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Csaknem egy időben mutatták be E. Ra-
dzinszkij drámáját a Jermolajev Színház-
ban és a Hamletet a Lenini Komszomol
Színházban. A megélt pillanat légköre
olyannyira átjárta mindkét előadást, hogy
a Hamlet vitáján valaki a Sportjelenetek
1607-ben címmel ruházta fel a Lenini
Komszomol Színházának előadását. Az
olyan nagy mértékben felkorbácsolta a
kritikusi indulatokat, hogy még a rég
elfeledett színházi glossza műfaja is fel-
elevenedett. A nézőkben is hasonló ér-
deklődést váltott ki az előadás, ugyanis
változatlanul kevés hitelt adnak kritikai
megjegyzéseinknek. Amit szidnak, azt
meg kell nézni.

Valóban meg kell nézni, mert a Hamlet
most is röntgenátvilágításra képes
darabnak bizonyult, aktualitása a mély-
ben gyökerezik, és minden hatásvadász
trükk nélkül. Két évig dolgozott az elő-
adáson Gleb Panfilov, melyet egy bizo-
nyos korba akart helyezni, de az átnőtt a
másikba. Oleg Jankovszkij megformálá-
sában Hamlet testén és lelkén hordja
annak a meghatározott kornak a bélye-
gét, amelyet átéltünk. Ugy tűnik, ezt a
tényt a kritika figyelmen kívül hagyta.

A. Minkin abban a letaglózó és he-
lyenként dühödt éleselméjűségről tanús-
kodó cikkében, amelyet Shakespeare mai
interpretátorainak szentelt, Panfilov
előadását apokaliptikus bukásnak nevezi,
Jankovszkij Hamletjét pedig fasisztának
és amorálisnak. Az új llamlettel
Viszockij régi Hamletjét állítja szembe,
azt az igazi hőst, aki a Taganka előadásá-
ban felveszi a küzdelmet az ellenséges
világgal. Az összehasonlítás jogos, de a
következtetés a lehető legrövidlátóbb.
Viszockij Hamletje a hatvanas éveket
jelezte a színpadon, és annak a korszerű
megoldását fejezte ki. Ezt az első pasz-
ternaki soroktól kezdve, melyek a szí-
nész szájából elhangzottak, érezhettük,
Viszockij-Hamlet háromszor, három kü-
lönböző tónusban próbálta meg a Lenni
vagy nem lenni? monológot értelmezni.
Volt egy beletörődő változat, volt egy
könyörtelen és a következményekkel nem
számoló változat, s a kizökkent világ
feletti filozófiai eszmefuttatásból szár-

mazó harmadik változata. Az a Hamlet a
harcot választotta.

Viszockij Hamletje és Jankovszkij Ham-
letje között egy korszak, egy senki földje
terül el. Es ezen a földön nőtt fel a mos-
tani új Hamlet, aki egyáltalán nem ha-
sonlít Viszockijra. Ez a Hamlet a hetve-
nes évek közepén jelent meg először a
Lenini Komszomol Színházának színpa-
dán, Andrej Tarkovszkij rendezésében.
Akkor is felháborodást vagy meg nem ér-
tést váltott ki, viszont glasznoszty híján
nem eredményezett sem glosszát, sem
paródiát. Így morzsánként összeszede-
getve színházunk történetét, ma azt lát-
juk, hogy Szolonyicin akkori Hamletjé-
nek azt hányták a szemére, hogy „er-
nyedt, túlságosan földhözragadt, nem
harcos". A kritika fölhördült, hogy a
Lenni vagy nem lenni? monológot az a
Hamlet oldalán fekve mondja el. A kora-
beli (1977-es) kritikus teljes meggyőző-
déssel állította, hogy ilyen elgyengült, az
oldalán fekvő hős nem is lehet képes
harcba szállni a kizökkent idővel.

Hogy imádjuk a harcos Hamletet!
Hogy imádjuk, különösen a pangás ide-
jén az aktív hősöket, akik a színpadon
elvégzik az élet piszkos munkáit, s bizo-
nyos értelemben felmentenek bennünket
az alól, hogy mi tegyük meg ugyanezt a
saját életünkben, a Lenni vagy nem
lenni? kérdésre adott mindennapos vá-
laszainkban. A befejezéssel is megdöb-
bentett bennünket Andrej Tarkovszkij.
Ahelyett, hogy annak rendjén-módján
véget vetett volna a történetnek, leka-
szabolta volna - ahogy a darabban írva
vagyon - ellenségeit, a vérfertőzőket,
hazudozókat és szemteleneket, a dán
királyfi váratlanul és Shakespeare-től el-
térően cselekedett. A hullahegy aprán-
ként megmozdul, feléled; Hamlet emeli
fel szép sorban Gertrudot, Laertest, Clau-
diust, és állítja őket egymás mellé az elő-
színpadon. „Hogyan kell ezt értelmezni? -
kérdezte a kritikus, összeszedve minden
maradék eszét. - Mi ez, Hamlet elismeri,
hogy bűnös velük szemben?"

Ugyanez a kérdés kínozza Bulgakov
Fehér gárdájának Zsilinjét, aki a túlvi-
lágra kerül, s megdöbben azon, hogy az
Úr egymás mellett készített sátrakat a
fehéreknek és a vörösöknek. „Egyformák
vagytok számomra mind, csatatéren el-
hullottak. Meg kell érteni ezt, Zsilin, nem
mindenki érti meg."

Mihail Csehov Hamletje az orosz test-
vérharcok tragédiáját hordozta magában.
A korabeli érzékeny megfigyelők
tanúsága szerint a shakespeare-i darabba

vetítve talán minden addiginál értőbben
sikerült végigelemezni mindazt, ami az
orosz értelmiséggel a polgárháború idején
történt. „Szorosan egymás mellett fekszik
mind, nem lehet szétválasztani őket.
Ránézel: katona. Melyik a miénk, melyik
az övék? Fehér volt - vörös lett, a vér
pirosra festette. Vörös volt, fehér lett, a
halál elsápasztotta."

A harmincas évek elején az N. Akimov
rendezte előadásban Anatolij Gorjunov
Hamletje bántóan parodisztikus ábrázo-
lásmódjával mintegy a kor véres karne-
váljának előérzetét fejezte ki.

Mihail Kozakov Iamletje az ötvenes
évek közepén egy túldíszített börtön mo-
numentális kapuján lépett ki, vissza-vissza-
nézett, megpróbált beleilleszkedni az élet-
be a feltárt meghökkentő igazság fényében.

Jankovszkij Hamletje egyikükre sem
hasonlít. Avítt tudásával, hősietlenségé-
vel, kiábrándultságával, tájékozódási pont-
jainak elvesztésével olyasmit idéz fel ben-
nünk, ami fájdalmasan ismerős. Olyan
anyagból van gyúrva, mint amiből Csehov
Ivanovja, ez az „orosz Hamlet", az időtlen-
ség királyfija. Hamlet témája, Panfilov
témája, mindannyiunk témája, hogy, tudá-
sunk ide vagy oda, penész üli a lelkünket. A
lélek eldurvult, belefáradt a várakozásba,
az ész elködösödött és kegyetlen lett. Ez
előtt a Hamlet előtt valóban ott álla fasizá-
lódás vagy „orrszarvúsodás" veszélye, s ez
már nem filológiai vita a szöveg értelmezé-
sének lehetséges hatásairól. Ez a legfonto-
sabb problémája korunknak, amely sajátos
módon értelmezte a bosszúra hivatott,
keresztény szellemiségű Hamlet kibírha-
tatlanul hosszú töprengéseit. Öljön-e ma-
gasztos elvi megfontolásból, terrorral „tol-
ja-e helyre" a kizökkentett világot? Hát nem
korunk legreálisabb problémája ez, amely
olyannyira támaszkodhat Shakespeare
szövegére? Hamlet véletlenül nem azt öli
meg, akit akart. „Kiviszem ezt a hullát" -
semmit nem lehet ebből kihallani? Es a
véletlenségből megölt Lizaveta, akit a szen-
vedő értelmiségi fejszéje az uzsorásnővel
együtt a másvilágra küldött - ez talán nem
a Hamlet keresztény problematikájának
továbbfejlesztése? No de mit nekünk Rasz-
kolnyikov, van frissebb, durvább példa is.

Amikor a nagy író nacionalista
prédikációba kezd - nem a
megzavarodott értelmű Hamlet-e az, aki
elvesztette a szív talentumát? Es az ilyen
író e szégyenteljes században nem az
igazság utolsó bajnokának érzi magát? Es
nem Hamletnek érzi-e magát az az
„orrszarvú", aki azt ajánlja az orosz
embernek, hogy csákányt fogjon
kulturális emlékeinek védelmében?



O. Mandelstam, amikor a modern kri-
tikusok lírai módszerét elutasította, fel-
tételezte, hogy az írástudóknak csak egy
kötelességük van: megtehetik, hogy nem
tudják, miről akart írni a költő, de hogy
honnan jött, hol vannak a gyökerei és
eredete, azt kötelesek tudni.

G. Panfilov előadása közelmúltunkból
táplálkozik. Ez a Hamlet nem Krisztus,
nem a kereszt leszármazottja. Ezt a
Hamletet a pangás, az össznépi zabálás
szülte; nem véletlen, hogy Panfilov olyan
elbátortalanító egyszerűséggel adja elő
Claudius (A. Zbrujev) és Laertes (A. Ab-
dulov) összeesküvését. Ezek az összees-
küvők a szaunában ülnek, addig isznak,
míg emberi formájukból teljesen kivet-
kőznek, s közben gondolják ki, hogyan
pusztíthatják el a dán királyfit.

Primitív, túlságosan rámenős megol-
dás? Lehet. De hát másról beszélek, arról,
mik a forrásai az előadásnak. Arról, hogy
miképp elegyedik párbeszédbe ez a
„semmilyen Hamlet" a „semmilyen idő-
vel", ami még nem múlt el, mert rajtunk
ül, benne van a vérünkben, a vörös
vérsejtjeinkben. Ott van a „holtak páho-
lya", a Tarkovszkij-előadásra történő né-
ma utalás; ott van a szenvedélytől égő
Gertrud-Csurikova a Phaedra-Koonentől
örökölt égővörös palástban; ott van a
babát szülő és a borzalomtól meg önnön
tökéletlenségétől fuldokló Ophelia-Za-
harova; ott vannak a színpadon breaket
táncoló vándorszínészek, s végül az egész
lassan mozduló környezet, melyben ván-
szorogni látszik az idő, a legjobb elméket
és lelkeket megmérgező bomlásmecha-
nizmus, mindezt Panfilov igyekszik a kor,
az időtlenség, a történelmi holt idő
egységes képévé összeolvasztani. Az elő-
adásban különböző fordítások kevered-
nek, kihagyják, átszerkesztik a legfonto-
sabb szövegeket, összeszedve bennük a
hatvanas évek kultúrájának alapvető el-
veit, kezdve az „elárvult ház" motívumá-
tól és a nemzedék „hagyományos gyüle-
kezésétől" a magas célok és pusztító
eszközök problémájáig, mely utóbbiak
magát a célt is megsemmisítik. De erre a
hatalmas, két évig elhúzódó óriási
munkára nem a Shakespeare elleni harc,
nem Shakespeare meghaladásának vágya
nyomta rá a bélyegét. Arra kellettek az
évek, hogy a shakespeare-i darab szü-
neteiben mi magunk fejeződjünk ki, hogy
megtalálják azt az átkozott közös
megmentő eszmét, amely nélkül nem
élhet sem a dán királyfi, sem egyetlen
gondolkodó leszármazottja sem. Ezt a
közös eszmét végül is nem sikerült felfe-

dezni. Így alakult. Az évad kardiogram-
ján itt egyenes a vonal.

Nem vigasztaló, de okvetlenül szüksé-
ges ez az összegzés.

A tábortűz visszfénye

Elmennek a hatvanasok.
Anatolij Vasziljev a már említett inter-
júban így vall: „Rettenetes benyomást
tesznek rám a volt hatvanasok, ne is sér-
tődjenek meg. Nem azért tesznek rám
rettenetes benyomást, mert most ilyenek.
Nem róluk beszélek, hanem magamról,
magunkról, az idézőjelbe tett fiatalokról,
akik mosta kísérlet égisze alatt készek für-
gén belekezdeni az újba. A borzasztó érzé-
sem nem attól van, hogy ők ma így néznek
ki, hanem attól, hogy holnap én is ugyanígy
fogok kinézni. Es úgy tűnik, ez művészeti
kultúránk egyik alapvető problémája, a
futás előre, ami a legjobb esetben is hely-
ben futásnak, a rosszabban pedig hátra-
felé futásnak tűnik."

Ez az interjú 1987. február végén jelent
meg.

Január végén jelent meg a Tyeátr az
előző színházi évadot elemző cikkemmel.
Ebben néhány oldalt a Taganka Színház
Másfél négyzetméter című előadásának s
az ezt rendező Efrosznak szenteltem, aki
a Taganka rendezője volt az utóbbi évek-
ben. Sem A. Vasziljev interjúját, sem az
én cikkemet nem olvashatta már el.
Január 13-án, a régi orosz Újév napján
jött a megdöbbentő hír: Anatolij Vaszil-
jevics Efrosz szívrohamban meghalt.

Nem sokkal Efrosz után külföldön szűnt
meg lobogni a kor másik vezéralakja,
Andrej Tarkovszkij, s az évad végén tud-
tuk meg, hogy a Taganka Színház volt
vezetője a Gamiba Színház élére állt, s
végre állampolgárságot nyert a Holt ten-
ger partján. Ezek az „áldozatok" megtör-
ték, tragikus színezetet kölcsönöztek az
évadnak, kényszerítő erővel vetettek fel
sok gondolatot. „Mikor az ember haldok-
lik, megváltoznak a vonásai. Másképp
néz a szeme, más mosollyal mosolyog az
ajka."

Efrosz sorsa, életének tartalma szá-
momra, mint valószínűleg sokak számára,
utolsó rendezésével, az Embergyűlölővel
fonódott össze. Hogy össze ne tévesszem
mai értelmezésemet azzal, amit annak
idején gondoltam, saját akkori jegy-
zeteimet idézem. Az Embergyűlölőről 1986
őszén írtam, rögtön az előadás hatása
alatt. „A színpad mélyén hatalmas tükör,
benne a sokfejű, ünneplőbe öltözött kö-
zönség. A felismertetés legrégibb fogása

a klasszikusoknál: »Nem a tükör a hibás.«
Jobbra ruhatár, sok-sok jelmez, amiből
választani lehet. Maga a színpad üres,
csak néhány öreg fotel és egypár szék a
próbateremből. A cselekmény színhelye
a színház, az efroszi előadások cselek-
ményének örök színhelye. Zongora szól,
majd beleharsog egy bánatos szaxofon.
Megkezdődik az előadás, s Efrosz a régi
darabot az első perctől saját programjá-
nak veti alá. Markánsan exponálja az
összebékíthetetlen tézist és antitézist.
Lehet-e a lelkiismeretünk szerint minden
kétszínűségtől mentesen élni, szemébe
vághatjuk-e embertársainknak az
igazságot, vagy pedig be kell tartani az
illemet, igazodni kell valamilyen közös-
ségi szabályokhoz és normákhoz? Min-
dent azonnal négyzetre, köbre emel, az
ellenfelek azonos jogokkal rendelkeznek,
a vita filozófiaivá emelkedik, és mélyen
személyes forrásokból táplálkozik. Nem
véletlenül szól Moliére mellé a szaxofon.
Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy
megsemmisíthető-e az az elv, amelyre
bizonyos mértékig az emberi érintkezés
és dialógus épül, az, amit L. J. Ginzburg
az impulzus és a cselekedet, a vágy és a
tett közötti »kötelező eltérésnek«, szü-
netnek nevez. Alceste-Zolotuhin úgy gon-
dolja, sőt meg van győződve róla, hogy
ezt a távolságot meg lehet, meg kell
szüntetni. Belefáradt, hogy megtalálja a
módját annak, hogy ne mondja ki az iga-
zat. Rigóként szeretné végigfütyörészni
az életet. Kertelés nélkül szeretne be-
szélni. 0 , istenem, milyen elege van,
hogy unja az egészet! Felbőszíti a buta-
ság, a pimaszság, csalás, álnokság, hamis-
ság. Alteste komplexusa Efrosz komp-
lexusa. Emlékszem, egyszer egy este
találkoztam vele a körúton, nem messze
a Malaja Bronnaja Színháztól. Sétálga-
tott, várta a nyolcvanas évek elején fel-
újított Három nővér-előadás szünetét.
Mindenféle színházi dolgokról beszél-
gettünk, felemlegettük a Csehov-kutatók
kritikáit. Mérges lett: »Nem hiszek
senkinek, aki a színházi körökhöz tarto-
zik. A színházi körök széthulltak. Csak a
fiataloknak lehet hinni.« Mikor közelebb
értünk a színházhoz, láttuk, hogy a fiata-
lok jelentős része otthagyja az előadást.
Gyorsan elbúcsúztunk.

Az Embergyűlölőben Efrosz örök me-
lankóliája van benne. A buta emberek
világa, amelyben fuldoklik a rendes. Es
tanítani akarja őket, át akarja nevelni
őket. Es megveti őket. Milyen könnyű
szeretni az emberiséget, és milyen nehéz
megszeretni azt, aki itt van melletted,



aki a maga hasznát sem ismeri fel. Külö-
nösen élesen hangzik itt ez a mondat: »Ná-
lunk nem kritizálnak, nálunk döfnek.« De
jó lenne a feltételekhez alkalmazkodás, a
nagybetűs igazságok, a normák, illemek, a
gyűlöletes »körök« nélkül élni. Alceste
maga veszi magára a hurkot. A kibírhatat-
lanság érzetét, a világ, a szavak, az embe-
rek ellaposodását, a szerelem, az árulás, a
csalás, a leleplezés, a megbékélés végtelen,
unalmas ismétlődését A fáradt érzelmeket,
amelyek már semmitől nem hevülnek fel.
És mindenki milyen öreg, milyen nehe-

zen érvényesül a szerelmi téma. Minden
minden összetöpörödött, mint egy öreg
alma. Az általános hangulat

nincs benne újdonság, nincs semmi váratlan.
Bár a darab megoldása azonos a Don

Juanéval, de az tündöklöen új és váratlan
volt, tele van friss érzelmekkel és a
színészi játék örömével."

S egy másik feljegyzés néhány héttel
későbbről? "Egyik cikk a másik után jele-
nik meg az Embergyűlölőről. A legjobb a
Vecsernajában. Kiderül, hogy Alteste ami
peresztrojkánk előfutára, aki mintegy
kezét nyújtja felénk, mert küzd a hazug-
ság, az alakoskodás, a közömbösség ellen,"

Elmennek a „hatvanasok". Rengeteg a
pletyka, a vádaskodás, a lelkendezés, az
átok. Hosszú évtizedek óta először szivá-
rogtak át a napi sajtóba a színház belső
konfliktusai, azok, amelyek megkínozzák
az értelmet, és megszakasztják a szí-vet.
Viktor Szergejevics Rozov - ahogy ő
gondolta - lovagi módon kiállt azért a
rendezőért, akivel együtt kezdte a szovjet
színház új korszakát, első tavaszát, vagy
ahogy a kor hívta, olvadását. Efrosz
ellenfeleit csőcseléknek nevezte. A szí-
nészek megsértődtek. A Művész Szín-
házban, ahol a társulat egy része és a
főrendező közötti konfliktus éppen akkor
jutott túl az emberi érintkezés még rneg-
engedhető keretein, néhányan magukra
vették az író szavait. Bírósági ügyet akar-
tak csinálni belőle, de meggondolták ma-
gukat. Színházi világunk legapróbb szeg-
leteiben is pletykák és suttogások ke-
rengtek. Régi jó szokásunk szerint min-
dent letompítottunk, elrejtettünk a köz-
vélemény elől: semmi kommentár, semmi
magyarázat a tragédiához. Hosszú ideig
semmi más, mint az a Rozov adta értel-
mezés: „Efrosz átment a Tagankához. A
legjobb indulat vezérelte ebben, segíteni a
színháznak a kialakult nehéz helyzet-ben,
amikor előző vezetője elhagyta. Es a
»demokrácia« itt érte el legundorítóbb
határait: megkezdődött a hajsza."

Mi tagadás, komoly, lemoshatatlan sza-
vak. Nem dolgoztam a Tagankán, nem tu-
dom, mi történt ott. De nehezen tudom
elképzelni, hogy bárki a színészek közül
kiszúrta volna a rendező kocsijának gumi-
ját, vagy gyalázkodó szavakat írt volna az
autóra. Es nem azért, mintha teljesen
megbíznék a színészek intelligenciájában,
távolról sem, de a kicsinyes „csőcselék"
rendelkezésére rengeteg egyéb, sokkal
rafináltabb eszköz áll arra, hogy lelki
sérüléseket okozzon. Nem ítélkezhetem
arról, amit nem ismerek. Csak az előadá-
sokat láttam, amelyeket Efrosz új színhá-
zában rendezett, s a rendezés a lelki élet
semmi mással fel nem cserélhető tükre.
Nekem úgy tiínt, hogy Efrosz a Taganka
Színházban nem lelte meg azt az alkotói
nyugalmat, amely nélkül bármely mun-
kát, nemcsak a rendezőit, nehéz elvé-
gezni. Nem tudta továbbfejleszteni azt az
esztétikát, amely a hatvanas évek eleje óta
e színház sajátja volt, s nem volt képes
teljes mértékben megvalósítani a saját
szempontjait sem. Ljubimov társulatát
pedig egyáltalán nem kellett meg-
mentenie „a nehéz napokban". Ebben
ugyanolyan biztos vagyok most is, mint
voltam akkor. Egyesek szerint a színház
egy család, mások szerint egy banda.
Akár így, akár úgy, meg kell egyezni, a jót
nem lehet erőltetni. Boldoggá tenni vala-
kit akarata ellenére: reménytelen vállal-
kozás, és igen keveseknek sikerül.

V. Sz. Rozov nálam is jobban tudja, mi a
drámában a bonyodalom. S magyaráza-
tában nemhogy kihagyja ezt a bonyodal-
mat, de idilli színekben festi: „...átment a
Tagankához. A legjobb indulat vezérelte
ebben." S egy szót sem ejt arról, hogy
milyen szituációban született ez az
életbevágó döntés, könnyű volt-e meg-
hozni, s milyen visszhangot váltott ki.
Egy képlékeny csinovnyik, aki hosszú
éveken keresztül ügyesen a kezében tar-
totta a Taganka Színházat, 1984 márciu-
sában a „kettős döntés" nagyszerűségéért
ujjongott: „Ezért kitüntetést adnék. Egy
csapásra kettőt."

Ezt sem lehet semmiképp kihagyni sem
az elmúlt szezon krónikájából, sem ha a
szovjet színház története utóbbi két
évtizedének legsúlyosabb bonyodalmait
elemezzük. A számlára föl kell venni azt
a tényt, hogy generációjának legnagyobb
rendezője tizenöt éven keresztül idegen
fedél alatt húzta meg magát. Hogy ott mi
történt vele és tanítványaival, ki kit szűnt
meg szeretni, nem boncolom. Egy csa-
ládban mindenféle megesik. Az igazi baj
ott van, hogy a mi színházi családjaink-

ban a válás lehetetlen, lehetetlen volt a
szabad alkotáshoz újfajta viszonyokat
kereső művészek természetes mozgása.
Az indulatok csak gyűltek a szorosan le-
zárt fedő, a csinovnyikok nyomása alatt, s
a kölcsönös kifogások, elégedetlenségek
és összeférhetetlenség energiái nem
találtak kiutat. S az edény egyszer csak
felrobbant. „Egy csapásra..."

Efroszt legutolszor Stockholmban lát-
tam, a nemzetközi Sztanyiszlavszkij-sze-
mináriumon. Efrosz, Jefremov és Sztye-
panova arról beszélt a svéd rendezőknek,
hogy ki is Sztanyiszlavszkij, mi iskolájá-
nak és módszerének lényege. Amikor
oda-értem, a szeminárium már javában
folyt, éppen nyílt vitanap, kötetlen
beszélgetés volt. Efrosz és Jefremov
felváltva beszéltek, tartottak bemutatót.
Valaki megkérdezte, hogyan viszonyult
Sztanyiszlavszkij a kritikához? Efrosz
felélénkült: „Szeretnék én válaszolni erre
a kérdésre. Ez a kedvenc kérdésem."
Ravaszul elmosolyodott, és rám nézett,
akit éppen akkor hoztak be a repülőtérről
és vezettek be szép csendben a terembe.
„Itt ül egy kritikus - nevemen nevezett, és
mondott egy-két hízelgő szót. - Í r t egy
könyvet a klasszikus darabok
szovjetunióbeli elő-adásairól. Nagyon
sok okos dolgot ír ebben a könyvben az
én rendezéseimről, de még ő sem értette
meg például, hogy az Egy hónap falun-
rendezésem a Mű-vész Színházi-égi
előadásának ellenében készült. Es ez
azért van, mert a kritikusok sokkal jobban
szeretik önmagukat, mint azt a tárgyat,
amiről írnak."

A teremben ülők megtapsolták Anatolij
Vasziljevicset, ő pedig furcsán rám
mosolygott a svédek feje fölött, mintha
köszöntene, s ezzel enyhítené az ütés
erejét. A vitavezető, látván zavaromat,
váratlanul felajánlotta, hogy válaszoljak,
ha akarok. Kimentem, s kifejtettem, hogy
teljes mértékben egyetértek Anatolij Va-
sziljeviccsel, valóban az a bajunk, hogy
igen gyakran a kritikusok jobban szeretik
magukat, mint azt a tárgyat, amiről írnak.
„De - s itt Efroszhoz fordultam - a ren-
dezők, akik klasszikusokat rendeznek, ők
is sokkal jobban szeretik magukat, mint
azokat, akiknek műveit rendezik." A
svédek engem is megtapsoltak, Anatolij
Vasziljevics pedig elnevette magát,
amivel véget is ért a párbaj, amelynek rej-
tett értelme a svédek számára teljesen
érthetetlen volt: azaz hogy én képtelen
voltam helyesen értelmezni az ő 1984.
márciusi döntését. Ezután Efrosz Szta-
nyiszlavszkijról beszélt, arról, hogyan
ment ő keresztül azon a korszakon, ami-



kor gyűlölte Sztanyiszlavszkijt is, a fizi-
kai cselekvések módszerét is, s hogy ezt a
gyűlöletet a Művész Színház terméket-len
és krízisekkel teli időszaka szülte, s
később, sorsa spiráljának egy másik for-
dulójában hogyan nyert új értelmet szá-
mára az MHAT alapítójának színházi
elve. Színészvezetési módszerét magya-
rázta ezután, a kettős elemzés módszerét,
vagy ahogy Efrosz maga nevezte, a
„hajlított drót" módszerét. Először a Há-
rom nővérről beszélt, arról, hogy milyen
hangulat irányítja az első felvonás cse-
lekményét, majd megemlítette az Othellót.
Jago szerepét kezdte játszani, a tolmácsot
tette meg „tárgyává", s csodálatosan,
rendező módra megmutatta, hogyan bo-
nyolítja intrikáit Jago, hogyan igazolja
magát önmaga előtt. A terem ovációban
tört ki. Jefremovon volt a sor. Komoran
ült szürke, mellényes öltönyében, nyak-
kendővel, míg Efrosz, mint mindig, valami
dzsekiben és farmerben. Jefremov arról
kezdett el beszélni, hogy mit jelent az
emberek eleven kölcsönhatása a színpa-
don, mit jelent megérteni az emberi ter-
mészet összetettségét, amit Sztanyisz-
lavszkij el akart érni a színpadon. Magya-
rázni kezdte, mire épül fel a Csicsikov és
Manyilov közti jelenet. Manyilov, mint
kiderül, nem Csicsikovot szereti, hanem
önnönjóságát. Végtelenül szereti magát,
határtalan jóságának és figyelmességé-
nek nyilvános demonstrációja óriási örö-
met jelent a számára. Ez az ember ön-
magának hízeleg. Lehetetlenül össze-
görnyedve, arcából valami elviselhetet-
lenül negédeset formálva mutatta be Jef-
remov színész módra Gogol exhibicio-
nista hősét, amint behívja az ajtón Csi-
csikovot. A tolmács, aki az előbb még
Othellót játszotta, és most Csicsikovvá
vált, megbabonázva állt a színészi kifeje-
zőkészség e csodája előtt. Kitört a tapsvi-
har. Anatolij Vasziljevics nevetett, és a
többiekkel együtt tapsolt. S nekem hirte-
len eszembe jutott, amikor Moszkvában
egyszer Efrosz bejött Jefremov szobájába,
ahol az a térelválasztó könyvespolc
mögött ebédelt. Efrosz meglátott az asz-
talon egy lemezt B. Dobronravov arcké-
pével, s így szólt: „Ez volt csak a színész,
igazi orosz tehetség" - s halkabbra fogva,
fejével Jefremov felé intve hozzátette:
„Nagyon hasonlít hozzá..." Stockholmban
nem ismerték a fáradtságot, egyik a másik
után beszélt féltékenyen és barátian
tüzelve egymást, meséltek, bemutattak,
élcelődtek, játszottak a tolmács-csal.
Mintha mindketten visszatértek volna a
harminc év előtti Központi Gyermek-
színházba, hol órák hosszat képesek vol-

tak egy helyben vitatkozni, a berekedésig
magyarázni egymásnak, s együtt kezdték
csinálni koruk színházát. Annak a tűz-nek
a visszfénye volt ez. Este még egy
pillanatra láttam Efroszt. Szólt, hogy
azonnal Moszkvába kell utaznia, haldok-
lik az apja. 1986 májusa volt. S néhány
hónap múlva Jefremov a Taganka Szín-
házban ott állt barátja, örök opponense és
nyugalma felborítójának koporsójánál.
Görcs szorította a torkát, de megtalálta az
egyedül odavaló szavakat, amelyeket
valószínűleg nem felejt el senki, aki ott
volt akkor a Tagankán.

Elmennek a „hatvanasok".

Novgorodi harangok

Az évad „gombaföldje" feldúlt talaj. Vi-
ták, szenvedélyek, hatalmi harcok. A tra-
gédiák és botrányok évada. A színház
adminisztrációs rendszere széthullt, s
nemcsak Moszkvában, hanem vidéken is,
ahonnan egész évben hangzott az S. O. S.
Az újonnan alakult Színházművészeti
Szövetséget táviratok árasztották el
Sztavropolból, Kurganból, Voronyezsből,
Szmolenszkből, Brjanszkból,
Novgorodból. A beszéd lehetőségéből
született hatalmi harcok. Határozat
született, hogy egy egész brigád menjen a
szabadságszerető Novgorodba, hogy saját
szemével nézze meg, mi történik
„vidéken". „Legyen ez a város
gyakorlótelep a számunkra" - mondta M.
Uljanov útravalóul. Hamarosan kiderült,
hogy ez a katonai szakkifejezés a
novgorodi eseményekre nagyon is helyén-
való. A vonat néhány óra alatt néhány
évvel vitt vissza bennünket az időben.

A színház a novgorodi Kreml területén
fekszik, helyesebben mondva sáncolta el
magát. Körülötte az ősi orosz építészet
remekei, amelyek nem hatnak kedvezően
a mai művészekre. Már sok éve rázza a
hideg ezt a beteg társulatot. Szüntelenül
változnak az igazgatók és a főrendezők
(egyesek az igazgatói kar-székből
egyenesen a vádlottak padjára ülnek át).
Változnak a terület kulturális vezetői. A
tekintetek kiváróak, óvatoskodóak, azt
próbálják kitalálni, mik az új
követelmények, mi történik Moszkvában,
mit akarnak ott. A legutóbbi főrendezőt
egy minisztériumi telefonhívás nyomán
nevezték ki. Senki egyetlen rendezését
nem látta, ő maga halvány elkép-
zelésekkel sem rendelkezett arról a tár-
sulatról, amelynek élére akart állni. A
főrendező kifogásainak vég nélküli listá-
ját nyújtja be főnökségének: húsz javasolt
darabból tizennyolcat betiltottak, bár
mindegyik jóvá van hagyva, és más

színházakban mennek, nem engedélyezik
vendégművész meghívását, nem adnak
lakást. A megyei főnökség a maga részéről
nem rövidebb listán adja elő kifogásait a
főrendező ellen: nem tudott megfelelő
erkölcsi-pszichológiai légkört kialakítani a
társulatban, nem foglalkoztat minden szí-
nészt, nem rendez tablódarabokat. A
„tabló" csaknem hivatalos szakkifejezés
Novgorodban: azokat a darabokat illetik
vele, melyekre a városnak szüksége van.

Az Aukció előadásának vitáján felvett
jegyzőkönyvet olvassuk. Betiltották, állítja
a rendező, továbbmunkálás miatt elha-
lasztva, mondja a főnökség. Az előadás
egyik legmegátalkodottabb ellensége a
helyi kulturális szakszervezet vezetője,
Kobiljanu elvtárs, aki szerint addig az elő-
adást nem lehet bemutatni, amíg - többek
között - nincs kész a tájoló változat.

Gyülekezik a társulat. Mi az elnökség-
ben ülünk, s csak egy kérésünk van: a szí-
nész a szenvedélyek embere, de tételez-
zük fel, hogy mindenki, aki itt jelen van,
intelligens, s tartsuk magunkat ehhez a
körülményhez. Egyetértettek, s mintegy
öt percig játszották az ilyen körülmények
között lévő intelligens ember szerepét.
De aztán beindult... s tartott jó öt órán
keresztül egyfolytában. Hallgattam, és az
MHAT-béli gyűlések, értekezletek,
acsarkodás jutott eszembe. A novgorodi
színház nem MHAT, de a gyökerek-azo-
nosak, a kór azonos: erőszakos és termé-
szetellenes együtt tartása olyan emberek-
nek, akik gyűlölik egymást, s akik a vilá-
gon legjobban társadalmi stabilitásuk el-
vesztésétől félnek. Alkotásról itt szó sem
esik. Évek hosszú során át alakult ki ez a
hamis, torz s valójában megoldhatatlan
helyzet. Es személy szerint senki nem
tehet róla, a szál valahonnan előtekeredik,
s továbbmegy a történelem látóhatárán
túl. S minden csomó rajta oly szoros,
hogy megoldani nem lehet, csak szét-
vágni. De vágni senki nem akar és nem
tud, a „gyógyulásra" pedig semmi esély.
Nincs meg az ilyen konfliktusok felol-
dásának társadalmi mechanizmusa. Az
MHAT-t kétfelé lehet osztani, de még az
ilyen igencsak kompromisszumos meg-
oldásra sincs lehetőség Novgorodban. S
egy-egy előadásra húsz-harminc néző ül
be, s ez isten tudja mióta megy így. S a
szomszédban már felépült a legmoder-
nebb technikával felszerelt új színházi
épület. De oda ki fog bemenni? Vagy
talán a színház - a színházi épület, ahogy
évtizedeken keresztül értelmeztük?

Az MHAT konfliktusát a legapróbb
részletekig parodizálta a novgorodi tükör,



egészen a színészek egy része által a te-
rületi pártbizottságra küldött ultimátu-
mokig. Es a pártbizottságon földre szállt
angyalok ülnek talán? Nekik az a fontos,
hogy „lezárják" az ügyet, hogy kiderítsék,
kik kezdeményezték az ultimátum
megírását, s azokat „megelőző kezelés-
ben" részesítsék. Es mi újból összehívjuk a
társulatot, újból beszélgetünk, felidézzük
az állami vállalatok felszámolásának vagy
szanálásának gondolatát, a Lityeratumaja
Gazetából idézünk egy cikket egy kínai
megfigyelésről, ha egy kollektívának az
„aukció" előtt egy évvel felmutatják a
„sárga lapot". akkor az emberek
váratlanul dolgozni kezdenek. A színé-
szek gúnyosan mosolyognak, mindnyájan
tudják, hogy senki nem rendelkezik sárga
lapokkal, semmi nem fenyegeti őket, s
abban különböznek a középkori novgo-
rodi haramiáktól, hogy sérthetetlenek.

Ahogy Viktor Szergejevics Rozov
mondaná, íme a szituáció. S így vagy úgy,
de mindnyájan nyakig vagyunk benne.
Kiút egyelőre nincs; fertőzött a talaj,
amelyen a „csuka" parancsára az
„azonosan gondolkodók" terráriumai
létrejöttek. Valószínűleg azért szólt a
Színházművészeti Szövetség
alakulóülésén G. A. Tovsztonogov
kevesek által osztott és értett ke-
serűséggel arról, hogy haldoklik Szta-
nyiszlavszkij színházideája, amelyet a
megyei és városi mhatok és mhatocskák
tucatjai és százai kompromittáltak. Ezeket
a színházakat csak az tartja életben, hogy
amit egyszer létrehoztak, az örökké
létezik. Nehéz az adminisztratív rend-
szerben bármit is kinyitni, de ami egy-
szer nyitva van, azt többé nem lehet be-
csukni. Semmit nem lehet, de ha lehet,
akkor kötelező. A színházak elnyerték a
halhatatlanságot, ami szörnyű erkölcsi
próbatételnek bizonyult az alkotó kol-
lektívák számára. A nemlét küszöbének
hiánya megszüntetett mindenfajta erkölcsi
korlátot és féket, a templomból csak a fal
maradt, a lélek eltűnt.

Történt tavaly ősszel, hogy a belgrádi
BITEF-en az MHAT Sirályát vitatták
meg. Az ilyen találkozók általában a fesz-
tiválbemutató utáni nap délelőttjén foly-
nak egy régi templomban, amit most szín-
házként használnak. A vita bágyadt volt.
A kritikusok feltették az illendő kérdé-
seket, a vendégek megadták az illendő
válaszokat. De egyszer csak egy helybéli
színésznő kért szót, és saját problémáiról
kezdett beszélni; a színészek és a
rendezők viszonyáról s arról, hogy dol-
gozni szeretne, de valaki nem hagyja, s
valamit mondott még hangosan, szenve-

délyesen, tolmács nélkül is érthetően.
Soká beszélt szünetek nélkül, de hirtelen
(dél volti megszólaltak a közeli székes-
egyház harangjai. A szinésznő felemelte
a hangját, hogy hallják, de a harangok is
teljes hangerővel teljesítették ünnepélyes
feladatukat. A színésznő megpróbálta
túlkiabálni azokat, de hangja beleveszett
az érces zúgásba. Jefremov képtelen volt
megmaradni a vendég szerepében, s hir-
telen a színésznőhöz fordult: „Hallgas-
sunk egy picit, hallgassuk ezt, jó?"

A színésznő elhallgatott, zavarba jött.
Es mindenki hallgatott. Egy percre csend
lett, s mindenki meghallotta a másik han-
got, amely nem a színházi életből jött.

A moszkvai színházi évadban nem volt
ilyen szünet.

Min nevetünk?

Sok talány van az elmúlt évadban. De
tényleg, gondoljanak csak bele, hogy több
mint fél évszázadon keresztül volt betilt-
va Nyikolaj Robertovics Erdman Öngyil-
kosa. Sztanyiszlavszkij zseniális darab-
nak tartotta (úgy tűnik, egyetlen más
szovjet színműre nem használta ezt a jel-
zőt). A szocialista munkaverseny kereté-
ben az MHAT és Mejerhold szí nháza is
színre akarta vinni. De nem vitték: a
legfelsőbb olvasó nagyon nem szerette.
(„Nem szánt mélyen ez az Erdman, nem;
bezzeg Bulgakov, direkt szőr ellen..." A
harmincas évek eleji apokrifet annak ide-
jén Jelena Szergejevna Bulgakova me-
sélte el nekem.) Es végre a legendás szín-
darab megjelent, megvolt a Szatíra Szín-
ház bemutatója is, s a szovjet sajtó hall-
gat, csak egy recenzió jelent meg a Tyeat-
ralnaja Zsiznyben, és A. Szvobogyin két-
oldalnyi pontos munkája tájékoztatta a
Moszkovszkije Novosztyiban a külföldi
olvasót a szovjet színház nagy esemé-
nyéről.

Először is Valentyin Nyikolajevics
Plucseket illeti dicséret, mert megőrizte
az előadást, amit 1983-ban el akartak
taposni. Dicséret illeti a színészeket is,
akik kedvvel játsszák e komédiát. Azt hi-
szem, Podszekalnyikov R. Tkacsuk egyik
legjobb szerepalakítása, s az előadás sok
jelenetét nevezhetjük Plucsek rendezői
munkássága legjobbjának. A nézőtér élén-
ken reagál, Szvobogyin még meg is szá-
molta, hogy az előadás során száznegy-
venszer hangzott fel a nevetés. Mármost
az a kérdés, ahogy a Revizor Polgármes-
tere mondja, min nevetünk?

Arról a folyamatról van szó, amely
éppen csak születendőben volt a múlt
évadban, de amely máris legalábbis egy

expressz analízisre szorul. Hogyan fogja
a színházi öntudat befogadni azt a szín-
vonalas irodalmat, amely rettenetes ke-
séssel érkezett hozzánk. Hisz teljesen
világos, hogy a Kutyaszív. az Ongyilkos és
a Mandátum után következik a Bíbor szi-
get, az Ádám és Éva bemutatása, A.
Platonov, J. Zamjatyin, B. Pianyak, B.
Paszternak. L. Lunc, J. Olesa, D.
Merezskovszkij színműveinek és
prózájának színre vitele. Senki nem
tudhatja előre, mi válik hol-napra
eseménnyé és okoz ugyanolyan örömteli
meglepetést, mint Y. Gnyedics Szolgál,
amit oly váratlanul és pontosan talált el
Lvov-Anohin. Annál is inkább fontos
megérteni, hogy milyen irányba tesz
erőfeszítéseket a modern színház.

Mi történt az Öngyilkossal? Miért, hogy
ez a darab, amelyet ennyi éven át nem
engedtek színpadra, olyan eseménnyé
vált, amit senki nem vesz észre? Lehet,
hogy az idő elhalványította eleven mon-
danivalóját, hatástalanította szatirikus
töltetét, s most játékszerként lehet vele
bánni? Miből ered a száznegyven neve-
tés, milyen pluszt hordoz? A Szatíra
Színházban a nevetés a kispolgáriság le-
leplezése, amint erre gondosan figyel-
meztetnek is bennünket a műsorfüzet-
ben. Ez a darab a kis- és nyárspolgárságot
támadja? A Kutyaszív pedig az arcátlan-
ságot? S a Gödör is a nyárspolgáriságot,
meg a Csevengur, meg a Mi című regény,
meg a Bíbor sziget is? Attól tartok, hogy
itt megint a régi megszokás igyekszik
sterilizálni a robbanásveszélyes szövege-
ket, összemosni a többivel, elidegeníteni
önmaguktól. Nemhiába hagytak ki a Sza-
tíra Színházban egy sor ragyogó replikát,
olykor egész jeleneteket is, nemhiába,
hogy a Modern dráma gyűjteményben
nem abban a formában közölték Erdman
darabját, amelyben 1930-ban elkészült,
hanem azokkal a javításokkal, foltozga-
tásokkal és húzásokkal, amelyeket szük-
ségből tett a szerző drámai élete alko-
nyán, a hatvanas évek végén, amikor a
Tyeátr közölni akarta a darabot, s ő a
kezében tartotta a hasáblevonatot. Ért-
hetőek ezek az igazítások, ahogy érthető
Nyikolaj Robertovics vágya is, hogy ha
megcsonkított formában is, de nyomta-
tásban lássa a darabot - hazájában is.
Sokan nyomorították, húzták meg, cen-
zúrázták maguk saját darabjaikat, köztük
Erdman és Bulgakov is. De ma, amikor a
színmű bekerült a színházi forgalomba, ki
lehetett volna adni úgy, ahogy azt a
húszas és harmincas évek fordulóján meg-
írták. Azt hiszem, rá kellett volna szánni
még néhány oldalt a folyóiratban, láb-



jegyzetben meg kellett volna adni azokat
a változatokat és javításokat, amelyeket
maga N. Erdman készített, hogy mindenki
maga láthassa, hol változott meg a szerző
akarata, s hol nyilvánul meg a szerző
gyengesége. Hogy érthető legyen, mi az
irodalmi munkásság fizetsége, hogy
milyen keserves viszonyba kerülhet a
szerző a saját szövegével.

Szemjon Podszekalnyikov, a képzelt
öngyilkos, amikor az éjszaka közepén
májas hurkáról ábrándozik - nyárspolgár?
Kétségtelen. Azok, akik azt javasolják
neki, hogy ne csak úgy egyszerűen,
hanem elvi módon pusztítsa el magát -
búcsúlevélben emlékezve meg a szenvedő
orosz értelmiségről, a megtiport hit-ről, a
halódó kereskedelemről és a meg-
becstelenített művészetről -, mindezek a
Grand-Szkubikok, Jelpidin atyák, Nyi-
kifor Pugacsovok hitványak és közönsé-
gesek? Valóban. S így is játsszák el őket a
Szatíra Színházban. De azért egy egy-
szerű kis kérdés nem megy ki a fejemből,
és fel szeretném tenni a mai interpretá-
toroknak és önmagamnak: miért nem
engedték színpadra állítani ezt az ártatlan
darabot ötvenhét éven keresztül? Hiszen a
kispolgárokat, a nyárspolgárokat, a
hitványakat kigúnyolni minden időben
kötelessége volt az engedélyezett
szatírának. Es miért az ütötte rá a tiltás
bélyegét, aki ezekben a dolgokban
(természetesen a maga szempontjából)
általában nem tévedett. S nem tévedett
ebben az esetben sem, hisz az Öngyilkos,
ugyanúgy, mint a Bíbor sziget, Afigenov
Hazugsága, Platonov Kételkedő Makarja
vagy Készlet című darabja - azokat a
műveket említem, amelyeket Sztálin
személyes tilalmával tisztelt meg - éles
társadalomkritikát hordoz. E szerzők, e
művek a jövőbe láttak, és figyelmeztettek,
megérezték és meg akarták mutatni a
társadalom reális állapotát a nagy fordulat
éveként emlegetett 1929 előesté-jén. Az
írók megpróbálták csinálni azt, amit
fontosnak tartottak, olyan körülmények
között, amikor - a Kutyaszív szerzőjének
szavai szerint - „elképzelhetetlen-né lett
minden igazi (a tiltott zónákba behatoló)
szatíra". A gyors és ellentmondásmentes
fordulat biztosítására ott voltak azok az
eszközök is, melyek az „igazi szatírát"
tették ártalmatlanná; előbb hallgatásra
ítélték azokat, akik birtokában volták az
„igének", majd kezelésbe vették a
némákat.

Erdman darabja volt a beálló „glasz-
nosztytalanság" egyik első áldozata. „Ma,
Podszekalnyikov polgártárs, amit az élő

gondol, csak a holt mondhatja ki." Könnyű
ezt kispolgári lépcsőházi élcként értel-
mezni (úgy is értelmezik). De fel lehet
benne fedezni a színdarab mikrovilágát,
meg lehet belőle érteni a visszájára fordí-
tott téma értelmét. A pénzért megvehető
részeges poéta azért kiabál, mert nem
akar egy külön szobában ülni és tust
húzni a vendégeknek és a háziaknak. A
nepman panaszkodik az egész világra,
mert nem engedik, hogy kibontakozzon
vegyeskereskedésében. Az orcátlan arról
mond példabeszédet, hogyan költött ki az
orosz értelmiség kotlósként idegen
tojásokat, miként hiszi magáról, hogy
felajánlották neki előbb, hogy ússzon,
aztán hogy repüljön, aztán felajánlották,
hogy üljön le - és leültették. A megvesz-
tegethető egyházszolga a megbecstele-
nített hitet siratja. A ruszofil költő arról
ábrándozik, hogyan rója boldogtalanná
tett hazája útjain a versztákat a sztyeppén,
ráadásul bundában, no meg a felderengő
hajnalban csilingelő csengőszó mellett
parasztszánban, ráadásul hód-prémes
sapkáját tarkójára tolva, cigány-kísérettel,
kedvenc kutyáját ölelve. A nyárspolgár
odáig merészkedik vélt szabadságában,
hogy felhívja a Kremlt, és közli, hogy
olvasta Marxot, és Marx nem tetszik neki.
Búcsúlevelet írnak itt minden eshetőségre
és minden ízlésnek meg-felelően, kezdve
attól, hogy „kérem, senkit ne
hibáztassanak halálomért, ki-véve
szeretett szovjet rendszerünket", egészen
addig, hogy „mint egy nemzetiség
áldozata halok meg, kicsináltak a bibsik".
A darab főhőse azért küzd, hogy az
embereknek joguk legyen vendégségbe
járni egymáshoz és arról beszélgetni,
milyen nehéz az élet. „Mert könynyebb
az élet, ha arról beszélünk, hogy milyen
nehéz az élet." A kifutó Jegoruska úgy
képzeli el az eljövendő szocializmust,
mint ahol nem lesz túlvilági élet, csak
tömeg, tömeg és tömeg. A tömeg óriási
tömege. „A kifutókról, a kifutók életéről
és érzelmeiről" akar olvasni. Lövöldözni
akar, s úgy tetszik, rövidesen lövöldözni is
fog, méghozzá országos méretekben.

Az idő töredezik szét, annak a hangja
ilyen harsány, ilyen különböző. Erdman
darabjában a dublőrök és imitátorok kó-
rusa mögül mindig kiérezni a reális
ország lefojtott polifóniáját. A költőkét,
értelmiségét, egyházszolgákét, kereske-
dőkét és azokét a nyárspolgárokét is, akik
csak a statisztika kedvéért éltek, s most a
történelem forgószelében elvesztették az
irányt.

Az 1930-ban befejezett színmű „gran-
diózus misztifikációja" a cselekmény bel-
ső mozgása által előkészített klasszikus
fináléval ér véget. Az öngyilkosság ötlete
terjed, a csíra befészkelte magát Fegya
Pitunyin, a költő lelkébe. A néma jelene-
tet villámcsapásként érkező hír előzi meg:
„Fegya Pitunyin agyonlőtte magát!"

A nyárspolgár öngyilkossági paródiája
mögött felmagasodik a valódi öngyilkos
alakja, a farce görbe tükrében hirtelen
felsejlik az 1930-as év nagy öngyilkosá-
nak árnyéka, azé, akinek „lövése Etna-
ként hat a gyávák előhegyei közt". Nyi-
kolaj Erdman komédiája - méltán a go-
goli méretű szatírához - súlyos figyel-
meztetéssel ér véget.

Korunk színházában a közönség sokat
nevet, de úgy tűnik, nem adtak számára
lehetőséget, hogy észrevegye, mennyi
szenvedés, milyen nagy erejű társadalmi
töltet van a darabban, amit néz. Langyos
az előadás, ahogy azt ebben a színházban
megszoktuk, a szokványos színpadi esz-
közök, a szokványos nevetés, amely meg-
marad az engedélyezett keretek között.

A negyedik fal

A világhíradó ment a tévében. Váratlanul,
az osztályharc külföldi éleződéséről szóló
hírek és egy tüntetés szétoszlatásáról
szóló filmbejátszás után a műsorvezető
teljesen új témába vágott. Felolvasott egy
levelet, amit egy moszkvai tévé-néző a
világhíradó szerkesztőihez írt. A dühös
moszkvai kifigurázta az adás sablonjait;
azt szeretné látni, írja, hogyan élnek,
hogyan dolgoznak, hogyan pihen-nek az
emberek külföldön. A műsorvezető
megmagyarázta az egyszerű tévénézőnek,
milyen sötéten nyárspolgári módon téved.
Elmondta, milyen elvek alapján
válogatják össze a világhíradó anya-gát.
„Mi az esemény? Ha az ember be-megy
az üzletbe, és kenyeret vagy nadrágot
vesz - ez számunkra nem esemény, nem
érdekes..."

Mi is az esemény a modern drámában?
Óriási kérdés! Azt mondhatnám, hogy
ezen a ponton érintkezik sok-sok múltba
visszanyúló művészi problémánk. A
realizmus határtalanul kitágította azt a
szférát, ami a dramaturgiában „ese-
ménynek" számít. Hogyan „épített" kö-
penyt magának egy ember, s mi lett
ebből, hogyan fojtott vízbe egy kutyát a
néma jobbágy, hogyan ülnek, ebédelnek,
hordják a zakójukat az emberek, miköz-
ben sorsuk drámai fordulatot vesz: ez az a
cselekménysor, amit az orosz klasszikus
irodalom megvilágít.



Az a kérdés, hogyan szerzett egy em-
ber nadrágot, vagy hogyan vett egy vekni
kenyeret, az elmúlt évtized végén majd-
nem kulcskérdésévé vált a színházi rend
védelmezőinek ellenállása mellett szüle-
tett új dramaturgiának. Nem akarták ész-
revenni azt az új realitást, amelyet a drá-
mairodalom „dolgozott fel". Hát hol van
abban az esemény, hogy egy nőnek aján-
dékképpen budit építenek a nyaralójához?
És miféle színdarab az, amelynek hősét,
egy kamaszt hasba szúrnak az oly régen
áhított farmere miatt, vagyis éppen azért a
nadrágért, ami olyan sem-miség a világ
eseményeinek mércéjével mérve?

A normatív realitás védelmezői nem-
csak a dramaturgia útjain építettek aka-
dályokat. Az eleven élet hatásának hiá-
nyában kiszikkadt a szovjet színház teat-
ralitása, az az új szemléletesség, amely a
művészet természetes és szabad önfejlő-
déséből, keresztbe porzásából, látszólagos
kuszaságából és szétszórtságából születik,
s a reális élet állandó újrafogalmazását
tűzi ki célul. Az elmúlt évadban
színházaink apránként és nagy nehézsé-
gek árán új módon kezdték beállítani a
valósághoz való új viszonyra szegezett
optikájukat. Premier planba került a
színházi dráma, ami a művészi fordulat,
az új problematika, új hősök, új színpadi
nyelvezet eljövetelének első jele.

A. Galin Fal című darabja a Szovre-
mennyik Színházban R. Viktyuk rende-
zésében és ugyanennek a szerzőnek Ta-
mada című műve a Művész Színházban
(rendező K. Ginkasz) különböző oldalról
és különböző sikerrel igyekszik be-
mutatni a színházban kialakult helyzetet.
Mindkettőben a hazug színpad, a hazug
színészek a téma, s hogy ez is, azok is
már régen szolgáltatókká váltak. Mindkét
előadás kifejezte az új életnek azt az
igényét, hogy ábrázolják, megragadják,
megértsék. Arra a témára, hogy „az utca
nyelv nélkül vonaglik, az utca nem tud
kiabálni, nem tud beszélni", Ginkasz
darabjában több olyan finoman kimunkált
tömegjelenet van, amelyek egy hatalmas
etűdben olvadnak össze, megújítva magát
a „népi jelenetet". Viktyuk előadásában
ugyanerre a témára néma finálét
játszanak: élő emberek próbálnak átjutni
a furnérból készül „negyedik falon";
hiába szögezték, hiába deszkázták be, az
emberek kiabálnak, öklüket rázzák, úgy
próbálnak kijutni a szín-padra.
„Vonaglik" az élet, de a „színházi tér"
mozdulatlanságba merevedik, meg-
süketült önteltségében.

Az önmagába zárt színházat teszi vizs-
gálat tárgyává É. Radzinszkij Állok az
étteremnél című, jutalomjátékra szánt da-
rabja, amit a Majakovszkij Színházban V.
Portnov vitt színre. Két a színházra
kiéhezett alkotó ember történetével is-
mertetnek meg bennünket: az egyik nem
írta meg, amit megírhatott volna, a másik
nem játszotta el, amit eljátszhatott volna.
Es a szemünk előtt pótolják az elmu-
lasztottakat. E háromórás „önmagáért
való színháznak", Natalja Gundarjeva és
Szergej Sakurov e csodálatos párbajának
- talán akaratlan - felhangja a vágya sza-
bad színház után, amelyben mindent el
lehet játszani. Es mi mindent el tudnak
játszani ebben a három órában - vagy tíz
jutalomjátékra valót! Már kedvükre kia-
báltak, bőgtek, bánkódtak, nevettek, fél-
tékenykedtek, parodizáltak, de a játék
gyermeteg öröme, amelybe minket is
bevonnak, gyakran átmegy leküzdhetet-
len unalomba. Túl sokat köröz a színház
önmaga körül, s közben tulajdonképpen
hiányzik a tartalom.

Az eleven élet nehezen jutott át a sűrű
színházi szűrőn, a tisztes rendezői iparon,
ami képes a megszokott formába
szorítani azt is, ami leginkább szem-
beötlő. Eppen ez történt, úgy látszik, a
Szomorú krimiben, amit G. Trosztya-
nyeckij rendezett meg a Moszszovjet
Színházban. Ugy vélem, hogy a tehetsé-
ges rendezőnek ez az előadása bár teljes
gyűjteményét nyújtja a próza színpadi
művé való átírása az utóbbi években jól
bevált fogásainak, nem tudott új lelket
lehelni a prózába. A színpadi átirat el-
vette az elbeszélés életszerűségének élét,
az „élet színpadszerűsége" helyett itt, hogy
egy régi „mhatos" kifejezéssel éljek, a
szín-pad színpadszerűsége valósul meg.

V. Asztafjev a Szomorú krimiben, Cs.
Ajtmatov a Vesztőhelyben az élet legal-
sóbb régióit mutatja fel a társadalomnak
úgy, hogy az reprezentálja az egész verti-
kumot. Így kezdődött meg művészetünk
belső demokratizálódása, amint kijutott a
valóság tág terére. Az alsó rétegek
témáját az elmúlt évben felkapta a publi-
cisztika, a társadalmi hangulat e nagy
erejű katalizátora; olyan sietős mohóság-
gal kapta fel, mintha a fontos társadalmi
információ elhúzódó hiányáért akarna
kompenzálni. A. Ribakov, V. Dugyincev
és A. Prisztavkin regényei mellett az
emberek falták a narkósokról, prostituál-
takról, homoszexuálisokról, heavy meta-
losokról, rockerekről írt tárcákat. Meg-
nyílt az olvasók előtt a nevelőintézetek,
árvaházak világa. Először hallhattuk meg

a pályaudvarok melletti placcokon sétáló
nők hangját, első ízben olvashattunk arról,
hogy mi történik a „békés temető" kerí-
tése mögött.

Néhány éve Hrabal regényének (Túl-
ságosan zajos magány) színpadi változa-
tát néztem meg a prágai kis Divadlo na
Zabradliban. A cselekmény egy pincé-
ben vagy föld alatti üregben játszódott,
ahová a társadalom a makulatúrát dobál-
ta le egy hatalmas kónikus csövön keresz-
tül. A mélyek filozófusa, egy nyughatat-
lan ember, akinél a környék pöcegödör-
tisztítói gyűltek össze, reflexiókat fűzött a
könyvek, folyóiratok és újságok e ton-
náihoz, amelyek tegnap még méltán az
öröklétre számítottak, tegnap még az
emberiség okulására szolgáltak, s most
teljes hasznavehetetlenségük miatt ide
kerültek. Szomorú, svejki humorral dol-
gozza fel ezt a szellemi szemetet, ami
nem kevésbé szennyezi az emberi agya-
kat, mint a radioaktív kilövellések. S a
közönség nevetett, mindent értett, és
reménykedett. A kis színház művészete,
mint az ész és a hit egy kis szigete, meg-
erősítette a lelkeket; az, hogy mindez a
legalsóbb rétegekben történik, csak elő-
segítette az egész társadalomra érvényes
problémák felfogását.

Nagyon régóta szégyelljük már a saját
életünket, sterilizáljuk annak visszatük-
röződését az irodalomban. Nem hevez-
zük néven a szörnyű dolgokat, tehát
mintha nem is lennének. Mintha onnan,
a gödörből, a menedékhelyről, a kény-
szermunkatelepről, a hatos kórteremből
nem az elevenbe vágó igazságot emelték
volna ki azok, akiket klasszikusoknak
nevezünk. A glasznoszty megnyitotta
színházaink előtt azt a lehetőséget és
kötelességet, hogy felülről lefelé, egé-
szen a legalsó rétegekig tanulmányozza
a társadalmat. Ilyen rétegek minden tár-
sadalomban léteznek, s bizonyos mérté-
kig jellemzőek az adott társadalomra.
Éppen ilyen előadás Lev Dogyin Csilla-
gok a hajnali égbolton-rendezése, amit az
elmúlt évad utolsó napjaiban mutatott be
a Drámai Kisszínház. Alekszandr Gabin
magának, az asztalfióknak írta néhány
évvel ezelőtt a darabot, annak reménye
nélkül, hogy színpadra kerülhet. Az író
különböző jellegű és szintű dolgokat hoz
itt össze, a hazai prostituáltak életét és
az olimpiát, amit ők nem láthatnak: a
körzeti megbízottak felkérték őket, hogy
önszántukból hagyják el pár napra a fő-
várost, hogy ne rontsák azt az összképet,
ami a béke, erő és egészség ünnepére érke-
ző vendégek elé tárul. A drámairódalom-



ban szokatlan témát a szerző és a színház a
megvalósítás teljességének oly boldogsá-
gával adja elő, amelynek ízét régen elfeled-
tük. Adjunk hálát az időnek: az előadásnak
egyetlen szerkesztői szűrőn sem kellett
átmennie, nem érte csinovnyikkorrekció,
az a bámulatos olló, amelynek az a termé-
szete, hogy mindent lenyír, ami csak él.
Legrémisztőbb álmunkban sem tudjuk el-
képzelni, mit csináltak volna ezzel az elő-
adással vagy három évvel ezelőtt, hogy
tisztogatták, javítgatták és egyengették
volna, milyen nyomás nehezedett volna rá
minden élc, minden szokatlan mondat és
gesztus miatt, hiszen a „mélyben" a gesz-
tusok gyakran kifejezőbbek, mint a mon-
datok, s egy véletlenszerű kis dal kibillenti
egyensúlyából a lelkeket.

És itt ez a Marija, ez a mai Szonya
Marmeladova a mai Nyevszkij prosz-
pektről, akit nem eljátszik, de megtestesít
N. Akimova. Leül a barakkban a vas-
ágyra, és énekel alkalmi társnőinek. Egy
legénykéről énekel meg egy „zsernyák-
ről", aki zordonan őrzi posztját. A vékony
kis hang mint friss patakocska csordogál,
azonos hangszínben. Nem a dallam a lé-
nyeg itt, hanem az a mély tartalom, ami
kicsendül: arról, hogyan kapták el a legény-
két a „farkasok", hogyan járta végig a tábo-
rokat, és hívta oda kedvesét, a volt komszo-
molista lányt. „A szabad világban három
kopeket kaptok, mi három rubelt adunk
nektek." Ez a városi románc, ez a börtön-
folklór, amit az igazi nyevszkiji lánytól kap
ajándékba a színház, átszakítja a téma fik-
tív voltát, olyan intimitást, olyan meggyő-
zőerőt kölcsönöz neki, amilyet semmiféle
imitációval, megjátszással nem lehet el-
érni. A teatralitás itt szilárd és cáfolha-
tatlan életalapokra építkezik.

Távol áll az előadástól a szentimenta-
lizmus és a lapos, liberális önmegnyugta-
tás. Ez egy hősi, ha úgy tetszik, örömteli
előadás. Orömteli a szó legmagasztosabb
értelmében, ezért tör ki annyiszor
nevetésben, csap le villámként, a megér-
tés és az együttérzés szálaival egyesítve
színpadot és nézőteret. Könyörtelen és
félelmet nem ismerő ez az előadás, ami a
színészi alakítást illeti. Feloldva minden
tilalom, az élet vámmentesen jut el a
színpadra. És ezért teheti meg Anna - T.
Sesztakova -, a garázda részegeskedő, a
gyermekeitől megfosztott nő, hogy ami-
kor meg akarja menteni azt, aki a zsaruról
és a „farkasokról" énekelt, magára rántja
ünneplő, zöld ruháját, egyetlen
mozdulattal sosemvolt frizurát készít, s
dezodorral minden - szó szerint minden -
testrészét befújva büszkén, mint lőál-

lásba megy ki a környéket kocsijukból
Viszockij dalával megsüketítő civilizált
bakkecskék hívására. A modern színház
tágra nyitja színpadát a törvény által nem
szentesített, senki által le nem írt esemé-
nyekkel teli élet előtt: az aljanép hasz-
nálta trágár dalok előtt, a megerőszakolt
Marija előtt, aki senkit sem vádol éle-
téért, és még azt sem tudja, hogy Orosz-
országban feltették a „Ki a bűnös?" és a
„Mi a teendő?" kérdéseket, és a másik, a
déli partvidékről érkezett hercegnő, a
szemkápráztató Loran-Lara - I. Szelez-
nyeva - előtt, aki azért jött Szudakból,
mert könnyű keresetre számított az olim-
pia idején; és a lelki beteg fizikus, Szása -
V. Oszipcsuk - előtt, aki egy prostituált
anyai ölelésében talál nyugalomra; vagy
Nyikolaj, a rendőr - Sz. Kozirjev - előtt,
aki bármikor kész lecsúszni abba a világ-
ba, amitől minket véd, s anyja, Valen-
tyina - B. Bikova - előtt, aki tűzoltó, fel-
ügyelőönkéntes lévén, a világon minden-
nél jobban rendőr fia és a prostituált
mezalianszától fél. S a leningrádi szín-
ház színpadán a természetesen megújult
teatralitás, a játék, az átalakulás, míme-
lés, improvizáció, etűdök, megfigyelések,
a naturalizmus, szimbolizmus és giccs
parádézik egymással versengve.

Ugyanezen a színpadon ugyanezek a
színészek játsszák a Testvérek című dara-
bot. Jól ismerik itt a magánélet történelmi
hátterét, az orosz falu eposza sűrűn
kivillan a mai város eposzából, a háborús
évek utáni Pinyega személyi igazolvány-
tól megfosztott kolhoztagjai váratlanul
kisejlenek a városi mélyrétegek megalá-
zott és kiebrudalt tagjainak alakjai mögül.
De hát honnan is kerültek volna a városba
sokan közülük, ha nem ugyanezekből a fal-
vakból, melyekben a parasztházak évtize-
dek óta állnak bedeszkázva? Nem az ideig-
lenes tartózkodási engedéllyel rendelke-
zők közül kerülnek-e ki ezek a Mariják,
Klávák és Annák, akik a maguk módján
értelmezik a szabadság, egyenlőség, test-
vériség jelszavait? Legalul találhatók a test-
vérek - ez az egyszerű gondolat élesíti a
színész látását, teszi meleggé tekintetét.
Az alantasság, vér, szenny és erőszak mel-
lett az életet az önfeláldozás, a kiirthatatlan
lelkierő, az el nem tékozolt ideális szeretet
tartja fenn. Ezért szövi át Dogyin a cselek-
ményt erőltetés nélkül, de erőteljesen a
„mosdás", a „kenyér megtörése" szertartá-
sával és más örök motívumokkal, amelyek
ugyanolyan szervesen illeszkednek az elő-
adáshoz, mint az Ábrahám-trilógiához. A
modern darabban a történelem lélegzete
érződik.

Az előadás kezdetétől, a Híradó adása
által naponta eszünkbe idézett szviridovi
melódia első taktusától érezzük ezt. Es itt
a finálé. A meredek alján futó ország-
úton rövidesen fel kell tűnjön az olimpiai
láng. Kézről kézre adják, sok határt, sok
országot hagyott már maga mögött, éjjel-
nappal folyik az országúton a szer-tartás,
az emberek óvják a lángot, védik a
fáklyát, amit már várnak a központi sta-
dionban. A barakk népe a végsőkig fel
van csigázva, ők is részesei akarnak lenni
a közös ünnepnek. Es a fúvós élzenekar
előadásában felharsan a szviridovi zene.
E sürgető, idegekig hatoló, hívó zene
hangjaira a barakkban megkezdődik a
küzdelem. A nők ki akarnak törni a sza-
badba, mindenáron látniuk kell a fáklyát,
részesei akarnak lenni a történelemnek,
de nem engedik őket. A felügyelőnő
visszatuszkolja őket a barakkba, de ők
meg-fékezhetetlenül tülekednek kifelé,
kitörik a deszkákat, az ablakon át
felmásznak a tetőre, s már fenn is állnak a
barakk tetején, és fejünk fölött a távolba
nézve sikonganak a gyönyörűségtől.
Köszöntik a tüzet, s győzelmet kívánnak
fiainknak, a világ legjobb fiainak. Az
élzenekar dübörgése és csattogása mellett
ünnep-lik azt a pillanatot, amikor egyek
ezzel a fáklyával, ezzel a világgal és a
hajnali égbolttal, amelyen most tűnnek el
az utolsó csillagok fényei.

A világhíradó szempontjából, a hiva-
talos szempontból mindaz, ami a száz-
egyes kilométerkőnél történt, semmiség,
sőt észrevehetetlen. A művészet szem-
pontjából jelentéssel teli. Átszakadt a
„negyedik fal", újabb rés nyílt az elpusz-
títhatatlan eleven életre. S ha megkér-

deznének, hogy milyen is volt ez a sze-
zon, és mi volt benne a legfontosabb,
akkor azt mondanám, hogy a művészi
kifejezés teljessége és szabadsága, amely
kezd meggyökeresedni mint a színház
természetes velejárója; a történelmi és a
mai élet horizontjának kitágulása. Át-
rendeződnek a szellemi mértékek? Igen.
A társadalom figyelmét teljes mértékben
lekötötték a nemlétből visszatért jelen-tős
könyvek és a történelmünk legtragi-
kusabb lapjainak fényétől megvilágított
új könyvek. A színház még nem veze-
kelt? Ne siessünk elítélni! A színház ott
áll, ahol egyelőre állni képes a maga szín-
vonalával, azzal, amit felhalmozott, átélt
és feldolgozott.

(TYEATR, 1987/12.)
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