
nyek logikai elemzésének pontosságát, a
nyelvezet majdnem klasszikus tisztaságát.
Mellesleg Kama Ginkasz néha mintha
mindezt mellőzni akarná, túl akarna lépni
ezen az iskolán, és törékeny pszichológiai
előadásokat csinál, melyek a hangulatok
varázslatos változásaira épülnek, mint
például Szergej Kokovkij Ötszög című
darabja, amelyet a Mosszovjet Színházban
rendezett meg. Az utóbbi időkben legjobb
rendezése Nyina Pavlova Lakókocsi (Va-
goncsik) című darabjából készült a MHAT
Kisszínházában, amelyben megragadó
temperamentummal mesélte el a „nehéz"
kamasz lányok történetét; az íróval és a szí-
nészekkel együtt megpróbálta elemezni
azokat az okokat, amelyek a vádlottak pad-
jára juttatták őket. Kama Ginkasz - tíz éve
a krasznojarszki Ifjúsági Színház főrende-
zője volt, érdekes előadásokat készített
klasszikusokból - egyike azon kevés ren-
dezőknek, akik rendszeresen fordulnak a
klasszikusokhoz. Ibsen Hedda Gablerjéből
sok vitát kiváltó előadást készített, de a
rendező törekvéseinek komolyságát senki
nem vitatta el.

Általában is el kell mondani, hogy a fia-
tal rendezők igen komoly rendezők. Te-
vékenységük nem tűri a dilettantizmust,
hiszen, elődjeikkel ellentétben, nem kor-
társaikkal, nem növendékeikkel dolgoznak
együtt, hanem nagy, az övéknél nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező színé-
szekkel, s igen bonyolult feladatokat kell
megoldaniuk. Nem kevésbé bonyolult
helyzetben vannak azok a rendezők, akik
színházat vezetnek, mint Jurij Jeremin, aki
nemrég lett a Szovjet Hadsereg Központi
Színházában majdnem száz művész veze-
tője, akik közül sokan számítanak a szovjet
színház és film csillagainak.

A szervezési kérdések, amelyeket egy
főrendező sem kerülhet ki, rengeteg időt
vesznek el az alkotómunkától. Ennek el-
lenére éppen Jeremin olyan komoly elő-
adásokat rendezett meg, mint Doszto-
jevszkij Félkegyelműje, Gorkij Az öregje
vagy Dudarev Sorkatonák című darabja.

Természetes, hogy a szakmai életbe lépés
ideje mindig meghatároz bizonyos közös
vonásokat, hasonlatosságokat, de az erős
alkotói egyéniség mindig egyedi művészi
utakra visz. Ma a szovjet szín-házban
különböző rendezők dolgoznak, más-más
művészi kísérletekbe bocsátkoznak. S ha
Moszkvában, Leningrádban vagy
Omszkban leginkább olyan rendezők
dolgoznak, akik a moszkvai vagy
leningrádi színházi főiskolát végezték, s

az orosz színház hagyományain nevel-
kedtek, a Baltikumban és Grúziában olyan
új rendezők kezdik meg munkájukat, akik
a nemzeti hagyományokban gyökereznek,
akik a szovjet soknemzetiségű színház
egész gazdagságát egyesítik. A szovjet
színházi kultúra nemzetköziségét kifejező
egyik legjobb példa a litván Ifjúsági Szín-
ház Piroszmani.. . Piroszmani... előadása.
Az orosz Vagyim Korosztiljev által a grúz
primitív festőről írt darabot Edmuntas
Nekrosius, az egyik legfiatalabb rendező
állította színpadra. Nekrosius a színházban
a főrendező Dala Tamulivicute keze alatt
nőtt fel, aki szintén fiatal rendezőnek szá-
mít, mindössze tíz éve vezeti a színházat.
D. Tamulivicute, a litván művészet jó
ismerője, a moszkvai GITISZ-en, Marija
Knebel osztályában végzett. Maga Knebel
kiemelkedő rendező és színházpedagógus,
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsen-
ko tanítványa volt (1985-ben halt meg). Ta-
mulavicute Knebel hű tanítványa, olyan
rendező, aki vonzódik a mélylélektani
ábrázoláshoz, ki tud bontani minden in-
dividuumot anélkül, hogy azt elnyomná.
Épp ezért nőhetett fel színházában egy olyan
rendező, mint Nekrosius, aki egyáltalán
nem hasonlít idősebb kollégájára: ő az exp-
resszív kifejezésmód rendezője, jobban
bízik a színházi metaforában, mint a szó-
ban, „hallgatászónákkal" ejti rabul nézőit,
de ugyanakkor rockmusicalek rendezésé-
vel is sikereket ér el, mint a Szerelem és halál
Veronában. Nekrosius más úton igyekszik
megtalálni a költői és lélektani színház
szintézisét, mint moszkvai és leningrádi
kortársai, de minden alap megvan arra,
hogy bízzunk benne: olyan színház felé
keresi az utat, amely képes magába foglalni a
„gyönyörű és szenvedélyes világ"
polifóniáját.

Az itt megismert rendezők a boldog és
nehéz érett korba léptek. Tele vannak al-
kotóerővel, tervekkel, megnövekedett fe-
lelősségérzettel a művészettel, a nézőkö-
zönséggel, önmagukkal szemben. Olyan
korszakban léptek az érett korba, amikor
országunk történelmének egyik legfonto-
sabb periódusát éli, amikor határozottan
megújul a gazdaság, a szociális gyakorlat, a
társadalmi és egyéni lélektan. A színház-
nak ma az a szerepe, hogy ott a művészet
eszközével vizsgálják a lét kardinális
kér-déseit. Éppen ezért semmi sem
helyettesítheti az emberi és művészi
állásfoglalást, még a legkifinomultabb
mesterségbeli tudás sem. A hetvenes évek
végén, a nyolcvanas évek elején
munkálkodni kezdett rendezők ezt nagyon
jól tudják. Érzik, hogy eljött számukra a
nagy lehetőségek ideje. (Fordította:
Szeredás Ágnes)

HEKLI JÓZSEF

Portrévázlat
Leonyid Zorinról

Leonyid Zorin a szovjet dráma egyik leg-
ismertebb és legtermékenyebb képvise-
lője. Közel fél évszázados írói tevékeny-
sége alatt mintegy ötven színpadi művet
alkotott, amelyek mind tematikailag, mind
műfajilag igen széles skálán mozognak.
Drámaírói művészetének alapvető tulaj-
donságait egyfelől a líraiság és a valóság
konfliktusábrázolásának összefonódott-
ságában, másfelől a játékosság, helyen-
ként a groteszk, a szatirikus iránti vonzó-
dásában összegezhetjük. Az író a valóság
tényleges összeütközéseit sohasem egy-
szerűsíti le, mindig a realitás talaján ma-
rad, még akkor is, ha az érzelmi oldódás
felől közelít a konfliktusokkal terhelt
sorsú hőseihez. Zorin azon írók sorába
tartozik - a lírai drámák mesterével,
Arbuzovval s a „rövidnadrágosok" szín-
padra fogalmazójával, Rozovval s má-
sokkal együtt -, akik új csapást vágtak a
szovjet drámairodalomban, visszakanya-
rítva azt a hősök szoborszerű ábrázolásá-
tól az élet egyszerű tényeihez, az embe-
rek mindennapjaihoz. Másképpen fogal-
mazva: Zorin is építette azt az irodalmi
hidat, amelyen a szovjet dráma a semati-
kus, szimplifikáló stílustól a pszicholó-
giailag motiváltabb, maibb realizmushoz
eljutott. A mindmáig népszerű Zorin nagy
mesterségbeli tudással konstruált, de
részben mégiscsak bulvárnak mond-ható
művei, amelyeket a kritika - első-sorban a
darabok valós jelentőségét túl-nőtt
színpadi sikerek nyomán - nemegyszer
aránytévesztéssel, fel- és leértékeléssel
fogadott, fontos és jellegzetes szerepet
töltenek be az összképben, s min-
denképpen érdekes színfoltot képvisel-
nek a szovjet drámaművészetben.

Műveiből egyértelműen kitetszik, hogy
az író az irodalom és a színház szorosan
összefonódó világában kitűnően kiismeri
magát. Darabjainak többségét a
színházszerű építkezés, a változatos
dialógusszerkesztés, az élvezetes cselek-
ménybonyolítás, vagyis a színpad törvé-
nyeinek kitűnő ismerete jellemzi. A
nagyszerűen felépített drámák mellett
azonban nemegyszer a pillanatnyi di-
vatnak hódoló, nagyvonalú sietséggel,
felületesen megírt s gyorsan feledésbe



merülő darabokat is alkotott. A dráma-író
rendkívül gyorsan reagál a társadalom
változásaira, jó érzékkel választja ki az
élet aktuális, kényes-fontos konfliktusait,
de azok írói megragadása, művészi
ábrázolása alkalmanként kívánnivalókat
hagy maga után. Zorin nagyszerűen rá-
érez a társadalmi mozgásokra, merészen
és egyénien ábrázolja a társadalmat fel-
kavaró jelenségeket, eseményeket, de a
mindennapi valóságot s annak főbb hős-
típusait nem tudta teljes művészi totali-
tásban megragadni, s ez pályájának és
részben tehetségének bizonyos korlátja.

Leonyid Zorin még gyerekemberként,
tizenhét évesen a Sólymok (1941) című
darabjával debütált szülővárosa színpa-
dán. Bakuból az ifjú tehetség útja hama-
rosan Moszkvába vezetett, s beiratkozott
a Gorkij Irodalmi Főiskolára. Tanulmá-
nyai befejezése után rövid ideig drama-
turgként tevékenykedett, majd végleg az
írás mellett döntött. Ettől kezdve Zorin
életrajza teljesen egybeolvadt műveivel.

Drámaírói munkássága valójában 1949-
től kezdődik az Ifjúság kis színházi be-
mutatójával. Ezután szinte minden évben
új darabbal hívja fel magára a figyelmet, s
a hazai sikerek után drámái elég korán
betörtek a külföldi - köztük a magyar-
országi - színpadokra is.

Pályakezdő éveiben - kortársaihoz ha-
sonlóan - darabjait a sablonos témák, a
sematikus megoldások jellemezték. A
mindenáron nagyot és újat mondás buk-
tatóit Zorin sem kerülhette el. A már
említett Ifjúság című darabjában például
leegyszerűsített életképekben próbálta
felvázolni a negyvenes évek fiataljainak
„világmegváltó" terveit. Az Áprilisi éj
(1951) az olajkitermelő munkások vilá-
gába vezet, amelyben helyenként felcsil-
lan az író szatíra iránti fogékonysága. A
harmadik pályakezdő darab, az Őszinte
beszélgetés (1953) már bizonyossá teszi,
hogy Zorinnak nagy érzéke van a ko-
mikus-szatirikus cselekménybonyolítás-
hoz s az elítélendő emberi tulajdonságok
éles kigúnyolásához. Az Őszinte
beszélgetés nyílt támadás a képmutató,
hazug bürokrácia ellen. A drámai cselek-
mény középpontjában Masisztov, a bio-
lógiai kutatóintézet karrierista igazgatója
és az új ember, a naiv, tapasztalatlan Sza-
vin áll. Az író nem bonyolítja szükségte-
len konfliktusokkal kettőjük viszonyát, de
az „őszinte beszélgetések" során kap-
csolatuk legkényesebb pontjai is szóba
kerülnek. Zorin nem hagy kétséget afelől,
kinek a pártján áll a darabban.

Az ujjgyakorlatszerű művek közepet-te,
mondhatni egészen váratlanul, szo-
katlanul merész darabbal rukkolt ki az
ifjú szerző. Az óriási érdeklődéssel s
heves kritikai visszhanggal fogadott Ven-
dégek (1954) teljesen felkavarta a háború
utáni szovjet drámairodalom állóvizét. A
nagy vihart, pontosabban harcot a szín-
műért és a színmű ellen, az íróért és az író
ellen a dráma témája váltotta ki. Az ese-
mények az egykori csekista, Kirpicsov
házában sűrűsödnek össze. A család tag-
jai, a „vendégek", egymás után érkeznek
a kisvárosi házba: Alekszej Petrovics
özvegyasszony lánya, a jólelkű Varvara,
fia, a Moszkvában magas állást betöltő
Pjotr divatmajmoló, hiú feleségével, Nyi-
nával, velük van Pjotr első házasságából
származó gyermeke, Tyoma s annak
menyasszonya, Nyika is. A viszontlátás
öröme, a családi vendégeskedés köze-
pette váratlanul kényes kérdés kerül terí-
tékre.

Kirpicsov igaz barátját, a város neves
ügyvédjét, Pokrovszkijt hamis vád alap-
ján perbe fogták, kizárták a kamarából, és
fellebbezési kérelmét is elutasították. Az
igazságügyminisztériumi elutasítást Pjotr
írta alá. Az ügy kapcsán a családban
lappangó ellentétek mind felszínre tör-
nek. Nem vitás, hogy apa és fia már
régóta eltávolodtak egymástól, ezt bizo-
nyítják éles szóváltásaik is. A nagymenő
Pjotr unatkozó feleségének divatos szó-
lamai - képmutatóan sajnáltatva magát -
csupán ellenszenvet váltanak ki a rokon-
ságból. A parazita életmódot folytató
Tyoma csak eszköznek tekinti családja
tagjait. A vendégeskedés furcsa légköré-
ben idegenszerűség, ellenségeskedés vib-
rál. Varvara, a szókimondó újságíró, Tru-
bin meg Pjotr másik fia, Szergej más vilá-
got képviselnek, s nyíltan Kirpicsov -
azaz Pokrovszkij ügyvéd - pártján állnak.
A segítőkész trió kihallgatja Pjotr tele-
fonbeszélgetését, amelyben utasítást ad a
Pokrovszkij-ügy végleges - az ítéleten
nem változtató - elintézésére. A felhábo-
rodott Kirpicsov kiutasítja házából fiát és
családját. A darab fináléjában az igazsá-
gért harcoló újságíró, Trubin - aki köz-
ben Varvara szerelmét is elnyerte - a
Pravda legfrissebb számát tartja a kezé-
ben, amely fontos közügyként foglalko-
zik a Pokrovszkij-üggyel.

A Vendégek az izgalmas téma ellenére is
középszerű alkotás. Dramaturgiai fel-
építése eléggé sablonos, a bonyodalmak
nemegyszer abból fakadnak, hogy a pozi-
tív hősök kihallgatják a nem nekik szánt
beszélgetéseket. A mesterkélt szituációk,

a leegyszerűsített jellemek minőségi hi-
bákat okoztak a drámában. Ide sorolható
az is, hogy a kényes Pokrovszkij-ügyről,
illetve a hamis vádról s a részletekről -
ami a drámai konfliktus hőfokát tovább
emelhette volna - semmi konkrétumot
nem tudunk meg.

Mai szemmel olvasva a drámát, az egy-
kori viharos fogadtatás, az elutasítás talán
nehezebben érthető meg. Zorin végül is
nem tett mást, csupán képet festett a
közállapotokról, rámutatott a társadalom
elítélendő kinövéseire, de mindezt nem a
szenzációhajhászás, a feltűnősködő
fenegyerekeskedés inspirálta, ha-nem az
őszinte, jobbító szándék.

A Vendégek megjelenését követő éles
cikkek, nyilatkozatok, írószövetségi viták
hullámai hosszú ideig nem csillapodtak, s
a szenvedélyes támadások az írót is erő-
sen megviselték. Az ötvenes évek köze-
pén írt darabjain erősen érződik, hogy
Zorin, a történtek hatására, kerüli a „rá-
zósabb" témákat, és elsősorban színház-
ismeretére, megszerzett rutinjára építi a
középszerű művészi színvonalat sem
mindig elérő színműveit. Az Alpatov
(1955) című darabjában a termelés kérdé-
sei kapcsán egy esztergályos - Alpatov -
sorsán keresztül mond el közhelyszerű
igazságokat felfújt újításokról, karrierista
helyezkedésekről. A Bajnokokban (1955)
még banálisabb történetet mesél el egy
futballcsapatról, amely a sorozatos vere-
ségek után fokozatosan visszanyeri küz-
dőszellemét, sőt bajnokságot is nyer. Az
Idegen útlevél (1957) ugyancsak gyenge
darab, és semmivel sem nő az előbbiek
fölé. Talán a Ragyogó május (1958) emel-
kedik ki némileg a sablonos sorozatból,
amelyben már megjelenik a Zorin-drámák
újabb stíluseleme, a finom líra, ami a
későbbi, kiforrottabb darabok egyik
fontos jellemzője lesz. A Ragyogó május
cselekménye 1945 tavaszán játszódik. A
drámában a tegnap frontharcosai keresik
helyüket a békés hétköznapokban. A
darab hősei Kazakov, Kosztromin, Aga-
jev, Tanya Rozsnova s a többiek vonaton
utaznak, s köznapi dialógusaikból emberi
sorsok tárulnak fel. Kiderül az is, hogy a
nagyszerű győzelem ünnepén a határtalan
öröm néha végtelen bánattal is
elegyedhet. A viszonylag jól megírt,
lélektanilag motivált típusok - mint a
kompromisszumokra hajló Kazakov, a
jólelkű, hasznos tettekre vágyó Kosztro-
min, a legszebb érzelmén önzetlenül fe-
lülemelkedni tudó Tanya - modernebb
változatokban idővel újra előbukkannak
az érettebb Zorin-darabokban.



Az ötvenes évek végén írt dráma, a Jó
emberek (1958, nálunk A nagy karrier
címmel mutatták be) azt látszik
bizonyítani, hogy Zorin kiheverte a
Vendégek kavarta nagy viharokat, s újra
drámaművészete középpontjába állította
az érdekkapcsolatok, a karrierizmus, a
bürokratizmus, a kényelemszeretet
kínos-kényes kérdéseit. A Jó emberekben
a helyszín, a szituáció némileg hasonló az
Őszinte beszélgetéshez, de az író kitágítja
a kört, amely-nek hibáit reflektorfénybe
állítja, s a dráma alapkonfliktusát
megtetézi a Vendégek tanulságával. A
szellemes, helyen-ként
karikaturisztikusan eltúlzott szituá-
ciókból felépült dráma egy szélhámosság
történetét ábrázolja, a jóképű, szívtipró,
de üresfejű Kabacskov tündöklését és
bukását. A gátlástalan fiatalember olcsó
trükkel rászedi a tudományos intézet pro-
fesszorait - külön-külön megdolgozva
őket -, hogy silány disszertációja, az
„összetákolt halandzsa" mellett szavaz-
zanak. Zorin tudósai merő jóindulatból
egyhangúlag elfogadják a behízelgő mo-
dorú dilettáns dolgozatát, s ezzel elindul a
lavina, amely már a „jó embereket" is
veszélyezteti. Az ifjú titán, az arcátlan
blöff nyomán tudóssá avanzsált karrie-
rista szép lassan rangos opponensei fe-
jére nő. Most már a professzorok hiúsága
is azt kívánja, hogy ne derüljön ki a
kegyes csalás és Kabacskov üresfejűsége.
Átírják disszertációját, elkészítik cikkeit,
sőt rosszul értelmezett jóindulatból még
közreműködnek az intézet igazgatói bár-
sonyszékének megszerzésében is.
Kabacskov karriertörténetének egy régi
barát váratlan felbukkanása vet véget,
akinek szavaiból egy kisszerű, iskolai
végzettség nélküli szélhámos portréja
bontakozik ki. A kérészéletű „tudós"
búcsúzóul oda-vág még egy szemtelen
fricskát a profeszszoroknak: „...Nekem
megszorongatják nagyon a torkomat, de
önöket sem simogatják meg... A maguk
jóságát talán nem az állam finanszírozta?
Ha nem tévedek, fizetést kaptam önöktől.
A nekem szentelt idejük talán
magánidejük volt? Átírták a cikkeimet -
kinek a szemét törölték ki vele? Váljunk
el szép csendesen, jó emberek..."

A szatirikus komédia kitűnően pél-
dázza, hogy Zorin friss érzékenységgel
szemléli a valóságot, hiszen a ,jó embe-
rek" és a Kabacskov-félék köztünk élnek.
Az előbbiek a jóság álarcában, a hangza-
tos frázisok bűvöletében, gyávaságuk,
kényelemszeretetük köré építenek elmé-
leteket, magatartásformákat, s ezzel sza-
bad utat adnak a közszellemet, a morált

durván sértő tevékenységnek. Az utób-
biak, a folyton újratermelődő és burjánzó
csúszómászók, a gátlástalan karrieristák
mindig komoly veszélyt jelentenek a tár-
sadalomra.

Zorin a Jó emberekkel - amely nem-
csak nevettet, karikíroz, de figyelmeztet
is - egy sorozatot indított el, amely később
a Pokrovszki történetek címet kapta.

Az ifjúság kora (1959) bizonyos új tö-
rekvéseket jelez az író művészetében. A
formabontó darab az ifjúság útkeresé-
séről szól. A mű cselekménye időről
időre megszakad, s a szereplőket a jövő-
ben látjuk, megtudjuk, mi lesz a további
sorsuk. Zorin gondolat-, tér-, sík- és idő-
játékot folytat a szereplőkkel s a nézők-
kel egyaránt. Ezek a dramaturgiai fogá-
sok némileg „fölpergetik" a gyenge mi-
nőségű drámát.

A hatvanas évek elejétől napjainkig
tartó mintegy negyedszázad alatt a ter-
mékeny Zorin a legkülönfélébb témájú
és szerkesztésmódú darabokkal hívta fel
magára a figyelmet. A műfajilag is igen
változatos művek között éppúgy találha-
tunk történelmi és lírai drámákat, mint
szatirikus komédiákat és groteszk játéko-
kat. Az 1961-ben készült s nagy sikert ara-
tott Barátok és éveket drámai krónikának
nevezte az író. A mintegy három évtize-
det átfogó darab sokszálú, de biztos kéz-
zel irányított cselekménye bővelkedik
tragikus és lírai pillanatokban, drámai
fordulatokban. A szerteágazó és időben
is eléggé elhúzódó események nagyszerű
alkalmakat kínáltak az írónak, hogy stilá-
ris sajátosságainak gazdag tárházát fel-
vonultathassa. A dráma története 1934-
ben kezdődik, és három jó barát, Platov,
Gyerzsavin és Kosztanyeckij, s három
barátnő, Tatjana, Ljudmilla és Nagya
sorsát követi nyomon. Az évek múlásá-
val, a sűrűsödő történelmi események
hatására az ifjúkori barátságban repedé-
sek támadnak, és a darab hőseinek gon-
dolkodásmódjában, életvitelében s né-
hány alapvető jellemvonásában is szem-
betűnő változások következnek be. Az
izgalmas történet csomópontjai olyan
esztendők - például a háborús évek vagy
a személyi kultusz korszaka -, amelyek-
ben a szereplők sorsfordulók előtt álltak.
Az egykori barátok az évtizedek során
szétszóródtak a világban, s csak ritkán
találkoztak egymással, de beszélgetéseik-
ből mindig feltárultak életük legfonto-
sabb állomásai. Kiderült, hogy legszebb
ifjúkori terveikből - az építész Platovot
kivéve - nem sikerült mindent valóra vál-
tani. Kosztanyeckij, bár megbecsült orvos,

de boldogtalan házasságban él a betoko-
sodott tanárnővel, Tatjánával. Gyerzsa-
vin, a jogász, megérdemelt professzori
kinevezését várja, de magánélete rideg,
elhibázott. Platov felépítette álmai váro-
sát, s Ljudmillával, az asszony tragikus
haláláig önfeledt boldogságban élt. A
fordulatokban bővelkedő dráma 1961-ig
követi nyomon az új szovjet értelmiség
első nemzedéke képviselőinek életútját.
Az ötven felé járó hősök a darab végén
újra találkoznak a tengerparti sétányon, s
immár érett életbölcsességgel tekintenek
vissza a megtett útra. A sokat próbált
„öregekről" váratlanul egy ifjonc, Kosz-
tanyeckij fia nyilvánít megalapozottnak
látszó véleményt. A terhes családi köte-
lékből menekülni akaró Vologya nyíltan
így vall szerelmének: „...Talán elmennék
Platovval... Ő tud valamit . . . A többiek
is tudják a maguk dolgát, de Platov még
valami mást is tud. Lehet, hogy a
legfontosabbat..."

A Barátok és évek már egy érett író
színpadi műve, s kitűnően példázza, hogy
szerzője ért a cselekménybonyolításhoz, a
drámai feszültség fokozásához, a pszi-
chológiailag is jól motivált jellemalko-
táshoz.

A nagy sikerű dráma után Zorin mű-
vészi útja mégsem törésmentesen ívelt
felfelé, mert a kiugró alkotásokat mindig
sebtében összetákolt, kirívóan aktualizáló
darabok követték. A Barátok és évekkel
például szinte egy időben készült a
művészileg meglehetősen kidolgozatlan
Moszkvai idő szerint (1961) című szín-
padi mű, amelynek laza és túlbonyolított
cselekménye nem sok újat tudott elmon-
dani az életről. A darab hősei is - párt-
munkások, tudósok, egyszerű munkás-
emberek - eléggé stilizáltnak hatnak.

Szerény irodalmi értéket képvisel a
Fedélzeten (1962) című, lírai hangszere-
lésű darab is. Bár az Irtisz és Ob folyók
ringatta hajó fedélzetén érdekes talál-
kozások, izgalmas párbeszédek követik
egymást, szerelmek és barátságok szület-
nek, majd futnak zátonyra, de a sok-sok
szétfolyó epizódból a jó tollú szerző nem
tudott valódi drámát komponálni.

A humor, a szatíra és az irónia szeren-
csés ötvözete az Enciklopédisták (1963),
amelyben a meg nem értett „zsenik",
saját álfontosságuktól megrészegülve, a
tudás és a siker fényében kívánnak süt-
kérezni. A kisváros látszattudományos
álmokat kergető „enciklopédistái" azt
tervezik, hogy összeállítják és kiadják a
helyi enciklopédiát. A nagy kezdemé-
nyezés és a vele járó sok csatározás és



izgalom kitűnő alkalmat adott Zorinnak
arra, hogy a társadalom aránytévesztett
figuráit s rajtuk keresztül az élet számos
fonákságát szatirikus nagyításban ábrá-
zolja. A hangulatos jelenetekben, remek
jellemkarikatúrákban és csípős mondá-
sokban bővelkedő vígjáték osztatlan si-
kert aratott.

A szatirikus-ironikus ábrázolásmód-
hoz való vonzódás újabb bizonyítéka A
koronázás (1968). A vígjáték eseményei
Kamsatov akadémikus, a Zorin-drámák
egyik legeredetibb alakja körül sűrűsöd-
nek össze, aki nem hajlandó elmenni
saját jubileumára, önmaga ünneplésére.
A család minden tagja, sőt még az idős
professzor egykori szerelme, az időköz-
ben tudóssá lett Paszhalova asszony is
azon fáradozik, hogy rábeszélje a nagy
öreget az ünnepségen való részvételre. A
nyolcvanéves akadémikus azonban jól
tudja, hogy az egész ceremónia azért
készül, hogy a hamis ünneplés fényében
mindenki a saját pecsenyéjét sütöget-
hesse. Kamsatov nem akarja „megkoro-
náztatni" magát a haszonlesőkkel, a kép-
mutatókkal, mert irtózik a dicsérő szó-
lamoktól, az üres frázisoktól. A remek
fináléban a hosszas huzavona után mégis
ünnepi díszbe vágja magát az agg tudós,
és sajátos, ironikus humorral indul a
„koronázásra".

A vígjáték szellemes-humoros felszí-
ne alól esetenként az élet komolyabb
kérdései is előbukkannak: a tudomány
szenvedélyes igazságkeresése, a komp-
romisszumok veszélyei, a nemzedékek
kapcsolata.

A színpad világának furcsaságait gyűj-
tötte csokorba Zorin „szomorú bohóza-
tában", a Színházi fantáziában (1969). A
tragikomikus történet ellopott kéziratok
körül bonyolódik. A helyzetkomikum-ra
épült vígjáték úgy indul, hogy a félre-
sikerült „drámacsináló", Kaurov nap mint
nap darabjával ostromolja Molocsko szín-
igazgatót, de csak visszautasításban van
része. Egy behízelgő modorú kalandor
viszont a Kaurovtól lopott ominózus
kézirattal, mint új üstökös, már meghall-
gatásra talál a mindenható direktornál.
Idővel azonban Siskin is ugyanúgy jár,
mint áldozata, mert tőle meg barátja, a
dörzsölt Kosztya cseni el féltve őrzött
zsengéjét.

A Színházi fantázia vitriolos szatíra,
amelyben a színészet otthonáról lefosz-
lanak a bohémvilág hagyományos, esz-
ményítő vonásai. Fárasztó, idegölő, becs-
telen praktikákkal teli világ ez, ahol az
ádáz presztízsharcok, az önös érdekek

gyakran a művészet fölé nőnek. A gro-
teszk elemekkel színesített persziflázs-
ban Zorin belecsíp mindenkibe: íróba,
rendezőbe, színészbe. Nem kíméli azo-
kat sem, akik szeretnek a művészet fé-
nyében tetszelegni, de valójában igen
távol állnak tőle, csupán kisszerű dilet-
tánsok vagy harsány kalandorok.

A folyamatosan megújulni kész Zorin
számára a világsikert a hatvanas évek
közepén írt, a csehovi modellből is bő-
ven merítő lírai dráma, a Varsói melódia
(1966) hozta meg, amely színpadszerűsé-
gével s remek színészi játéklehetőségé-
vel megmozgatta a rendezők fantáziáját
Moszkvától Párizsig. Az érzelgősség és
irrealitás csapdáit ügyesen elkerülő da-
rab a lengyel Helga és az orosz Viktor
kapcsolatának történetében egy hirtelen
fellobbanó, majd az idő múlásával kese-
rű-szép, nosztalgikus emlékké halványuló
szerelem finoman árnyalt lírai krónikáját
meséli el. A „háromütemű" dráma - ez
vonatkozik időbeli felépítésére s érzelmi
hullámzására is - sorsokat, sors-
fordulókat tud teljes művészi hitellel
megragadni és ábrázolni. A lírai-drámai
játékban Zorin csupán megérinti a kort, s
csak annyira vázolja-vádolja, amennyire
a történet továbblendítéséhez s megérté-
séhez feltétlen szükséges. Az író számára
a legfontosabb a bensőből fakadó lelki
indíttatás, az érzelmek áradása, a líra.
1946 telén, kapcsolatuk hajnalán a fiatal-
ság minden hevével és bátorságával sze-
reti egymást Helga és Viktor. A közös
séták, a félszeg csókok, a kemény éjsza-
kai munkával megszerzett ajándék a sze-
retett lánynak, a kimerültségtől átaludt
szilveszter - mind beletartoznak a nagy
szerelem nyitányába. Sorsuk végleges
összekapcsolását azonban lehetetlenné
teszi egy szigorú rendelet.

Tíz év múlva ismét találkoznak - Vik-
tor egy delegációval Varsóba utazik -, s
újra átélik a régi szerelem legszebb pilla-
natait. Viktor ambiciózus tudós, Helga
befutott énekesnő, s már mindketten
házasságban élnek. Kettőjük közül Hel-
ga a merészebb, aki szerelmüket még
mindig nyíltan vállalja, s érte minden
áldozatra hajlandó. Viktor azonban a kö-
rülményekre hivatkozva meghátrál.

Újabb évtized telik el, és 1966-ban
Helga Moszkvában ad hangversenyt.
Futó találkozásuk a színházi öltözőben
végleg eldönt mindent. A halványuló
szerelemmel szemben - bár mindketten
ismét szabadok - előtérbe kerülnek a
kompromisszumok, s lassan, de biztosan
a konformizmus diadalmaskodik a
legszebb

emberi érzés felett. A darab utolsó sorai
találóan érzékeltetik, hogy az egykori
szerelmesek - főleg a fiú - már belevesz-
tek a köznapok prózájába:

Viktor:... Holnap nehéz napom lesz.
Soha nincs szabadidőm. Különben az a
jó, hogy nincs. Ha őszinte akarok lenni,
nagyon jó, hogy nincs szabadidő.. .

A Varsói melódia nem egy mai szovjet
love story, hanem két ember kapcsolatá-
ból kibontott remek valóságábrázolás. A
vonzó lírai fűtöttséget ironikus felhan-
gokkal is elegyítő dráma világosan érzé-
kelteti, hogy milyen mértékben torzítja
el az embert, ha érzelmileg félresiklik, s
idegen életformában és ritmusban pró-
bálja sorsát formálni.

Az óriási visszhangot kiváltó lírai drá-
ma jóval gyengébb színvonalú és intenzi-
tású hangütése tér vissza egy későbbi
Zorin-darabban, a Tranzitban (1972). A
lényegében kétszemélyes színműben alig
van cselekmény. Csupán annyi történik,
hogy Bagrov, a neves moszkvai építész
Ugli falucskában reked, s a véletlen foly-
tán a szerelemre éhes Tatjana lakásában
tölti az éjszakát. A „tranzitban" a forró,
szerelmes éjszakán mindketten felnyíl-
nak, s megkísérlik újraértékelni addigi
életüket. A mérnök és az asszony játé-
kos-komoly dialógusa s néhány mellékes
epizód csupán egy lapos történethez volt
elegendő, amelyben még a hangulatte-
remtő mondások és aforizmák is erőlte-
tettnek hatottak.

Változatos pályafutása során Zorin a
régmúlt történelembe is visszanyúlt, de
az évszázadok távlatából is mindig a
jelenhez szól. Köztudott, hogy a mai
szovjet drámaírók valahogy kerülik az
antik témákat, sőt saját távolabbi törté-
nelmi múltjukból sem merítenek túl
gyakran. Csupán Edvard Radzinszkij és
Leonyid Zorin fogott jelentősebb kísér-
letekbe a történelmi dráma terén. A
Beszélgetés Szókratésszel című darabban
Radzinszkij elegáns könnyedséggel, lírá-
val és humorral keltette életre az antik
témát s hőseit. Figyelemre méltó műnek
számít másik történelmi drámája is, a
Lunyin avagy Jakob halála. Zorin törté-
nelmi tárgyú alkotásai egyrészt az ókori
Rómába, másrészt a XVIII-XIX. századi
Oroszországba vezetnek.

A Római komédia (1964) ókori kör-
nyezetbe helyezett parabolisztikus játék,
amely Domitianus császár uralkodásá-
nak éveibe ágyazva, Dionról, az i. sz. I.
század híres szatirikus költőjéről szól,
akit töretlen igazságkereséséért, kényel-
metlen őszinteségéért kétszer is száműz-



nek, de megalkuvásra bírni nem tudnak.
A történelmi keretben felvonulnak a haj-
dani Róma különböző rétegei, helyezkedő
és köpönyegforgató figurái, és képet
kapunk a közállapotok romlásáról, az
intrikák kusza világáról is. Bár a Római
komédiában Zorin mintegy két évezred
mélyére ás le, a darab tanulságai ma is
érvényesek.

Az elmúlt századok orosz történelmé-
nek Zorin három darabot is szentelt. A
trilógia első darabja, a Dekabristák
(1966), a címben fémjelzett mozgalom
tragikus sorsú forradalmárainak állít em-
léket. A dráma, hűen követve a történelmi
eseményeket, elsősorban a dekabrista
mozgalmon belül keletkezett repedéseket
és konfliktusokat veszi vizsgálat alá,
megmutatva azt, hogy a belső el-
lentmondások hogyan feszítették széjjel
az egyébként kívülről is támadott moz-
galmat. Az események során megjelennek
a darabban a kor ismert s meglehetősen
ellentmondásos alakjai - Pesztyel,
Rilejev, Muravjov -, akiket éles felfogás-
beli különbözőségük ellenére is egymás-
hoz közelít az önkény gyűlölete és a tett-
vágy. A dekabristák hősi korszakának
politikai és erkölcsi konfliktusait Zorin
kitűnő érzékkel, érett írói eszközökkel
ábrázolta.

A Bronz nagymama (1969) a dekabris-
tákkal nyíltan rokonszenvező nagy líri-
kus, Puskin művészi pályájának sűrített
krónikája. A szokatlanul „dialógusok-
nak" nevezett drámában nincs egységes
cselekmény, a műből elsősorban a puskini
életmű meghatározó, eszmei magaslatai
csúcsosodnak ki.

A Cári vadászat (1976) az orosz törté-
nelem egyik karriertörténetét, a hatalom
birtokosainak és önjelöltjeinek ádáz har-
cát jeleníti meg. A történelmi dráma
középpontjában Katalin cárnő, kegyeltje,
Orlov gróf és a históriában Tarakanova
hercegnő néven ismert, magát Erzsébet
trónörökösnőnek kiadó dáma áll. Katalin
cárnő Párizsba küldi kegyeltjét, hogy ra-
bolja el az ott élő ál-Erzsébetet. Orlov és
a gyönyörű hercegnő egymásba szeret.
Felejthetetlen napokat töltenek együtt, de
a grófnak a cárnő kegye mindennél többet
ér. Végül Orlov elárulja és meg-
gyilkoltatja szerelmesét, a „trónörököst".

A történelmi drámákkal párhuzamosan,
de főleg az azokat követő időszakban
készült Zorin-darabok azt látszanak
bizonyítani, hogy az író eléggé szabadjára
engedte fantáziáját, de arról is tanús-
kodnak, hogy kísérletező kedve az idők
folyamán nem hagyott alább. Színmű-

veiben el tud rugaszkodni a megcsonto-
sodott ideáktól, a sablonos alapfogal-
maktól, s kitűnően érzékelteti drámáiban
azok átértelmeződését, konkrét élet-
helyzettől függően esetleg teljes átalaku-
lását. A mindennapok konfliktusai, a fel-
gyorsult élet beteges kinövései mellett a
rövidebb-hosszabb időre divatba jött
jelenségek, szokások is foglalkoztatják az
írót. A kor divatos áramlataiból többször
is merítő Zorin azonban jó érzékkel kerüli
el az absztrakt képzuhatagokat, a
bonyolult parabolákat, a hiperbolikus
metaforákat. Moderneskedő kísérletezései
folyamán is általában a valóság talaján tud
maradni. Ez utóbbit látszik igazolni az
álom és valóság elemeiből szőtt, már a
címében is „modern" dráma, a Stressz
(1973). A fantasztikum határát súroló, de
expresszív epizódok összegzéseként
ugyanis Zorin világosan utal darabjában
arra, hogy az időnként tárgyilagos ön-
vizsgálat elengedhetetlen ahhoz, hogy az
ember magasabb szellemi-etikai fokra
léphessen. Ezt támasztja alá a képzelgő
hivatalnok, Kazimirov életútja is, aki fan-
tasztikus álmaiban teljesen elszakad a
valóságtól - mindenki ellen lázad -, majd
visszatér a hétköznapok realitásába, s
rájön arra, hogy mindenkinek, neki is, lel-
kileg-szellemileg felfrissülve, érzelmileg
újratöltődve megvan a lehetősége, hogy
boldoguljon az életben.

Az országos irodalmi pályázaton díjat
nyert vígjáték, Az ismeretlen (1976) a ter-
melés világát fricskázta meg. A darab
expozíciója egy típushelyzetet vázol fel.
A Gumiipari Trösztben lázas semmit-
tevés folyik: a nagy hatalmú, ötvenedik
születésnapjára készülő igazgató, Lalajev,
békésen szunyókál kedvenc karos-
székében, munkatársai pedig ügyes trük-
kökkel álcázzák naplopó életüket. A mun-
kát mímelő társaságon páni rémület lesz
úrrá, mikor megjelenik az Ismeretlen, s
közli, hogy a vállalat tevékenységét szi-
gorú teszttel fogják megvizsgálni. Ettől
kezdve meglódul a cselekmény, a tröszt
felbolydult méhkassá válik. Mindenki
mozgásba lendül, alakoskodik, helyezke-
dik, s kétségbeesetten a blőd teszt meg-
oldásán fáradozik. Mikor kiderül, hogy
elmarad a vizsgálat, s az egész csak az
Ismeretlen tréfája volt, azonnal visszatér
az élet, folytatódik a boldog semmittevés.
A hivatalnokok felszabadultan, fel-
fokozott jókedvvel vetik bele magukat
szeretett vezérük ünneplésébe.

A groteszk ötletre épülő játék az élet
visszásságait vette célba. Az író tipikus
modellhelyzeteket teremt darabjában, s

azokat szatirikus tartalommal tölti meg. A
nagyszerű helyzetekben a különféle
konformista típusok - a behízelgő, a
köpönyegforgató, az örökösen helyeslő -
sorra felvonulnak. A komikus történet
remek, ironikus epizódjai azonban arra is
figyelmeztetnek, hogy az emberi gyarló-
ságok mindenhol és mindenkor burjánzó
világából újra előbukkanhatnak a befo-
lyásolható és kényelemszerető csúszó-
mászók meg a veszedelmes naplopók.

A gogoli dramaturgia hagyományait
követő Házasságtörésben (1980) a vágy-
álom és a realitás örök szembenállásának
egyik sajátos változatát karikírozza ki. A
vígjátékban a szenzációvágyás, a nagystí-
lűség beteges tüneteit meg a kificamodott
morált vette célba az író, görbe tükörben
téve nevetségessé azokat. A humoros
fordulatokkal felfokozott banális kisvárosi
történet főszereplői a kalandra éhes
fogorvosnő és a városból elszármazott,
sok éjszakai gyötrődéssel kiizzadt versek
szerzője, Valetov. Mindketten nagy
becsben állnak szűkebb pátriájukban. Bár
valójában csupán futó ismerősök, Zara
Petrovna krimi nyaralása után elterjedt az
a mendemonda, hogy az asszony belesze-
retett a koszorús költőbe, s hamarosan vár-
ható Valetov látogatása. A fogorvosnő
férje, a látszatot fenntartandó, s hogy
mentse felesége „becsületét", rábeszéli a
hivatalos ügyben városukba érkező poé-
tát, játssza el a hősszerelmest. A rög-
tönzött színjáték osztatlan tetszést arat,
mindenki elégedett, s nem szenved csor-
bát az asszony „jó híre" sem.

A zorini megoldási képletek egyik ere-
deti változata emeli meg a robbanó ötle-
tekben egyébként is bővelkedő Karnevált
(1980). A vígjáték a rendkívül divatossá
vált s gyakran túlzásba vitt lélekbúvárko-
dást gúnyolja ki, humoros-groteszk pél-
dákkal állítva pellengérre sarlatánokat és
nekik vakon hívő pácienseket egyaránt.
Az író a jövő emberének „képletéről"
álmodozó tudósjelölt, Bogdan és kedvese,
Zoja kapcsolatán keresztül ábrázolja az
ideges élet nyugtalanító jelenségeit,
áttételesen érintve az elidegenedés
veszélyeit is. A csattanós fináléban Zorin
groteszk módon tesz pontot a történet
végére. A születésnapját ünneplő „híres
pszichiátert" az álarcot öltött páciensek -
elhagyott asszonyok, hiú, tehetségtelen
színészek, „diplomás naplopók" - karne-
vállal köszöntik, majd lekapván maszkju-
kat, előbukkannak a legközelebbi társak,
a barátok. Ily módon a darab minden sze-
replője - közvetve mindenki - kap egy
fintoros intést az élettől.



Az utóbbi években a szovjet drámairo-
dalom feltűnően mozgásba jött, új szer-
zőkkel és művekkel töltődött fel, de a fel-
lendülésben, a fiatalok mellett, fontos
szerepet játszottak az idősebb, érettebb
írók, köztük Leonyid Zorin is. A szovjet
dráma felfrissítéséhez a legújabb, nem-
egyszer formabontó elemekkel is meg-
tűzdelt Zorin-darabok is hozzájárultak, s
még akkor is így van ez, ha azok művészi
színvonala több-kevesebb kívánnivalót
hagyott maga után. Összefoglalóan fo-
galmazva: a szovjet drámairodalomban
egymás mellett élő és egymást megter-
mékenyítve fejlődő különböző hagyo-
mányok, stílusok, alkotó útkeresések és a
legmodernebb dramaturgiai törekvések
sorába Leonyid Zorin újszerű látásmó-
dot, árnyaltabb világképet tükröző drá-
maművészete is szervesen beleillik.

Színpadírói munkásságát elemző-mél-
tató tanulmányokban annak a gondolat-
nak is hangot kell adnunk, hogy dráma-
művészete nem lezárt tény, s egy nyitott
folyamat idővel néhány ítéletet esetleg
megváltoztathat, sőt egynémely meg-
állapítás tartalmát talán át is rendezheti.
Az viszont már kétségtelen, hogy írói
pályája nagyobb - mondhatni döntő -
részét megtett Zorin a mai szovjet dráma
és színház meghatározó, jellegzetes
egyénisége.

A Leonyid Zorinról rajzolt rövid pá-
lyakép befejezéseként az ismert mondást
kell idéznünk:... akit egyszer megérintett
a színház varázsa, többé nem tud sza-
badulni a színpad vonzó, mágikus erejé-
től. A hetedik évtizedébe lépett neves
szerző számára a színház jelenti az életet,
s ez fordítva is igaz: az élet számára a
színház.
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Bemutatjuk Tábori Györgyöt
y szép nevű kis utcában, a Porzellangasséban nyílt meg Bécs legújabb szín-
a: A kör. A főbejárat felett neonfények hirdetik nyolc nyelven - köztük
yarul is - a színház nevét. Vezetőjét, George Taborit, azaz Tábori Györgyöt, a
gatnémet színházi szakma nagy öregeként tisztelik. Hetvenedik születésnap-
felsőfokon méltatták szakmai munkásságát, személyét pedig melegen ünne-
ék. Mi, itthon, még mindig méltatlanul keveset tudunk róla, pedig szülőhazá-
nem felejtette el, gyakran hazalátogat, és sokszor és sokaknak hangoztatta,
en szívesen rendezne itthon is. De most - ha kérnék rá - sem vállalná, mert
en-egynéhány éves korában önálló színházat ajánlottak fel neki Bécsben, és
levágott a nagy kalandba.
színházindulás sikeres volt, kiemelt sajtó- és közönségérdeklődés kísérte az
ő bemutatót: O'Neill Eljő a jeges című darabját. „A kör elindult, kiterjesztve
árzását Bécsen túlra is, azt a reményt ébresztve mindnyájunkban, hogy olyan
lyé válik, ahol a színház ismét játék és élet lesz. "Ezekkel a szavakkal fejezte be
merő kritikáját a Theater Heute recenzense. De Tábori nemcsak színház-
pítóként, hanem íróként és rendezőként is sikerrel mutatkozott be az idén
sben: a Burgtheater kamaraszínházában, az Akademietheaterben maga ren-
te Mein Kampf című darabját, és a színház jövőre ismét hirdet egy Tábori-
utatót.

tt következő interjúkban saját szavaival mutatjuk be Tábori Györgyöt, illetve
met nyelvű sajtóvisszhangok segítségével képet igyekszünk adni az említett
dásokról.
ENTGYÖRGYI RITA

lenni igével
zdődik a színház"

lefoninterjú, 1987. április

Nálam a művészet és az élet összefüg-
se a központi téma, és ez politikai és
ölcsi kérdés. Hol van a szabadsághatá-
és ezt meg lehet-e ismerni anélkül, hogy
ember kényszerhelyzetbe kerülne? Min-
is ez volt az én színházi tevékenységem

yegi kérdése" - nyilatkozta ön egy ré-
bbi interjúban. Az élet és a teória önnél
zefügg, talán mert végigélte a század

gy eseményeit, és rendkívül mozgalmas
tutat járt be. Mindehhez milyen indítta-
t kapott a családjától?
Apám újságíró volt és történész, a

tyám szintén újságíró. Nagynéném pe-
, Tutsek Anna - talán még mond vala-
t a neve Magyarországon - leányregé-
eket írt. A családom mindig is elle-
zte, hogy újságírással vagy bármilyen
i tevékenységgel foglalkozzam. Író-
k lenni, különösen kis országban, bi-
ny nem könnyű dolog. Magyarorszá-
n akkoriban több íróember volt, mint
ennyi olvasó. Az ízlésem, a kíváncsi-

ságom, az érdeklődésem mégis ebbe az
irányba vitt. Emlékszem, tizenéves ko-
romban titokban írogattam, nehogy az
apám rajtakapjon. Aztán később, amikor
Angliába emigráltam a harmincas évek
közepén, ott kezdtem el komolyabban
foglalkozni az írással. Angolul írtam,
eleinte kizárólag regényeket.
 Úgy tudom, hogy a harmincas évek

elején Berlinben élt.
 Igen, a családom révén kerültem ki

Berlinbe, az érettségi után. Apám a szál-
lodaiparba akart mindenáron elhelyezni,
hogy tanuljam meg az élet gyakorlati
oldalát. s valóban jó lecke volt: eleinte
hamutartókat tisztogattam, pincéresked-
tem. Aztán 1933-ban, amikor a helyzet
zavarossá vált, visszajöttem Pestre, és
egy ideig a Hungária kávéházban is dol-
goztam. Ezeket a tanulóéveket később
sem bántam meg, mert amint Moliére is
mondja: senki nem ismeri jobban az urat
a szolgánál.
 Említette, hogy a harmincas évek kö-

zepén Angliába emigrált. Igaz, hogy kül-
földi összekötő tagja volt az angol titkos-
szolgálatnak?
 Ez így túlzás. Egyszerűen arról volt

szó, hogy mint újságíró, mint a Magyar
Nemzet munkatársa kiküldetésben vol-
tam először Szófiában, tehát tudósító-


