek között Kipling gyermek regénye, A

d z s u n g e l k ö n y v e felnőtteknek szóló
előadássá. A Viszlát, Maugli ! (Konsz-
tantyin Rajkin átdolgozásában) 1980-ban
hozzánk is eljutott. A jelmezek nél-kül,
utcai ruhában játszott, az emberek legyünk
vagy állatok dilemmáját bon-
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colgató, dinamikus, technikai bravúrok-
kal teletűzdelt előadás zajos szakmai
sikert aratott. Emellett szinte elenyésző
volt Olga Pavlova Sok hűhó Barbaráért
című darabjának a kritikai visszhangja.

S akik akkor ezeket az előadásokat
látták, a most végző második stúdió-
osztály vendégjátékán ismerős arcokat
fedezhettek fel. Négyen közülük ugyan-
is - amellett, hogy a Szorvemennyik, a
Puskin vagy a Miniatűr Színház tagjai -
részt vesznek a Stúdiószínház munká-
jában is. Nemcsak tanítják, de a növen-
dékekkel együtt gyakorolják is a színész-
mesterséget. A „véndiákokkal" kiegé-
szített 4. b szakmai tudásáról viszonylag
teljes képet kaphatott a budapesti néző,
hiszen repertoárjuk mind a négy darab-
ját bemutatták a fővárosban, de felléptek
Pápán, Veszprémben, Debrecenben is.

A Tabakov Stúdió négy produkciója
közül kettőnek alig van múltja nálunk, a
másik kettőnek legfeljebb jövője lehet.
Bulgakov Félnótás J ou rda i n j e és Anouilh
Pa c s i r t á j a a klasszikus vonulat. Nem
pusztán az köti őket össze, hogy jól
ismert témát - a Moliére által felfedezett
úrhatnám polgárságot, illetve a Jeanne
d'Arc-történetet - dolgoznak fel, de a
játszóknak arra adnak lehetőséget, hogy
ne csak megélői, de kommentátorai,
kifigurázói, kívülről szemlélődő megjele-
nítői is lehessenek a történetnek, stíluso-
kat és stílusparódiákat sorakoztathassa-
nak egymás mellé. S miközben több év-
századdal ezelőtt történteket elevenítenek
fel, a jelenhez is szólhassanak.

Sokkal direktebb ez a mához kötődés a
másik két darabnál, Barrie Keeffe
lázadásdrámája, a Dorgálás és Alekszandr
Galin kollégiumi életképe, a Tető alkal-
mas arra, hogy egyenrangú szerepeket
kínálva az átélés, a jellemábrázolás, a

szituációérzékenység mesterségbeli jár-
tasságából vizsgáztassa a hallgatókat.

A Félnótás Jourdaint valószínűleg ujj-
gyakorlatként írhatta Bulgakov az Ál-
szentek összeesküvése című drámája és a
Moliére úr élete című regénye mellett.
Olyannyira követi az alapmű történetét,
hogy már-már összetéveszthetnénk vele,
ha egy keretjáték beiktatásával nem
helyezné idézőjelbe a moliére-i helyze-
tet. Színpadiasítja Jourdain úr felkapasz-
kodási kísérletét, mégpedig úgy, hogy
első, de egyben főpróbaként játszatja el
az ismerős történetet. Azzal, hogy Louis
Béjart, a vezető színész kiosztja a darab
szerepeit, majd átvedlik Jourdain úrrá, és
kisebb-nagyobb zökkenőkkel végig-éli
vele megcsalattatásának történetét, tanúi
lehetünk annak, hogy miként válik eggyé
a színész és a megformálandó szerep. De
a Jourdain-házba költöző minden
színésznek megengedi, hogy a
fantáziáját hívja segítségül, ha a megírt
szöveg cserbenhagyja őt. Bulgakov te-
hát nem történetet ír, hanem játékteret
biztosít azok számára, akik nem Moliére,
hanem az ő Jourdain-históriáját viszik
színre. E próbakeret megteremtésével a
darab bármilyen ötletet, kikacsintást,
harsányságot, önmagáért való humort,
kibeszélést és azonosulást elbír. Hiszen a
színészek próbálnak, és csak másnap kell
bemutatkozniuk a közönség, a király
előtt.

A próbát rendezők, Oleg Tabakov és
Avangard Leontyev nem is szalasztják el
a kínálkozó lehetőségeket. Igazi stílus-és
életvitelparódiát „rögtönöztetnek" a
színpadon. Alekszandr Borovszkij (aki
nemcsak ennek, hanem valamennyi elő-
adásnak a díszlettervezője) ehhez igazi
próbakörnyezetet biztosít. A kaotikus
rendetlenségben elhelyezett bútorok né-

h á n y mozdulattal jelzésszerű díszletelem-
mé tehetők. Ilyen kísérletező hangulatban
megengedhető, hogy az ajtót egy két
oldalról nyitható szekrény helyettesítse,
ami némi belemagyarázással az átalakulás
helyének is tekinthető. Zeneszó és nagy
sürgés-forgás jelzi a színváltozást, s máris
az úrhatnám polgár XVII. századi
otthonában vagyunk. Megváltozik a
színpadi fény, de időnként hiba csúszik a
világításba, és egy-egy lámpa nézőket
vakító fénynyalábja figyelmeztet arra,
hogy még nem az igazi előadáson
vagyunk. Mert ott nem történhet meg az
sem, hogy Louis Béjart (Szerge. Gazarov
alakítja) a színfalak előtt váltsotcipőt, s
csak utána kezdje meg Jourdain úr napi
penzumát kitevő úrhatnámságán Ének-,
tánc-, vívás-, nyelv- és filozófiaj órája
mind-mind egy színpadi helyzet-
gyakorlat, melynek célja valamely gyarló
emberi tulajdonság - a pénzsóvárság, a
törtetés, a kritikátlan utánzás, a
pökhendiség, a lobbanékonyság, az ál-
tudósság, az önimádat - végsőkig törté-nő
felnagyítása. Így jelenhet meg a vívó-
mester (Alekszandr Mohov) spanyol
eleganciával, hogy aztán Don Quijote-i
vereséget szenvedjen, a filozófus (Szergej
Skalikov) madárkülsőben, strucc-hátsóval,
hogy látszatigazságokkal tömje tanítványa
fejét. S ha az élet ilyen színpadias, akkor a
színház egy kabaré lehet csak. Igy a
valódi művészet illusztrálásaképp Don
Juan és a Szobor olyan ripacskodást mutat
be, hogy Jourdainné (Alekszej
Szeliversztov) teljesen a hatása alá kerül,
és seprűvel kergeti ki a „művészeket".

De Jourdain úr házában mindenki
megfertőződik, s ki így, ki úgy kap ne-
gatív ismertetőjegyeket. Míg Moliére-nél
az asszony józan gondolkodása kifejezett
erény, Bulgakov férfi színészre osztatja a
szerepet, s ezzel előírja a másfajta köze-
lítést. Igy Tabakovéknál drabális, az urát
pórázon vezető, bájait kidomborító hárpia
válik belőle, aki felettébb vonzódik
Cleonte lányos képű szolgájához.
Doriméne grófnő (Olga Babics) és Do-
rante gróf (Roman Lavrov), a követendő
példa is csupa mesterkéltség, finomkodás,
leereszkedő gőg. Nyomokban sincs meg
bennük az a rafinéria, amivel Moliére-nél
az elszegényedő nemesek újabb és újabb
ajándékokat csikarnak ki az újgazdag
polgártól. Ügyefogyott, tehetetlen e
megközelítésben a két szerelmes, Lucille
(Marina Zugyina) és Cleonte (Mihail
Jakovljev) is, akik Cleonte szol gájának
tüsténkedése nélkül könnyű

nouilh: A pacsirta című színműve a Tabakov Stúdió Színház előadásában



s zerrel lemondanának egymásról. Am
Covielle (Alekszej Szerebjakov) minden-
kit meggyőző török leánykérési szertartást
rögtönöz. Az előadás más pontjain is be-
becsúszik egy mára utaló pillanat. Ilyen a
színészek modern öltözéke a próbára
érkezésükkor, vagy az énekórán felhangzó
beatdallamok, de Covielle és Cleonte
tréfája nyomán egy egész jelenetnyi időre
létezik egymás mellett a Moličre-kori és a
modern színész. Mint-ha a rágógumit rágó,
kék munkástrikóba öltözött fiatalok
fejhangjukkal, török táncukkal és
erőművész-gyakorlatukkal azt próbálnák
feszegetni, hogy mennyire türőképes a
mester, mikor kerül kibékít-hetetlen
ellentmondásba egymással a szöveg és a
mozdulat. De egészen jól meg-férnek
egymás mellett.

Hogy nem egy régmúlt próba szem-tanúi
lehettünk, arra a próbát befejező színészek
diszkóritmusú zárótánca a bizonyság. Ők
visszanéztek a XVIII. századra. Csavartak
egyet a bulgakovi sztorin is. Azt játszották
el, hogyan képzelik el azt a próbát, amit
Louis Béjart tartott Moliere Úrhatnám
polgárából. Háromszorosan is színházat
rendezett te-hát Tabakov és Leontyev. Mai
szemmel.

A Pacsirta, Anouilh drámájának hős-
nője is játszik. Csak vérre menően. Bírái
előtt az életét játssza el - az életéért. Azt
kívánja bizonyítani, hogy mindig a hite
szerint cselekedett. Akkor is, amikor Szent
Mihály arkangyal sugallatára elhatározza,
hogy a franciák élére áll, akik vezetésével
megverik az angolokat. Akkor is, amikor
szembeszegül a szüleivel (Nyikolaj
Narkevics és Galina Csurilova alakítja),
akkor is, amikor Baudricourt grófot
(Szergej Skalikov) meggyőzi, hogy lovat
és férfiruhát adjon a számára. Akkor is,
amikor Károly hercegben (Igor Merkulov)
eloszlatja a félelmet, és elhiteti vele, hogy
csakis ő lehet a király. Akkor is, amikor a
sereget Orléans-nál győzelemre vezeti, és
akkor is, amikor a Jeanne d'Arc eretnek-
sége ügyében összeült bíróság kérdéseire
válaszol.

Tabakov ezt a fiatalos lelkesedést
hangsúlyozza Jeanne történetében, szem-
beállítva vele a hatalom hol nyers, hol
behízelgő formában jelentkező megtöre-
tési kísérletét. Egy alakuló ember, egy
kislány csatázik a világgal, s hogy melyik
fog győzni, az az első pillanattól kezdve
kétségtelen.

Anouilh - Shaw Johanna-feldolgozá-
sával szemben - nem alkotott látványos
képeket, inkább csak a szó csatázik a szó

val. Oleg Tabakov ezt még tovább egy-
szerűsíti, a bejátszott életképek, az egy-
házi bíróság keresztkérdései aláfestik
Jeanne útját a fellobbanástól az elhamva-
dásig. A központ mindvégig a máglya és
Jeanne őszinte, hittel teli útkeresése
marad. (Talán ezt a monodrámajelleget
érezte meg egykor Mezei Mária is, ami-
kor lényegében monológként adta elő a
Pacsirta-történetet.)

A bíbor bársonydrapériával borított
trónuson Cauchon püspök (Szergej
Beljajev), az inkvizítor (Alekszej Szeli-
versztov), a fiskális (Alekszej Szerebja-
kov), Ladvenu testvér (Mihail Jakovljev)
és Warwick gróf (Pjotr Kudrjasov)
cselekményt megakasztó hitvitái a szűz
minél teljesebb kitárulkozását segítik elő.
Szemlélői élettörténetének, hogy aztán a
végén ítélkezhessenek. ()k kívánják, hogy
a szűz az igazságos döntés érdekében élje
újra életének legfontosabb eseményeit.
Épp ezért érthetetlen, hogy amikor Jeanne
a királyi udvarba ér, miért vonulnak ki a
teremből, és miért foglalja el a helyüket a
világi hatalom. Hiszen Károly megnyerése
ugyanúgy Jeanne-hoz tartozik, mint a
többi csoda.

Sőt talán az a legnagyobb, ahogy a féle
lemtől rettegő dauphinnel elhiteti, hogy
bátor és uralkodásra képes is tud lenni, ha
akar.

Ebben az emberközpontú felfogásban
nincs helye a glóriának a szűz feje fölött.
Tabakov el is hagyja az utolsó jelenetet.
Nála nincs halál utáni megdicsőülés, nem
mentegetőzhetnek a Jeanne-tól el-
fordulók, hiszen ők már a máglya előtt
eljátszották a szerepüket. Tabakov Jeanne-
ja előtt sokkal hétköznapibb választási
lehetőség áll: megtagadja ön-magát, vagy
hittel pusztul el.

És Jevdokija Germanova pontosan járja
végig ennek a gyereklánynak az út-ját az
első látomástól a máglyasírig. Egy
csöppnyi naivitással és ennek ellen-
súlyozásaképp hatalmas erővel, elszánt-
sággal, magabiztossággal és őszinteséggel
ruházza fel a szüzet. El kell róla hinni,
hogy nagy dolgok véghezvitelére
született! Bírái felé egészen más arcot
mutat. Durcásat, feleselőt, hisz sértve érzi
magát azért, mert a „felnőttek" nem
fogadják el a hitét. De voltaképpen nem is
ez töri meg, hanem az, hogy a hívei
elfordulnak tőle. Ebben az előadás-
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ban Germanova csillogó tekintetű, tö-
rékeny Pacsirtájáé a főszerep, és a töb-
biek alázatosan, a háttérben maradva
statisztálnak neki.

A Dorgálás érettségi után álló Sihedere
is a hogyan tovább dilemmájával küsz-
ködik. Csakúgy, mint a nálunk alig ismert
Barrie Keeffe szinte valamennyi fiatalja.
Lázad, mert nem találja a helyét, lázad,
mert a felnőttek nem számoltak vele.
Adjatok hajlékot! - énekelte Mick Jagger,
s ezt választotta Keeffe annak a
trilógiának a címéül, aminek az egyik
darabja a Dorgálás. A szerző maga aján-
dékozta a Stúdiónak, 1980-ban mutatták
be, és azóta játsszák. A szenvedő alany
egy angol tizennyolc éves, aki előtt az
érettségi bizonyítvány kiosztásával
egyidejűleg bezárultak a kapuk. Még csak
nem is a középszerűség, ha-nem az
átlagalattiság bélyegét sütötték rá. Erről
van dokumentje. S kik a ki-állítói? Arról
egy véletlenül kialakult szituáció mesél.
A fiú egy szerelmi légyotton kapja rajta
két tanárát az iskola egyik
raktárhelyiségében, és fogságba ejti őket.
Hogy miért? Mert meg akarja „köszönni"
nekik az életre kapott útra-valót. Mint az
igazi gengszterek, úgy lengeti motorja
benzintartálya felett az égő cigarettát.
Bosszút állni - olvasható ki a tekintetéből,
az és az t án kérdésére azonban már nincs
felelet. Olyan ő, mint Osborne Jimmy
Portere. Lázad a lehetőségeit beszűkítő
társadalom el-len, de ez csak önmagáért
való düh és harag, nem eredményezhet
semmilyen változást.

A fogvatartás ideje alatt pontosan ki-
rajzolódnak az erőviszonyok. A hie-
rarchia csúcsán álló igazgató (Szergej
Gazarov) kisstílű, az iskola tanulói felett
átnéző hivatalnok, aki a mindenről tudó

szerepében tetszeleg, minden felelősséget
lefelé hárít, miközben a szabadulása
érdekében folyton-folyvást hazudik. A ta-
nár (Alekszandr Mohov alakítja) retteg a
fiú bosszújától, bármilyen megaláztatásra
kész, hogy ha csak rövid időre is, de
elhárítsa a veszélyt. Közben azonban nem
feledkezik meg arról sem, hogy a felettese
kedvére tegyen, és csak a kedvező
pillanatra vár, hogy helyreállítsa a
megbontott kapcsolatrendszereket, és
visszaálljon a megszokott iskolai fegye-
lem. Amint csak teheti, földre kényszeríti
a fiút, s most már nemcsak képletesen,
hanem ténylegesen is belerúg. A tanárnő
(Marina Zugyina) is a másik oldalról
indul. Némán szemléli a körülötte zajló
eseményeket, de a Siheder szeretet után
vágyó öngyötrése megindítja, melléje áll,
és ezzel akaratlanul is a vesztét okozza. A
tanár és az igazgató kihasználja a fiú
ellágyulását, és újra vert pozícióba
szorítja őt.

Kemény, húsba maró előadás a Dor-
gálás . S nem is elsősorban a túszszituáció
teszi azzá, hanem az az egyre reményte-
lenebbnek tűnő vádaskodás és önmar-
cangolási folyamat, ami a fiúban ez idő
alatt lejátszódik. Alekszej Szerebjakov
megérzi, hogy nem egy velejéig romlott
kamaszt kell megformálnia. Keménysége,
kegyetlensége mögül minduntalan
előhívja azt a gimnazistát, akit megtört az
iskola, aki fölött olyan tanárok mondtak
egy életre kiható értékítéletet, akik még a
nevét sem ismerik, nemhogy a
képességeit. Ez a Siheder akart valamit,
telve volt illúziókkal, de már az indulás-
kor le kellett velük számolnia. Hiába
próbálják elhitetni vele, hogy híres költő,
tudós vagy futballista is lehet még belőle,
rá kell döbbennie, hogy ezek ugyanolyan
hazugságok, mint amilye

neket négy éven keresztül tápláltak belé. A
franciatanárnő emberi szavára még egy
pillanatra feltámad benne a hátha még i s
halvány reménye. A földön fekve, rúgások
közepette azonban végképp meg kell
tanulnia, hogy az élet más, mint amit az
iskola megtaníttatott vele.

A Tető, Alekszandr Galin drámája is egy
tanulmányait éppen befejező kollégiumi
közösség utolsó napjait idézi fel, csak az
angol darabnál sokkal vidámabb
hangulatban. Majd húsz év távlatából
elevenednek meg a szerelmek, a sikerek,
az éjszakába nyúló viták az életről, a ba-
rátságról, a hitről, a halálról. Csupa olyan
hétköznapi dologról, melyek egy hu-
szonhárom éves fiatalt foglalkoztathat-nak
a cigarettafüstös kollégiumi szobában. A
tető alatt, a tizenhatodik emeleten,
ahonnan hamarosan le kell ereszkedniük
az utcára, az emberek közé.

A darab szerzője visszaidézi az el nem
felejthető kollégiumi éveket. Nemcsak
újraéli, de egyben kommentálja is a tör-
ténteket. És mellé társítja a jelent. Ami a
csodával határos módon csaknem úgy
alakult, ahogy azt hajdan a végzős
nyelvészet-filozófia szakos hallgatók el-
képzelték. Hiszen tudásukban, életfel-
fogásukban, habitusukban magukban
hordozták a jövőt.

Ezeket a csodával határos hangulatú
életképeket Vlagyimir Viszockij éneke
foglalja keretbe. Azé a Viszockijé, aki-nek
a dalai a hetvenes években, ha nem is
szájról szájra, de magnetofonról mag-
netofonra terjedtek, és élettel töltötték meg
a kollégiumi szobákat. Szavai ellen-
súlyozzák azt a már-már idillinek tűnő
hangulatot, amit az egyetemisták maguk
körül teremtenek. Civódásaikat, tréfáikat,
félreértéseiket és soha véget nem érő
filozofálgatásaikat egy-egy kattanás
szakítja meg, és a szerző kicsit elmereng-
ve, a földszintről szemlélődve folytatja a
tető alatti történetet. A stúdiósok a kicsit
didaktikusnak tűnő szüzsé ellenére
szórakoztatóan, naivitásával meg-kapóan
játsszák el a darabot. Talán azért is, mert
egy kicsit a saját mindennapjaikat is
átélhetik a színpadon.

S ettől a gondolati azonosulástól sike-
resek Tabakov stúdiósainak előadásai.
Ezért van az, hogy ezekben a darabokban
mindenki megtalálja a helyét. Születnek
ugyan egészen kiváló alakítások is, mint
például Jevdokija Germanova jeanne
d'Arcja vagy Alekszej Szerebjakov
Sihedere, de a lényeg a szereplők és a
szerepek egymáshoz kapcsolódása, az
együttes hatás.

Barrie Keeffe: Dorgálás című darabja a Tabakov Stúdió Szinház előadásában (Iklády László felvételei)


