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Moszkvai színházi jegyzetek

Egy-egy színházi évad mérlege sohasem lehet
egészen pontos. Ki merné állítani, hogy a ki-
választott néhány bemutató, az elemzett néhány
előadás alapján igazán hiteles kép alakulhat ki
több ezer alkotóművész egész évi munkájáról? És
különben is, az évad csak szűk keresztmetszete az
élő színházi folyamatnak. A jelentős elő-adások
rendszerint nem egyetlen év alatt jönnek létre,
hosszabb időn át érlelődnek meg, válnak egy-egy
színháztörténeti szakasz jellemzőjévé.

Különösen így van ez a moszkvai színházak-
ban, ahol a kifogyhatatlan közönség-érdeklődés
(és nem utolsósorban a kifogyhatatlan anyagi
erőforrások) következtében a bemutatók száma
általában kevés, de a darabok aztán hosszú éve-
ken át színen maradnak. A vezető színházak
sikerdarabjainak élettartamát itt nem években,
hanem évtizedekben mérik, az előadások szinte
összenőnek egy-egy nemzedékkel, s lassanként
magával a színházzal egyenértékű fogalommá

válnak. Bár repertoárja A revizortól a mai szer-
zőkig az orosz és külföldi klasszika igen széles
skáláját öleli fel, a Művész Színházat például -
pedig Gorkij nevét viseli - ma is Csehov házának
hívják, korszakalkotó Csehov-előadásai miatt. A
Kisszínház ma is Osztrovszkij színháza, s az új
műhelyek is gyakran egyetlen szerzővel kötik
össze sorsukat: Ljubimov Brechttel (a jó embert
keresünk továbbra is legjobb előadása, művészi
hitvallása), a Szovremennyik Satrovval (a
Dekabristák - Narodovolecek - Bolsevikok című
trilógia sikere alapján), a Szatíra-színház
Majakovszkijjal, a Komszomol-színház Rozov-
val, Radzinszkijjal és így tovább. Ez a körülmény
magában rejti persze a beszűkülés bizonyos
veszélyét, de egyben sajátos megoldása színház
és irodalom kapcsolatának és a „szín-házak
önálló arculata" nálunk is oly gyakran
hangoztatott problémájának is. Ez pedig nem kis
dolog, és olykor-olykor progresszív szerepet is
játszhat. Az irodalmi rang mindenesetre meg-óv a
tisztán műsorpolitikai jellegű manőverezésektől.
A színházi évad Moszkvában tehát először is

kultúrpolitikai és szervezői fogalom. A színházi
életet irányító különböző szervek az évad bemu-
tatóinak összehangolásával, egyes művek és elő-
adások előtérbe állításával igyekeznek időszerű
(és ezért persze mindig időleges) eszmei felada-
tot, kicsengést adni egy-egy év munkájának.
Ilyen feladatot jelentett például az Októberi
Forradalom ötvenedik, Gorkij születésének szá-
zadik évfordulója s most a közelgő Lenin-év-
forduló. A színházi folyamat valóságos mozgása
azonban sokkal bonyolultabb annál, semhogy
követni tudná a dátumokat. Két éve például, a
forradalmi és polgárháborús darabok áradata
idején Csehov Három nővérének új színre vitele
volt a legizgalmasabb színházi esemény Moszk-
vában, az elmúlt évadban pedig az új Arbuzov-
darab, szintén A. Efrosz rendezésében.
Pedig ez az évad is a romantikus-hazafias re-

pertoár és stíluseszmény hangoztatásával indult.
„Lesz Brecht vagy nem lesz Brecht, lefordítják
Anouilh-t vagy nem, elkészül az új háromszemé-
lyes intellektuális dráma vagy nem - az új évad
vezető bemutatói mindenképpen és elsősorban a
szívhez szóló előadások kell hogy legyenek .. . A
»modern stílus« . . . lejárta magát, egyre bán-
tóbban érződik benne valami szándékolt hidegség
és közömbösség" - írta a Lityeraturnaja Gazeta
egyik vezető kritikusa az új évadot köszöntve. S
bár szavaiból csak következtetni lehet arra, hogy
mit is ért tulajdonképpen „szívhez szóló"
darabokon, annyit mégis meg lehet



állapítani, hogy ez a jóslat nem vált be. Ilyen jel-
legű előadás talán csak egyetlen volt műsoron:
A. Antokolszkij Sorsforduló című műve, amely
az ötvenéves ifjúsági mozgalomnak kíván emlé-
ket állítani - elég ügyetlenül. A darab helyes és
korszerű alapeszméje (a bolsevikok és az anar-
chisták eszmei harcának ábrázolása az ifjúság
megnyeréséért, aktuális utalásokkal Trockij és
mások mai követőire is) elvetél ugyanis a meg-
valósítás alacsony színvonala miatt.

Így hát akár új művekről, akár a klasszikusok
mai értelmezéséről van szó, továbbra is a költé-
szetet a gondolattal, a filozófiát a lélektannal öt-
vöző, a szószéket gyakran cirkuszi poronddá vál-
toztató Meyerhold-típusú színház marad a leg-
vonzóbb erő Moszkvában, ez ad leckét az elavult
stílusideálnak nemcsak művészileg, hanem
gyakran eszmeileg is.

Egy siker két színházban

De az elavult stílusideál nem egykönnyen adja
meg magát, s így gyakran egy és ugyanazon mű
különböző színpadi megvalósításaiban is a két
művészi gondolkodásmód párviadalát láthatjuk.
Az évad legsikeresebb új darabját, V. Vojnovics
Barátok (Dva tovariscsa) című művét például
egyszerre tűzte műsorra a Szovjet Had-sereg
Színháza (M. Butkevics rendezésében) és a
Majakovszkij Színház (A. Goncsarov színpadi
megvalósításában). A két előadás homlokegye-
nest különbözik egymástól, mintha nemis ugyan-
arról a darabról lenne szó.

V. Vojnovics elsősorban mai erkölcsi kérdése-
ket tárgyaló elbeszélései révén ismert az olvasók
előtt, a Becsületes akarok lenni! című kisregénye
magyarul is megjelent. Legújabb színpadi műve
is kisregény-formában látott először napvilágot,
témája is megszokottan morális jellegű. Két fiatal
kamasz, Tolja és Valerij barátságának váratlanul
kemény próbát kell kiállnia, s egyikük gyengének
bizonyul. A két jópajtást egy parkban huligánok
támadják meg, s Tolja, hogy barátját, de
leginkább, hogy a saját bőrét mentse, el-fogadja a
mindenható huligán-vezér indítványát: saját
kezével hagyja helyben Valerijt. Tehetett volna-e
másként is a fiú, s általában: milyen erkölcsi
fedezete van az erőszakkal szembeni
ellenállásnak? - ez az író kérdése.

Van azonban a darabnak egy egyszerűbb, kéz-
zelfoghatóbb szüzséje is, s a hadsereg színházát
valószínűleg ez sarkallta a bemutatóra. A két jó-
barát ugyanis nemcsak jellemben különbözik
egymástól, hanem abban is, hogy míg Tolja egy
munkás-kispolgári környezetben felnőve mind-
össze motorkerékpárra vágyik, Valerij - édes-

anyja és nagymamája minden óvása ellenére is -
repülő, csak repülő akar lenni. Ennek a férfias és
bátor hivatásnak a jellemformáló erejét akarja
mindenáron hangsúlyozni előadásában a rendező.
Elképzelését azonban nem sikerül érvényesítenie,
mivel akármilyen kiváló gépeket és derék
repülőtiszteket is vonultat fel a színpadon, végül is
be kell látnia: egy kamasz lelkivilágát sokkal
bonyolultabb rugók mozgatják. Az elő-adás szinte
egyetlen kiemelkedő művészi eseménye így L.
Dobrzsanszkajának, a nagymama alakítójának
játéka. A kiváló színésznő néha a rendező
szándéka ellenére is felejthetetlen pillanatokkal
ajándékozza meg a közönséget. Így például azzal
az utolsó jelenettel is, amikor bevonuló unokáját
búcsúztatja az állomáson. Dobrzsanszkaja a nagy
tehetségek közvetlenségével tudja itt érzékeltetni
az egyszerű asszony hősiességét, aki apa nélkül
felnevelt unokáját íme most az országnak
ajándékozza, ő pedig furcsa görbe botjára
támaszkodva bandukol tovább nehéz életének
országútján.

A darab mélyebb, pszichológiai vonulatának
ezek a lehetőségei a másik előadás rendezőjét már
jobban érdeklik. Az ő előadásában a legnagyobb
színészi teljesítmény Valerij alakja E. Karelszkih
megformálásában, s a talpraesett kis barátnőjét,
Tányát alakító I. Pecsernyikova játéka (az ő
betegsége idején bravúrosan „ugrott be" ebbe a
szerepbe a szintén nagyon tehetséges lengyel
színésznő, A. Kriger). Tolja itt nem annyira
repülőgépekkel és egyéb égi jelenségekkel
viaskodik, mint inkább nagyon is földi hatalmas-
ságokkal: az értetlenséggel és közönnyel, a dur-
vasággal és lelki szegénységgel. Az ő sorsa s az
ugyanezekkel a jelenségekkel a maga nőies mód-
ján szembeszegülő Tánya példája is azt bizonyítja,
hogy az író által felvetett probléma valóságos. Az
erőszakkal szembeni ellenálláshoz, az emberség
megőrzéséhez azonban elsősorban lelki
tulajdonságokkal kell felfegyverkezni. A
Majakovszkij Színház azok közé a szellemi mű-
helyek közé tartozik, amelyek ezen tulajdonságok
kialakítását tartják ma a szovjet művészet
legfontosabb feladatának.

Még egy igazságkereső Tánya jár azonban
Moszkvában: Arbuzov azonos című darabjának
hősnője, akit Tatjána Szamojlova személyesít meg
most a Filmszínészek Stúdiószínházának
színpadán. A rendezői munka itt nem érdemel
különösebb figyelmet. A félig öntevékeny alapo-
kon nyugvó színház egyébként sem annyira a
messzehangzó költői igazságot keresi a darabban,
mint egyszerűen inkább hálás szerepet a maga
Tanyája számára. Szamojlova azonban így



is váratlanul új mondanivalót csihol ki a már nem
új (nálunk is jól ismert) darabból. Az érzelmes és
kicsit szeleburdi kis orvostanhallgatónő igazi
orvossá és igazi emberré éréséről, a közösség
emberformáló erejéről szóló harmincas évek-beli
történetnek ő a mai kontrapunktját játssza el: az
egyéni érzelmek társadalomformáló erejét, az
ember közösségformáló erejét mutatja be. Új
fejezet ez nemcsak a darab színpadi történeté-ben,
de Szamojlova művészi fejlődésében is. Csak
nemrég láttuk őt az Anna Karenina cím-
szerepében, amint Tolsztoj- (és ember-) értel-
mezésének hiányosságait előnyös külsejével és
talányos egyéniségével igyekszik kiegészíteni.
Akkor azt hihettük, hogy a szuperszéles vászon
már a színésznő tehetségének utolsó maradékát
habzsolja be. És íme most, a hosszas betegség
után Szamojlova váratlanul nemcsak régi tehet-
ségének fényében, de egészen új oldaláról, mint
finom jellemszínésznő és hívő kortársunk mutat-
kozik be. A régi nagy szavak elavultak - mondja
Tányája -, de az élet még mindig nagyon komoly
és kegyetlen játék. A régi drámák elveszítették
jelentőségüket, mégsem lehetünk csak könnyedek
és ironikusak. Józanul, talán vala-melyes iróniával
is, de hinnünk kell egymásban, együtt kell szebbé,
lakhatóbbá tenni az életünket. A mai
humanizmusnak ilyen húrjai szólal-nak meg a
nagy színésznő játékában mély zengéssel, de
mégis bájosan, könnyeden. És az ő újjászületése
íme most újra bizonyítja: a mai szovjet
művészetnek csak ez a típusú humanizmus lehet
az igazi éltető eleme, újabb magaslatokat kijelölő
iránytűje.

Napjaink humanizmusa

Napjaink humanizmusának megfogalmazása
foglalkoztatja Arbuzovot új darabjában, az Egy
boldogtalan ember boldog napjaiban (Szcsasztli-
vije dnyi nyeszcsasztlivovo cseloveka) is, amelyet
a Malaja Bronnaján játszanak. De ez kísért már az
utolsó előtti műben, a Szegény Marat-omban is,
amely tavaly a Komszomol-színház nagy sikere
volt, s amelyből az angolok most filmet
készítenek. Ennek főhőse, a Marat-nak becézett,
elpusztíthatatlan életkedvű fiatalember, a háború
előtti nemzedék jellegzetes képviselője, akkor ezt
a feladványt kellett hogy megoldja: elsőbbséget
nyújthatnak-e a háborúban szerzett érdemrendek a
békés munka hőseivel szemben, milyen módon
találhatják meg helyüket a tegnapi harcosok a
háború után kialakult új emberi viszonylatok
között? Marat sikerrel állta meg a próbát, s
erkölcsi fölénnyel távozott az időközben barátjához
férjhez ment menyasszonya mellől,

hogy aztán évek múlva mint közös ifjúságuk élő
lelkiismerete kísértsen vissza.

A most bemutatott mű hőse már az új értel-
miségi nemzedék szintjén fogalmazza meg a kér-
dést: mikor és meddig van szükség az önfeláldo-
zásra? - „A tettben mindig az a fontos, hogy meg
tudjuk indokolni. Az ember akkor szabad, amikor
a maga elhatározásából, öntudatosan cselekszik.
És akkor boldog is." Ezt tartja a „boldogtalan
ember", aki most haldoklik, s három szimbolikus
alak tart vizsgálatot felette: kettőjük elítéli, mert
önzőnek tartja ezt az élet-filozófiát, s csak
egyikük hivatkozik a mentő körülményekre. A
szín elsötétül, aztán újra ki-világosodik, s a
„boldogtalan ember", mintegy a maga
mentségére, eljátssza előttünk két „boldog"
napjának történetét. Ekkor szabad elhatározásából
maga döntött a sorsa felett. Azaz - úgy gondolta,
hogy szabadon döntött. De éppen ez a játékban az
érdekes. Ő mindvégig úgy gondolja, hogy
szabadon dönt, még mi is hiszünk neki, s szinte a
sorstragédiák feszültségével nézzük végig az
előadást. Csak aztán jövünk rá, hogy a szerző
végig orrunknál fogva vezetett bennünket, s
egyszerűen a körülmények egyfajta össze-
játszásának voltunk a szemtanúi.

Az első „boldog napon" hősünk huszonegy
éves, az orvostudományi fakultás nagy remé-
nyekre jogosító fiatal tehetsége. Professzora
víkendre hívja meg őt egyik évfolyamtársával és
barátjával, a professzor másik kedvencével
együtt. Gyönyörű napfényes vasárnap van, a
szomszéd villában röplabdát játszanak a fiatalok.
Itt azonban mégis borongós, feszült a hangulat, s
a labda vidám csattogása, mire ideér a szom-
szédból, vészjósló, tompa puffogásként hangzik.
A professzort (B. M. Tyenyin alakítja csodálatba
ejtő pszichológiai felfedezésekkel), akinek
kollégái mint „hazaárulók" egyre-másra tűnnek el
az egyetemről, balsejtelmek gyötrik. Elhatározza,
hogy jellemvizsgálatot tart kedvenc tanít-
ványainál. Az egyik szibériai területen veszélyes
járvány pusztít. Tőle kértek javaslatot a jár-
ványbiztos személyére. Ez a megbízatás adott
esetben (ha magának az orvosnak is sikerül túl-
élni a fertőzést) nagy tudományos lehetőségeket
jelent. A professzor azt javasolja majd kedvencei
közül, aki becsülettel megállja az emberség pró-
báját.

És emberünk megbukik ezen a vizsgán. Mivel
úgy tartja, hogy képességei folytán amúgy is ő
alkalmas inkább a megbízatásra, egy ártatlan
diákcsíny miatt bemártja a professzornál barát-ját.
Az rájön a fogásra, s leleplezi stréberségét. Hogy
a vereség érzelmileg is teljes legyen, a pro-



fesszor lánya - akibe természetesen mindketten
szerelmesek - nem őt, hanem talán felületesebb,
de mindenképpen egyszerűbb, bejárhatóbb lelkű
barátját (az előző darab Marat-jának mai meg-
felelőjét) választja. A professzor ítéletet mond, de
hagy mégis egy lehetőséget az „elveszett fiú"

számára: hajlandó mindkettőjüket elküldeni jár-
ványbiztosnak. Így válik lehetővé a választás,
amelyről hősünk a prológusban beszélt: kiűzetni a
paradicsomból vagy megtérni - esetleg meg-
rendült bizalommal is. Ő nem vállalja el a meg-
tért fiú szerepét, hanem előző döntéséhez s az azt
motiváló morális indítékokhoz továbbra is
ragaszkodva búcsút mond az egész társaságnak:
az egyik vidéki egyetemre utazik, hogy ott fejezze
be tanulmányait, s kezdjen el mindent újra elöl-
ről. Hősünk (akit a nagyon tehetséges A. A. Sir-
vindt alakít meggyőzően) úgy érzi, hogy jól dön-
tött. Látszólag ezt igazolják a következmények is:
barátja elpusztul a járvánnyal vívott küzde-
lemben, ő pedig tehetségét és szorgalmát együtt
gyümölcsöztetve hamarosan nagy tudományos
karriert ér el. A bírák azonban továbbra is fenn-
tartják elítélő döntésüket.

A második „boldog napon" hősünk már negy-
ven éves, és - mint oly sokan ebből a nemze-
dékből - úgy érzi, hogy „lekésik arról a vonatról,
amelyre ifjúkorában váltott jegyet". Nem-csak
azért, mert szerelem nélkül, „okos" komp-
romisszummal él együtt élettársával, s az emberi
kapcsolatoknak az a feltétel nélküli közvetlen-
sége, amelyre barátja volt a példa, s amelyre
egész életében titkon ő is vágyott, egyre elérhe-
tetlenebb lesz számára. A legfőbb baj, hogy ké-
telkedni kezd abban is, amiért minden erejét
feláldozta: tehetségében, munkájában, életcéljá-
ban. Úgy érzi már, hogy tanítványai és munka-
társai is irigykednek rá, áskálódnak ellene. Egy-
szóval: még egy lépés, még néhány év, s most
már végérvényesen a meg nem értett ember
tragikomikus pózába merevedik. Ekkor köszönt
be életének utolsó választási lehetősége egy csi-
nos fiatal tanítónő képében, aki nyári flörtből
egyszerre csak ifjúságának múzsájává lesz. Egy
pillanatig úgy látszik, hogy eljött a megváltás,
hogy ez az üde és nagyon hivő lány egyetlen kéz-
mozdulattal semmissé tudja tenni egy egész élet
sértettségét és keserűségét. Egy álmatlan éjszakán
megjelenik előtte a régi barát is, s - mintegy
végrendeletként - reá hagyja a leányt. Azonban
senki nem kerülheti el a sorsát, tartja a mondás.
Mivel sorsunkkal - egyebek között - egymáshoz
is hozzá vagyunk kötözve, teszi hozzá Arbuzov.
Emberünknek élettársától már gyermeke van,
továbbá elegáns kutatóintézeti állása és moszkvai

lakása lesz. Elhagyja tehát a lányt, a maga
választásából, „szabadon". Az elnéptelenedő
fürdőhelyen pedig ismét tompán puffog a röp-
labda, életünknek ez az egyre jobban elnehezedő
prózája.

Az epilógusban ismét a hős betegágyánál va-
gyunk, ahonnét már élettársát és fiát is elűzte.
Most távozik az utolsó tanítvány is, hóna alatt a
neki ajándékozott utolsó kézirattal. A boldogtalan
ember teljesen egyedül marad lelkiismeretével és
bíráival, akik most kimondják a végső ítéletet: ez
az ember magának élt, és ezért magányosan is
kell meghalnia. Érezzük azonban, hogy sem a
szerző, sem a rendező nem ért egyet az ilyen
kategorikus ítéletekkel, még filozófiai
kérdésekben sem. Arbuzov a maga vétójaként
elviszi a halotthoz a tisztelő és szerető hozzátar-
tozókat: barátját, élettársát, fiát, tanítványát. A.
Efrosz, a rendező pedig, mintegy ki akarván
tágítani az elveszett életért való felelősség körét,
újra színpadra varázsolja az előző képek szerep-
lőit. A boldogtalan ember életének szemtanúi
(tehát részesei és bűntársai) egy pillanatra álló-
képpé merevedve adnak végtisztességet neki, az-
tán - mintha csak egy régen megkezdett beszél-
getést folytatnának -, lassan, elgondolkozva
röplabdázni kezdenek.

Egyszer csak a nézők közé száll a labda, s a
színészek a terem felé fordulnak, várják a vissza-
ütést. Mintha csak azt mondanák: eddig mindez
csak játék volt. De miért ne próbálhatnánk meg
az életben is olyan összpontosítottan, felelősség-
gel és gondolkodva játszani, mint itt az előbb?
Csak egy kicsit kellene még összeszedni magun-
kat, csak egy kis szellemi erőfeszítés még, s min-
den sokkal világosabbá válna. A labda azonban
visszarepül a színpadra.

Klasszikusok „újraolvasása''

Moszkva alapjában véve értelmiségi város, s
így itt kasszasikere van a legnehezebben emészt-
hető műveknek is. A kritika azonban már hatá-
rozott ellenérzéssel fogadta az új Arbuzov-dara-
bot Moszkvában és Leningrádban is. Ismét el-
kezdődtek az elmélkedések az író eszmei alap-
állásáról, valóságismeretének érvényességéről.
Arbuzov nemrég egy újságnyilatkozatban vála-
szolt ezekre a problémákra. „Hiába tartanak
egyesek már »akadémikus« írónak, én még élek,
s nem írhatom örökké a Tányát meg az Irkutszki
történetet. A kritikusok hajlamosak rá, hogy azo-
nosítsák az írót saját régi sémáival, s mikor
igyekszik megszabadulni ezektől, mindjárt a
valóság elferdítésével vádolják. Mintha a régi
sémákból állna a valóság!" Nyilatkozatában



Arbuzov érdekes példát említ arra, hogy milyen
nehéz előre megadott receptek szerint írni:
„Elhatároztam, hogy készítek egy »pozitíve
darabot - írja. Kigondoltam tehát egy »ideális»
hőst. Figyelembe vettem az erre vonatkozó
összes javallatokat és ellenjavallatokat, betartot-
tam minden aranyszabályt. Legnagyobb meg-
lepetésemre azonban a hősből egyszerre csak
komikus figura lett ... Most készülő darabom, a
»Választás» már az emberi kielégítetlenségről és
a szüntelen újra törekvésről szól. Arról, hogy ha
meg is valósítottunk már egyfajta boldogságot,
mégis tovább kell mennünk, mert ez csak egy
lépcsőfok az emberi szellem újabb magaslatai
felé. Persze csak kevesen tudják megtenni ezt az
utolsó, legnehezebb lépést a hegycsúcsra. Hiszen
itt a csúcs tövében is kellemes, szél-védett már
az élet ..."

Igen, ez az utolsó lépés a legnehezebb. A szel-
lemi megfeszítettségnek ez az izgalma és izzása
hiányzik még a szovjet dráma derékhadának
megannyi alkotásából is. Márpedig az igazi szín-
ház tüzeit csak ez a feszültség tudja lángra lob-
bantani. S ha nem kapja meg ezt mai íróktól,
akkor a régiekhez fordul segítségért. A filológu-

sok minden szörnyülködése és az újságok intése
ellenére így ebben az évadban is tovább folyt a
klasszikusok „újraolvasása", aktuális kicsengésű
színre vitele. A Malaja Bronnaján újra játsszák
Csehov Beckett-hangzású Három nővérét, sőt a
Művész Színház is kirukkolt a maga ellenkező
eszmei előjelű, de hasonlóan aktuális csengésű
új Sirály-előadásával (Livanov rendezésében).
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko
egykori tanítványa (most jelent meg egy érdekes
könyve róluk), a Színházművészeti Főiskola
rendező tanszékének vezetője, Marija Knebel a
Majakovszkij Színházban Osztrovszkij Tehe t s égek
és hódolóik című, már-már visszavonhatatlanul
múlt századinak hitt darabjából csiholt ki a
művészet megvásárlói ellen irányuló érdekes
mai mondanivalót. Váratlanul új hangon szólal
meg a százéves érforduló kapcsán csaknem
szentélybe zárt Gorkij is: a Szovremennyik
Színház Éjjeli menedékhe l y előadásán a romantikus
Szatyin helyett a realista Luka prédikál életképes
emberi igazságokat (rendező: G. Volcsek), a
leningrádi Tovsztonogov-színház ven-
dégjátékának legnagyobb eseménye pedig most
is a Kispolgárok előadása volt, amelynek főhőse
itt a hagyományokkal ellentétben nem Nyil, ha-
nem a világának pusztulását gondolkodva, csak-
nem leari méretekben végigszenvedő öreg
Besszemenov E. A. Lebegyev felejthetetlen
alakításában.

Se szeri, se száma aztán a nagy mesterek vi-

déki utánzóinak Rigától Novoszibirszkig, sőt
Moszkváig, ahol a színművészeti főiskola egyik
végzős osztálya nemrég Ionesco Székek című
művét játszotta el a kővé meredt vizsgabizottság-
nak. Az új színházi nemzedéket egyébként is va-
lami nyugtalanság és bizonytalanság hatja át. Ez
érthető is, ha meggondoljuk, hogy a mesterség
szempontjából teljesen egyenértékű, de elvileg-
esztétikailag egymásnak homlokegyenest ellent-
mondó példaképeket lát maga előtt.

Hogy a lelkekért versengő ember- és stílus-
eszmények közül melyik kerül majd ki győztesen
a küzdelemből, azt ma még nehéz lenne meg
mondani. Annyi azonban bizonyos, hogy a szov-
jet színház mai erjedése nagy változásokat ígér.
Ez pedig önmagában véve is örvendetes dolog.
A problémák meg csak olyanok, mint az ered-
mények: létrejöttükhöz és megoldásukhoz is sok
évad szükséges.

BRECHTET ELKESERÍTETTE VOLNA

a K a u k á z u s i krétakör chichesteri nyári

előadása. A nézőteret a gazdagok töltötték meg, s

nemhogy kényelmetlenül érezték volna magukat, de

remekül szórakoztak, élvezték a szelíden

szentimentális pantomimet, amelyet Brecht szilaj

forradalmi röpiratnak szánt. Kulináris színház

vo l t ez a javából és a kritikus, Martin Esslin

érthetetlennek ta lálja, hogy Brecht hagyatékának

őrzői, akik a tandrámák előadását például

ideológiai okokból megtiltják, beleegyeltek ennek a

ki-herélt változatnak az előadásába, amelyből

kimaradt többek között a prológ és az utójáték. Az

előadás mellőzi Paul Dessau remek zenéjét is,

helyette gyenge pop-zenét írattak. Le-mondtak az

ellenszenves szereplőket kiemelő maszkokról, és igy

ebből a drasztikusan meg hamisított színdarabból

csak Gruse és a gye- rek szép és megragadó története

maradt.

(Plays and Players, 1969. július)




