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A Viharos alkonyat
1945-ben

Egy színháztörténeti előadás

Pisában, a ferde torony mellett van a
Camposanto, a régi, oszlopcsarnokkal
bekerített temető. Benne Francesco Traini
freskója, A halál diadala. A második
világháború idején bambatalálattól meg-
sérült, a béke éveiben azonban
kiegészítették a középkori réminváziókat,
pestises látomásokat: a halálfélelem és a
szorongás legszebb képzőművészeti reme-
keit. De nem úgy állították helyre a roppant
méretű faliképet, mintha semmi sem történt
volna velük, mintha a XX. századi
barbarizmus nem indított volna támadást
ellenük: a színes víziók között látunk
vonalas rajzokat is. A tönkrement
részleteket nem hamisítatták élővé a
restaurálásnál, csupán jelezték, hogy milyen
rajzú figurákkal, álomképekkel folytatódott
egykor a megrongált egész.

*

A .budapesti Nemzeti Színházban kisebb-
nagyobb szünetekkel harminc éve műsoron
tartanak egy előadást.

1967-ben az egykori előadás asszisztense,
Vadász Ilona vállalkozott arra, hogy
emlékekből és a rendezőpéldányból
rekonstruálja a színpadi művet: az
értelmezést, a játékötleteket, a fizikai cse-
lekvések finoman szerkesztett hálóját, az
alkotás életét-atmoszférájat. És bár
kényszerű megalkuvásokat kellett tennie -
részint az első szereposztás halottjai, az
elöregedett •és más színházhoz szerződött
színészek miatt és a kamaraszínpadra
tervezett mű nagyszínpadra tágítása ér-
dekében -, lényegében mégis az eredeti
rendezés megtisztított, karbantartott, alá-
zatos művészi gonddal újrateremtett, de
nem kiegészített munkáját látjuk. Ahol
megrongálódott egy részlet (mint a pisai
Camposantóban), kihullott egy szereplő: ott
jelzi csak az előadás a mű
továbbfolytatódását, az eredeti körvonalait.

Ez az előadás figyelmeztetés is. Intés,
hogy a porlékonynak tűnő színházi mű is
lehet hálhatatlan (hiszen az egyetlen évadra
tervezett rendezés harminc esztendős
folytonossága már-már színházi
örökkévalóság) ; ha a realizmus, az élet
igazsága hatja át, ha költészete kidolgozott,
ha a színészek képesek rögzíteni az ihlet
forróságát, fia munkát-fáradságot áldoznak
e tünékeny varázs tartósítására. Nem
igyekeztek „felülrendezni" vagy retusálni az
eredetit, de a restaurálásban részt vevők
minden igyekezete azon volt, hogy a magyar
színháztörténet

egyik győzelmét eredeti frisseségében
nyújthassák át a későbbi karok nézőinek.

És talán a színháztörténetnek is.

*

1945 késő tavaszán az Andrássy út
csöndjét puskaropogás verte fel. A szovjet
katonai járőr némi tanakodás után
megállapította, hogy a lövések a
Képzőművészeti Főiskola épületéből
hallatszanak. Berohantak a kapun, és egy
kicsiny színház nézőterén találták magukat,
ahol a színpadról döbbent és riadt arcok
néztek le a lövésre kész fegyvereket rájuk
szegező katonákra.

Szovjet katonáik néztek farkasszemet
szovjet katonákkal.

Moszkvától Budapestig harcoló katonák
balti matrózokkal és sipkás vörös-
katonákkal.

Igazi katonák színpadi katonákkal.
A színpadon Rahmanov: Viharos al-

konyat című drámáját próbálta a budapesti
Nemzeti Színház társulata. Az első szovjet
drámát, amit Magyarországon bemutattak.
Azt a darabot, amit az emigrációból és
hadifogságból hazatérő írók,
színházművészek egy csoportja katonai
repülőgéppel hozott el a felszabadult
Magyarország élettélen színházainak.

A Viharos alkonyat nemcsak az első
bemutatott szovjet dráma volt. A Viharos
alkonyat a háború után újrainduló
Nemzeti Színház egyik első premierje volt,
és első bemutatkozása egy fiatal (nem
túlontúl jelentős) színésznek, aki
hamarosan a legnagyobb magyar szín-házi
rendezővé vált, a realista színjátszás egyik
legnagyobb mesterévé.

A katonai járőr tagjai fölmérték a !ko-
mikus helyzetet, hogy fegyverrel rontottak
be egy színházi próbára, ahol nem a levert
uralkodó osztály tagjai készültek
restaurációs kísérletükre, hanem köz-ismert
szovjet dráma próbáját tartottak. A II.
felvonásnak azt a jelenetét próbálták
éppen, amiikor Polezsájev professzor és a
.matróz ismerkedik egy-mással. „Az őrjárat
Parancsnoka, egy fiatal tiszt - meséli egy
színészszemtanú - feljött a színpadra, és
elmondotta, hogy ő odahaza színjátszó,
sokszor alakította a matróz szerepét. A
színészek körülállták, és ő rendkívül
érdekesen magyarázott arról, milyen ember
tulaj-doniképpen az a matróz, akit Peti
Sándor elevenít meg a színpadon."

Ladomerszky Margit, Major Tamás és Rajczy Lajos Rahmanov Viharos alkonyat című drámájának
1945-ös, Gellért Endre rendezte előadásában (MTI fotó)



Jegyezzük le ide az 1945. június 25-én
tartott bemutató szereposztását:

Polezsájev: Major Tamás
Maria Lvovna: Ladomerszky

Margit
Varabjov: Ungvári László
Kupriánov: Peti Sándor
Bocsárov: Rajczy Lajos
Viceházmester: Szilágyi Aladár
Cselédlány: Demeter Hedvig
Első diák: Viktor Gedeon
Második diák: Gábor Miklós
Első diáklány: Bánky Zsuzsa
Második diáklány: Farkas Erzsébet

Ahogyan az ilyen régi színlapok lát-tán
lenni szokott, kis megrendülésféle
szorongatja a torkot: az együttes tagjai
azóta szétszóródtak, Peti Sándor néhány éve
meghalt. Rajczy Lajos Kanadában
öngyilkos lett. Másák elkallódtak, a pálya
peremére szorultak. Major Tamás, a színház
akkori igazgatója Ladomerszky Margittal
huszonöt évvel később is sikerrel alakította
a főszerepet, mint azon az előadáson,
amikor a felszabadult Bordapest színházi
közönsége az első szovjet drámát
köszöntötte.

A Viharos alkonyat bemutatása a
Nemzeti Színház lebombázott épülete
helyett a Képzőművészeti Főiskola alsó
traktusában, az úgynevezett Andrássy úti
Színházban vendégeskedő kicsiny teremben
nemcsak a szovjet irodalom, a szovjet
ember első és meleg fogadtatású
megjelenése volt a magyar színházmű-
vészetben. Több volt ennél, művészi ér-
tékében mély, igaz és megrendítő elő-adás.
Fordulópont a magyar színházművészet
történetében. És idővel az elő-adás
vallósággal jelképévé vált a felszabadulás
utáni realista színjátszásnak, a szocialista
realizmus magyar kezdetének.

Ez az előadás végighaladt az új Ma-
gyarország színháztörténetén. Először
1954-ben újította fel rendezője, majd a
rendező halála után 1967-ben asszisztense,
Vadász Ilona rekonstruálta az eredetit.

Gellért 1954-es felújítása a következő
szereposztásban ment:

Polezsájev: Major Tamás
Maria Lvovna: Ladomerszky

Margit
Varabjov: Ungvári László
Kupriánov: Bessenyei Ferenc
Boosárov: Rajczy Lajos
Viceházmester: Rajz Ferenc
Cselédlány: Hegedüs Ágnes
I. diáklány: Lakos Klári
Ladomerszky Margit, Major Tamás és Szirtes Ádám az 1967-es felújításon
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele )
II. diáklány: Máthé Erzsi
I. diák: Bagó László
TI. diák : Kálmán György

Egyetlen lényeges változás történt az
előadásban. A matróz Kupriánov szerepét
a Nemzeti Színháztól máshová szerződött
Peti Sándor helyett Bessenyei Ferenc
vállalta el. Már a két színész közötti
testsúly- és magasságbeli különbség is
szembeötlő lett volna, és figyelmeztetett
volna valamiféle belső átrendeződésre, a
kor igényeihez igazodó változásra. De ha
figyelembe vesszük azt, hogy a két háború
közötti kabarészínpadokról érkezett kitűnő
jellemszínész, Peti Sándor és a nagy
nemzeti drámák hőseit alakító, széles
szenvedélyű Bessenyei Ferenc mennyire
kétféle Kupriánovot alakított: már nyomon
vagyunk ahhoz, hogy kitapintsunk valamit
a változó ízlésből.

Peti alacsony, törékeny emberke volt, aki
matrózegyenruhában nem nélkülözött
egyfajta groteszk pátoszt. Bessenyei zengő
orgánuma, kedélyének csapongóan
gyermeki áradása robusztusabb es nagy-
méretűbb matrózt hozott a színpadra.
Mindkét alakítás egyenértékűen mély és
pontos volt.

Egy Kálmán-fotó őrizte meg Peti Sándor
matrózának képét. Vézna és aprócska
ember látszik rajta. Elálló fülű. Festetlenül
tésztaszerű arcból mazsola-szerűen
pillantanak ki a pillátlan szemek. Ez a
piciny ember, akin olyan lötyögős
idegeriséggel és szerencsétlenül állt az
egyenruha - önmagában nevetséges volna,
különösen, ha Bessenyei későibb játszott,
Svángya-izált, hősiesre növesztett
matrózával vetjük egybe. De mégsem volt
nevetséges, mert erőt és nagyságot adott
emberi esettségének az,



hogy a forradalmat, a munkáshatalmat
képviselte.

Mégis, a korábbi Kupriánov volt mo-
numentálisabb, drámaibb és művészibb. A
kistermetű matrózról minden néző
pontosan érezhette, hogy a háború családja
köréből, megszokott foglalkozása és élete
területéről szakította ki, hogy a forradalom
győzelmét szolgálva tovább harcoljon a
végső győzelemig. Mintha véletlenül került
volna csak a forradalomba, mintha a
történelem szeszélyé-bőt került volna rá
egyenruha, mintha egy káprázatos véletlen
következtében kellene idegen lakásokban
házkutatást tartania. Peti Sándor
Kupriánovja még-sem nélkülözte a
komolyságot és a rendíthetetlen
hivatástudatot; a forradalmat képviselte, a
nép hatalmát és ere-

jét. Ezért érezte azután úgy minden né-
zője, hogy ez a kicsiny emberke - aki-re ha
ráfúj valaki haragjában: talán el is repül -
mennyi erőt és hatalmat képvisel. Nem a
saját emberi erejét, hanem osztálya erejét.
Peti Sándor filigrán alak-ja mögött
láthatatlanul is ott érződtek a forradalmi
tömegek. Bessenyei vidám, harsogóbb
matróza heroikusabb volt. Játékosabb.
Mintha a háborúskodásban, a forradalmi
feladatok végrehajtásában örömét lelte
volna.

S ahogyan Kupriánov alakjának ábrá-
zolásában változás ment végbe, ugyan-úgy
kísérhető végig a szocialista Magyarország
három évtizedes történelme
színháztörténetének tükrében. A három
évtized során végbement társadalmi vál-
tozások, drámák, fejlődési folyamatok

csomópontjain ott találunk mindig egy
különleges sikert arató, széles társadalmi
érdeklődést és visszhangot kiváltó szín-
házi előadást. És majdnem természetet
módon: ezeket a történelmi csomópon-
tokat jelző - azokat jelképező, a társa-dalmi
mozgás megsűrűsödését kifejező -
előadások rendszerint szovjet drámák
bemutatói.

A felszabadulás esztendejében a polgári,
a polgári neveltetésű néző ugyanúgy
ismerkedett az új renddel, mint maga
Polezsájev professzor. A Timirjázev alakját
rejtő drámabeli professzor testesítette meg
a néző rokonszenveit és ellenszenveit,
közeledését a népi hatalom-hoz és
riadtságát az ismeretlen renddel szemben.

(Ha Tovsztonogovnak a leningrádi
Gorkij Színházban Jurszkijjal a fősze-
repben megrendezett Rahmanov-előadá-
sára gondolunk, semmiben sem hasonlít
egymásra a két előadás. Mintha más
darabot láttunk volna. Ennek oka nemcsak
a szerkezeti módosításokban van, nem
azért érezzük így, mert a színház a szer-
zővel összeműködve „kinyitotta" a dráma
zárt, franciás szerkezemét, és némiképp
epikussá, „brechtivé" változtatta a
színdarab felépítését. Azért érezzük így,
mert Rahmanov színdarabjának Tovsz-
tonogov általi megrendezése több mint
negyed századdal későbbi előadás, más
problémákra, más társadalmi izgalmak-ra
válaszol. Voltaképpen elképzelhető volna
egy olyan magyar Viharos alkonyat-
előadás is most már - megtartva
természetesen a régit is -,amelyik nem az
értelmiség útkeresését állítja közép-pontba,
hanem az értelmiség és a nép
kapcsolatának kérdését, lehetőségét fir-
tatja.)

A XX. kongresszus után egy nem
különösebben értékes dráma körül bon-
takozott ki éles vita, nagy nyilvánosság
előtt pertraktált érdeklődés. Csepurin:
Tavaszi áradás című drámája volt ez,
amelyet a budapesti Nemzeti Színház
mutatott be 1956. május 12-én Marton
Endre rendezésében. A Volga-Don-csa-
torna építkezésén játszódó dráma eszmei
mondanivalója az volt, hogy: „Az új tár-
sadalmi rendet nem lehet embertelen esz-
közökkel, nem szabad az emberek ellenére
építeni."

1957. november 7-én a Petőfi Színház-
ban (a mai Tháliában) Georgij Tovsz-
tonogov és Kazimir Károly rendezésében
színre került Visnyevszkij : Optimista
tragédiája. Ez a nagy sikerű előadás
színházi produkcióhoz szokatlanul értékes
szerepet töltött be az ellenforrada-

Polezsájev professzor a katonákhoz beszél. Peti Sándor, Ladomerszky Margit, Major Tamás
és Rajczy Lajos (1945) (MTI fotó)



lom utáni Magyarországon arra nézvést,
hogy az összezavarodott gondolatok, a
felkavart lelkinyugalmak, átmeneti
válságba került erkölcsi értékek rendbe
szerveződjenek. Segített visszanyerni a
lelki biztonságot, szilárd erkölcsi támaszt
kínált őszinte pátoszával, katartikus
szépségével. Ritkán részesül színházi
előadás abban a közvetlen társadalmi
szerepben, hogy áttétel nélküli politikai-
erkölcsi feladatot tölthessen be.

Amikor pedig az ellenforradalom után
helyreállt a rend, megszilárdult a nép
hatalma: a színházak műsorán egyre sza-
porábban tűntek föl szovjet drámák. S ezek
nem csupán tisztelgésszerűen jelentek meg
a játékrendben, hanem hatalma
tömegsikert is arattak. Az ötvenes évek
végének, a hatvanas évek elejének leg-
többet játszott és legsikeresebb szerzői
Rozov és Arbuzov voltak. Mi éltette ezeket
a könnyesen mosolygó, érzelmesen finom
történeteket? Mi táplálta sikerüket?
Egyrészt a szovjet emberrel való
másszemszögű ismerkedés. Másrészt pedig
- ezzel tökéletes összhangban - az
önmagunkkal való ismerkedés.

Hirtelen más képet tárt a nézők elé a
színpad.

Nem rettenthetetlen hősök, bronzból és
márványból mintázott, törhetetlen akaratú,
rendíthetetlen bátorságú héroszok
népesítették be a deszkákat, hanem a
mindannyiunkhoz hasonlító: esendő és
hibákkal teli, kétségek között hányó-dó,
elbizonytalanodó, de jóra hajlamos köznapi
emberek. A színpadi alakok Rozov és
Arbuzov darabjaiban leszálltak
talapzatukról, es beköltöztek mindannyiunk
konyhájáiba, lakószobáiba, hivatali
helyiségeibe és szerelőcsarnokaiba. Nem a
kivételes történelmi sorsfordulók választás
elé állító nagy drámáit mutatta a színház,
hanem arra próbált választ adni, tanácsot
nyújtani : miként kell döntenünk,
választanunk hétköznapjainkban, hogyan
kell becsületesen élnünk.

Ez újdonságként hatott. És összetalál-
kozott a magyar valósággal. Hiszen va-
lamennyien azt tanultuk ekkoriban: mi-ként
kell emberszerűen élnünk. Egyszerű, de
alapvető kérdésekre vártak a nézők választ
a színháztól.

Miután azonban az élet soha nem
egyenes vonalmentén fejlődik: elérkeztünk
- tíz évvel később - oda, hogy kevés volt a
válasz arra, miként szeressünk, hogyan
neveljük gyermekeinket, és hogy bátran
álljunk ki igazunk mellett. Valami többet
igényeltünk a színháztód. Valami
mélyebben fekvőt kerestünk az élettől.

Mintha átmenetileg valami elbizonytala-
nodás lépett volna fel a lelkekben. Ekkor
egy váratlan siker figyelmeztetett a
színházban. Vasziljev: Csendesek a haj-
nalok című kisregényének dramatizálása a
Mikroszkóp Színpadon - egy politikai
kabaré parányi színpadán, ahová az
emberek rendszerint nevetni mentek
kedvenc komikusaikon - igaz könnyeket
fakasztott a nézőkből és mély
megrendültséget. Nem a moszkvai Vörös
Hadsereg Színházának dramatizációját
követte ez az előadás: az irodalmi alap-
anyag Ljubimov színrevitelének drama-
turgiai fordulatait követte, habár a szín-
ház igazgatója - Komlós János - eredeti
színre alkalmazásban „fordította le" a
cselekményt a magyar néző érzelmi
hullámhosszára. (Emlékszem, Moszkvá-
ban, a tagankai színház matinéján egy
negyvenes éveinek derekán járó asszony
ült mellettem, és hangtalanul végigzo-
kogta az előadást. Csak amikor felgyul-
ladtak az előadás végén a lámpák, akkor
láttam meg, hogy sötét kosztümjének
hajtókáján a hősi csillag kitüntetését
viselte. Egyike lehetett azoknak a
felderítőlányoknak, akiknek hősi halálát a
színpad ábrázolta. Csak ez az egykori
katonalány életben maradt, és részt ve-
hetett a győzelem utáni életben. Azok a
nézők azonban, akik a Mikroszkóp
Színpad előadásán Budapesten körülöttem
ültek Vasziljev művének előadásán, azok
nem voltak szovjet katonalányok, nem
harcoltak a fasiszták ellen. Miért mégis,
hogy ugyanazokat a könnyeket láttuk
estéről estére a szemekben csillogni? Mert
az egyszerű emberek nagy-

ságáról, áldozatvállalásáról, hősiességtől
mentes hősiességéről beszél a színpad.
Nem érzelmes történet az öt katonalány
színpadi halála, nem megpityeregni való
megható történet. Mélyen megrendítő
katarzist kap a néző a magasabb rendű
erkölcs példáját látva, s biztatást, hogy
értelmes életével a közösségnek hasz-
náljon.)

A szovjet drámák sikerei magyar szín-
padon mindig akkor következtek be,
amikor a társadalomban összesűrűsödő
kérdésekre válaszolt a színpad.

*

1945. június 18-án még este hat órakor
kezdődött a színházi előadás, hogy a híd-
záróra miatt Budára is hazaérhessenek a
nézők. Az előadás előtt Bajor Gizi, a
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság
elnökségének tagja mondott beszédet,
ezzel is megemelve a premier különle-
gességét.

A kritikai visszhang meglepően érzé-
kenyen rögzíti, hogy valami új kezdődik a
magyar színháztörténetben. Dr. Tápay-
Szabó Gabriella az Új szóban regisztrál-
ja, hogy a rendező „legapróbb részletekig
menő gondossága mindenre kiterjedt".
Stób Zoltán, a Reggeli Újságban: „A
Viharos alkonyat néhány rendezői
finomságáért Gellért Endrét illeti az el-
ismerés." Zelk Zoltán, a Szabadságban: „A
darab fiatal rendezője, Gellért Endre,
méltó társa a színészeknek. Átfűtött,
áramokkal teli levegőt varázsolt a szín-
padra." Mátrai-Betegh Béla, Kossuth
Népe: „...egy fiatal rendező: Gellért

Szirtes Ádám, Major Tamás, Ladomerszky Margit és Bessenyei Ferenc (1967)
( M TI fotó - Keleti Éva felv. )



Endre meglepően pontos, ötletes rende-
zésében került a Nemzeti Kamaraszín-ház
színpadára." Relle Pál arról ír a Világban,
hogy a darab „európai hatású .. . ez a hatás
megkönnyíti a rendező munkáját, amelyet
Gellért Endre végzett finom ízléssel és
színpadi kultúrával." A Szabad Szó
kritikusa, Vass László így számol be a
premierről: „Az igazi dráma
tulajdonképpen a nézőtér és a színpad
egymásrahatásában, az egész színházat
átfutó viharos légkörben alakul ki. Hogy ez
így sikerülhetett, az elsősorban a fiatal
Gellért Endre meglepően biztos rendezői
tudásának köszönhető. Egy ilyen
forradalmi tárgyú darabot rendezőnek és
színésznek egyaránt könnyű tönkretenni,
szétlaposítani. Hiszen a mi történelmi
viharunk még közvetlenül itt zúg a
fülünkben, vérünkben, s nem volna csoda,
ha színészeink a szerző szándéka ellenére
erősítenék, teli tüdőre vennék a darab
színfalakon túl kizengő mondanivalóját. A
Nemzeti Színház mű-vészei, ellenkezőleg,
hangfogóval játszanak, a színjátszás
legősibb, legtisztább eszközeivel." Ez okos
gondolatnak és finom észrevételnek
érződik, annál inkább, mert a
Világosságban Hárs László kritikája már
előrevetíti a későbbi „harsányság-vita"
kritikai panaszait: „Az előadás és rendezés
nem igyekezett összefogni a dráma, életkép
és vígjáték széthúzó elemeit. A szereplők
gyakran stílust váltanak, kivéve Ungvári
Lászlót, aki mindvégig egységesen
bohózatot játszott, teljességgel félreértve
szerepét. Ladomerszky Margit és Major
Tamás professzorházaspárja a rendezés
zökkenői ellenére hol megkapóan kedves,
hol emelkedetten drámai, s mindkét stílus-
ban egyaránt emberi. Kitűnő Peti Sándor
marcona, majd a tudás és emberség előtt
tisztelettudóvá emelt forradalmi matróza.
De miért járkálnak annyit ki és be a
szereplők? Az állandó mozgás úgysem
pótolhatja a mozgalmasságot, és minden
mozgásnál többet mond az a piciny hu-
nyorítás, amellyel - a forradalmár matrózok
rohammunkájának eredményeképpen -
kigyulladnak a professzor szobájának
hónapok óta petróleummal pótolt
villanylámpái." A Képes Világ kritikusa
tudni véli, hogy a színdarab filmből
íródott, és ezért azután hiányolja is a tö-
megjeleneteket, összevetve a színpadi
megoldást azokkal a lehetőségekkel,
amelyeket (az általa különben nem látott)
film adhat. Végül megjegyzi: „A kisebb
szereplők és a rendezés igen eredményesen
törekedtek arra, ami az orosz (és francia)
színjátszás nagy értéke, hogy

az epizódszerepek csak terjedelemben s ne
értékben maradjanak a főszereplők
mögött."

*

Meglepetéssel kezdődik a Viharos al-
konyat előadása. Szétnyílik a függöny. Üres
szobát lát a néző. Jobboldalt, elöl, egy
széken piciny cica üldögél. A szék alatti
futószőnyeget láthatatlan kéz ráncigálja
kifelé. Néhányszor játékosan megugrik a
huncut szellemkéz irányította szőnyeg.
Majd hangokat hallunk az előszoba felől,
és belép Maria Lvovna, a professzor
felesége, aki ilyen vidám kedvességgel
igazgatta a szőnyeget, és játszadozott a
kismacskával. Máris meg-teremtődött az
előadás alaphangja: vidám érzelmesség,
könny és mosoly között vibráló meghitt
hangulatok; parányi, hiteles élettényekből
összecsavarozott légkör; pátosz és enyhe
gunyorosság keveréke.

Az előadás valamennyi pillanata ha-
sonlóan szigorúan megkomponált. Nem
csupán a hanghatások, a mozgás és a ki-
ejtett szöveg zeneisége tekintetében, ha-
nem mert kemény képzőművészeti, szer-
kesztői elv is meghatározza a színpad
látványát. Gellért Endre valamennyi
rendezésében végigvonult ez a kompozí-
ciós igény; anélkül, hogy a belső igazságot
fikarcnyit is megsértette volna a látvány
művelt szépségére való igényes törekvés.

Ha az előadás pátoszát ma naivnak
tekinthetjük, még ha a rendezés gondosan
ellensúlyozza komikus elemekkel, és
nevetésben oldja föl következetesen a
meghatottságot: csak annyi pátoszról van
itt szó. amennyi tiszta naivitás nélkül élni
sem érdemes. Ennyi hitre és gya-
nútlanságra, gyermeki reménykedésre
szükség van az élethez.

A pátoszt humorról ellenpontozó
szemléletből fakadó stílusra még mindig az
előadást nyitó cicajelenetet vizsgáljuk
tovább. A széket, az alatta levő szőnyeggel
láthatatlan kezek vontatják: egy kis-polgári
siklik a színpadon. A hosszú betétjáték
exponálja a lakásban lakók gyengéd
érzelmességét, azt az ironikusan ábrázolt
képességüket, hogy az életnek akkorka
részecskéjében - mint egy házi-cica - is
örömöt tudnak találni; rápazarolt,
fölösleges szeretetükben önmagukra
találnak. Jóllehet, a társadalmi kérdések
előli menekülés ez az ,,én házam az én
váram" elzárkózásában.

S éppen innen származik a jelenet
iróniája, amely egyben megkapó gyen-
gédséget és rokonszenvet áraszt az idős

házaspár iránt, akik a forradalom viharos
napjaiban még egy kismacskának sem
akarnak kellemetlen perceket szerezni.

Gellért Endre ezzel az első színpadi
rendezésével a színpadi realizmusnak
olyan mély és igaz megvalósítását terem-
tette meg, amely új utat jelölt a magyar
színház történetében, és előkészítette a
következő tíz év színházi stílusát. Gellért
(1914-1960) a háború előtt színész-ként
működött, mégpedig a társalgási darabokat
előnyben részesítő Vígszínház
szerelmesszínésze volt. A felszabadulás
után újraszerveződő színházi életben a
Nemzeti szerződtette színészrendező-ként.
A Viharos alkonyatban - élete első
rendezéseként - markáns, határozott
rendezőegyéniségként jelentkezett. Az
előadás lüktető, testhőmérsékletű; kel-
lékei, bútarai, játékai hiteles, valóságos
életet visznek a színpadra. Mintha a
MHAT legjobb előadásai (közül látnánk
egyet, talán Nyemirovics-Dancsenko
Csehov-rendezései közül.

Miként lehetséges, hogy 1945 kora nyarán
az amorózóból éppen hogy rendezővé
kinevezett harmincesztendős fiatalember
beletalált abba a stílusba és rendezői
módszerbe, amit Moszkvában évtizedeken
át érleltek, tudományos módszerek írtak
körül, és kísérletek, el-vetélt és sikerre vitt
próbálkozások se-rege csiszolt véglegesre?
Amikor Gellért belefogott Rahmanov
színművének meg-rendezésébe, csak
könyvekből ismerhet-te Sztanyiszlavszkijt.
Jóllehet, 1925. május 22. és június 4.
között a Moszkvai Művész Színház egy
szakadár csoportja - Maszalinitov
rendezésében, Germanova asszony
vezetésével - vendégszerepelt Budapesten
Csehov: Cseresznyéskert, Ványa bácsi,
Gorkij : Éjjeli menedék-hely, Gogol:
Házasság, Euripidész: Médeia, Ibsen : A
tenger asszonya, Dosztojevszkij: A
Karamazov testvérek. Sztyepancsikov-
falva és Dickens : Az élet harca című
színdarabjainak előadásával, és bár
elképzelhető, hogy a Nyugat című haladó
irodalmi folyóirat főszerkesztője elvitte a
különleges szín-házi élményt megtekinteni
gyermekét: Gellért Endre ekkor még
csupán 1r éves volt. (Amikor pedig 1946
decemberében a Kijevi Vörös Hadsereg
Színháza a budapesti Magyar Színházban
Szolovjev: Csendháborítóját mutatja be:
nemcsak a Viharos alkonyat premierje
után vagyunk, hanem Szolovjev darabját is
be-mutatta már ugyanaz a színház Illyés
Gyula fordításában.) A szovjet színjátszást,
a szovjet emberek életét testközelben csak
öt évvel később tanulmá-



nyozhatja Gellért egy alapos moszkvai
tanulmányút alkalmával, 1950-ben.

Honnan hát mégis az „orosz levegő"
hitelessége? Honnan ismeri az orosz élet
aprócska sajátosságait, amit filmekről is
csak később ellenőrizhetett? Mitől lett
olyan a Viharos alkonyat rendezése,
mintha egy szovjet rendező érkezett volna
vendégségbe a MHAT nagy öregjei közül?

Egy-két évvel később már bőségesen
fordítanak Sztanyiszlavszkij munkái közül,
akkor alaposabban is megismerkedhet a
módszerrel; megérkeznek olyan
színházművészek Magyarországra - akár
vendégségbe, akár vissza az emigrációból -,
akik mintát nyújthatnak, tanácsokat
adhatnak, segíthetnek ismerkedni a
pszichológiai realizmus módszereivel.
Akkor már megindulnak a magyar szín-
házakban a „Sztanyiszlavszkij-körök", és a
módszer alkalmazása általánossá válik.
(Ehhez hozzá kell tenni, hogy minden
ragyogó eredménye ellenére sok művész-
nek el is veszik a kedvét az alaposabb
elmélyüléstől, a további tanulástól a ren-
dező-karrieristák, az ügyeskedő neológok,
akik túlbuzgó betűrágással skolasztikus
dogmává merevítik K. Sz. Sztanyiszlavszkij
tanításait. Az alkotás gyönyörűségét
megkeserítik tehetségtelen színházi
akarnokok, akik katekizmuském citálják a
módszer betűjét, miközben megfeledkeznek
szelleméről.)

Mialatt a túlbuzgók a többiek kedvét
szegik, mert idegen példákat akarnak
ráerőltetni a magyar színjátszásra, Gellért
valóiban tanulni megy Moszkva
színházaiba. A Szabad Népben (1950.
április 2r-én) megjelent Moszkva színhá-
zaiban című cikkében így ír: „Nekünk
nincs annyi színházi hagyományunk, mint
az oroszoknak, a mi színházainkat még
csak egy éve államosították, a társulatok
alig-alig kovácsolódtak össze. Ez mind
igaz. Mégis arra kell törekednünk, hogy
minden színház kialakíthassa fokozatosan a
saját játékstílusát. Ehhez természetesen
hozzájárul a műsorpolitika is, de hozzájárul
az is, hogy a színészek minden más
színháznál jobban szeressék a saját
színházukat, és a színház is szeresse
színészeit. Ez nem sovinizmus, ez
hozzátartozik a hivatás szeretetéhez...
Másképp játszanak a Művész Színházban,
mint a Kis Színházban, másképp a
Vahtangovban, másként a Drámai
Színházban. Gyakran ugyanahhoz a tar-
talomhoz keresnek új és új formát. S ha
megtalálják a tökéletest, akkor megőrzik,
ápolják, szeretik. Sztanyiszlavszkij Éjjeli
menedékhelyére gondolok, ma is

az 1902-es rendezésben játsszák. Máskor
újra és újra kísérleteznek, és eljutnak a Kis
Színház Revizor-előadásáig. És a közönség
e csodálatosan megszerkesztett
remekművekben gyönyörködik négy órán
át.

Kísérleteznek, mert bátrak. Nekünk is ezt
tanácsolták, s meg kell hogy fogadjuk, mert
megalkuvás, óvatosság, gyávaság és -
kultúrforradalom nem egyeztethetők össze."

Amikor Gellért Endre
szerelmesszínészből rendezővé vált: ez a
színházi szerepkör még elfogadatlan
ritkaság volt Magyarországon. Mit jelentett
rendezőnek lenni a háború előtti Budapes-
ten? Ellenőrizni a díszletterveket és a
jelmezeket, hogy kirívó ízléstelenség vagy
stílushiba, történelmi vétség ne legyen a
színpadon. Gondoskodni a kelléklistáról.
Jelentette a próbák levezetését, ahol
elsőrendű fontosságú a szövegtudás
ellenőrzése. Jelentette a szín-padi járások
kijelölését: ki melyik ajtón érkezik, és hol
hagyja el a színpadot.

Gellért ilyen színházi helyzetben tett
kísérletet arra, hogy a rendezésnek mű-
vészi rangot szerezzen, bebizonyítsa ön-
álló alkotóiságát. Már első munkájában
egyesíteni próbálja a Vígszínház termé-
szetes színpadi viselkedését a Nemzeti
Színház erőteljesebben karakterizáló ha-
gyományaival. De nem itt keresendő
Gellért Endre érdeme.

Volt ugyanis a magyar színháztörté-
netnek egy olyan kimagasló személyisége,
aki a század elején, Antoine, Brahm és
Sztanyiszlavszkij színházi stílusforradal-
mának hatására, velük egy időben szinte
megteremtette a Thália Társulatot (1904),
amelynek programja szinte meg-egyező
volt a Művész Színházéval.

Az angol Gordon Craig a MHAT-ban
rendezett Hamlet évében számba veszi
bajtársait egy új színházművészet kiala-
kításában: „Hevesit Budapestről; Appiát
Svájcból; Sztanyiszlavszkijt és Szu-
lerzsickijt, Moszkvint és Kacsalovot, akik
Moszkvából érkeznek; Mejerholdot, aki
Szentpétervárról jön; De Vost
Amszterdamból; Starkét Frankfurtból;
Fuchsot Münchenből; Antoine-t, Paul Fort-
t és Madame Guilbert-t Párizsból; és nagy
költőnket, aki legyőzte a színpadot, Yeatset
Írországból; és utánuk az árnyakat:
Vallentinét Berlinből és Wyspianskiét
Krakkóból." Az elsőként említetett Hevesi
Sándor (1873-1939) Sztanyiszlavszkijhoz
hasonlóan le akart számolni a színészi rutin
üres ügyeskedéseivel, az „általános"
színjátszás semmit-mondásával; a
„stílusjátszás" helyett tu

datosította, hogy minden írónak, minden
darabnak más stílusa van. Hevesi a rea-
lizmust követelte a színháztól, az őszin-
teséget és az igazságot a színészektől.

S most már - ennyi és ekkora kitérő után
- visszakanyarodhatunk a Viharos
alkonyathoz. Ez már megmagyarázza
némiképp, hogy néhány hónappal a háború
vége után miként jöhetett létre a
szocialista magyar színjátszás újrakezde-
tekor egy olyan előadás, amely a MHAT
gazdag tapasztalatainak emberi pompá-
jában ragyogott. Úgy, hogy a vele pár-
huzamos magyar kísérletek tapasztalatai-
ra támaszkodott az előadás. Túlságosan
messzire vezetne most annak taglalása,
hogy a MHAT-tal egy időben felbuzdult
színházi mozgalmak (Antoine, Brahm,
Hevesi) miért rekedtek meg, és miért nem
voltak képesek kiteljesedni a polgári
társadalom keretei között, mint a
moszkvai Művész Színház. És messzire
vezetne az is, ha sorra vennénk azokat a
társadalmi, művészetszociológiai, politikai
és esztétikai okokat, amiért egy-máshoz
alig kapcsolódóan egyszerre alakult ki
különböző országokban ugyanannak a
fajta színházeszménynek a szükségassége.
Dolgozatunk szempontjából csak annyit
kell figyelembe vennünk, hogy Hevesi és
a Thália Társaság megkezdett munkáját
Gellért Endre tetőzte be rendezői
működésével. S miután törekvése
egybevágott Sztanyiszlavszkij tanításaival,
a MHAT működésével: az elmélettel és a
gyakorlattal való későbbi alapos
megismerkedés segítette, erősítette és
egyengette művészi kutatásai útját.

Kérdés marad ezután, hogy a felsza-
badított Magyarországon miért a Thália
Társaság elfojtott kísérletét folytatták, és
miért nem a proletkult, a biomechanika, a
mejerholdi, piscatori színházi hagyo-
mányok folytatására tettek kísérletet a
hirtelen jött szabadságnak ebben a lég-
üres terében? S ugyanígy kérdéses marad,
hogy a második világháború befejezése
után miért lángolt fel világszerte a
naturalista dráma és a naturalista szín-ház
- jóllehet más néven -, miért nem követték
az első világháborút követő „bolond évek"
kócosan tévelygő, kereső
színházművészetét, a minden értéket
megkérdőjelező újat-kísérletezéseit, és
ennek a mindent újravizsgálási szándék-
nak miért kellett tizenöt-húsz évvel ké-
sőbbre halasztódnia?

Először is: az első világháborút
megelőzően a színházművészet kiérlelte a
naturalista színpadot. Erre természetes el-
lenhatás volt a színpadi szobafalak szét-
feszegetése, a színháznak gázgyári sze-



relőcsarnokokba, a Téli Palota lépcsői-re,
gyűrűszínpadokra, arénaszínpadokra és
cirkuszokba kivonuló válasza.

Másodszor: az első világháború ki-
váltotta társadalmi változások, az Európa-
szerte bekövetkező forradalmi meg-
mozdulások természetes módon hozták
magukkal a művészetek elleni elégedet-
lenséget: az alap elleni indulatok a fel-
építményt támadták először. Ilyen for-
radalmi helyzet a második világháború
után nem volt. Restaurációra és kon-
szolidációra rendezkedtek be a társa-
dalmak, és még az új szabadsághoz jutott
népi demokráciák sem a forradalmi
mindent-megdöntés, nem a gyökeresen
újat teremtés alapján indultak neki a szo-
cializmus építésének, hanem egy kon-
szolidációs beépítéssel, amely magába in-
tegrálta a haladó erőket - akik többnyi-re
részt vettek az ellenállásban, az illegális
pártmunkában, az országfelszabadító
partizánharcokban. A háborút követő első
években a népfrontpolitika, a nemzeti
egység és a különböző pártok koalíciója
volt az !irányadó : a régi értékek
integrálására tett kísérlet.

Ugyanekkor az emberiség mintha ki-
merült volna: megpihenni vágyott. A vi-
lágháború teremtette zűrzavar után hely-re
kívánták billenteni az emberek az illúziók
egyensúlyát. Kézzelfogható, körüljárható,
arányos léptékmértékű világot kívánt a
közönség a művészetektől. Ábrándokat,
nyugodt és kiegyensúlyozott harmóniát.

Biztonságot kínáló színpadra szomjazott
a közönség. Szilárdságot, test- és
szívmeleget sugárzó, érzékeny színpadra,
olyanra, ahová beköltözni kívánna va-
lamennyi néző, felmenni - de legalább-is :
felképzelni magát - a díszlet kínálta
meghittségbe, hogy ott folytassa
kárpótlásul életét a romokért, a
halottakért, a szenvedésekért.

Visszhangtalanul múlt ki valamennyi
színházi kísérlet, amelyik nem az illúzió
megszilárdítását tűzte ki célul maga elé. A
szolid illúziók, a megbízható és egységes
világkép, a körüljárható, fényképészeti
valóságú, lélektani hitelességű realista
színház a háború utáni korszak
társadalmának követelménye volt. Ami-kor
felgördült a függöny - a Viharos al-
konyathoz hasonlóan - egy puha és szelíd
világ nyílt meg a néző előtt. Körül-
járhatóan valóságos világ. Beköltözésre
csábítóan szélvédett. Áttekinthetőségé nél
fogva fölényt adó. Megszerkesztettségénél-
megformáltságánál fogva szép és hívogató.
Minden katarzisával együtt

megpihentető békeszigete volt a szín-
házművészet akkoriban.

A fegyverekkel együtt elrejtették a
gyűlölködést is a szekrények és pincék
mélyére? Szeretet sugárzott a színpadon.

A romok maguk alá temették az esz-
ményeket? Hitet sugárzott a színpad.

Szűkölködtek anyagi javakban? Királyi
bőségre nyílt szét a függöny.

Bukdácsolva tették meg az új élet első
lépéseit? Rendíthetetlen hősök mutattak a
színpadról példát.

Nehézségek mutatkoztak? A színház
derűlátóan mindent-elsimító valóságot
tükrözött.

Könnyen tehette mindezt a hazugság, a
szándékos hazugság veszélye nélkül. Ezt
rendelte a színháztól a társadalom. Nem
megkérdőjelezést, hanem megerősítést.
Nem kétkedést, hanem hitet. Nem kusza
kapcsolatokat, hanem kisimuló szeretetet.
Könnyen tehette hát a szín-ház, mert
keményebben egyszerű volt az élet.
Könnyebben lehetett eligazodni. Világos
volt: ki a barát, ki az ellenség. Melyik a
barikádnak egyik és melyik a másik oldala.
Honnan hová vezet az út, amelyen menni
kell.

*

Harminc év alatt sokat változott a világ.
Sokat a magyar társadalom. Sokat a
színházművészet. Divatok söpörtek végig a
színpadokon, és divatok tűntek le. Új
eszközöket fejlesztett ki magából a
színházművészet, hogy az új kor, a
megváltozott körülmények hangjait kifejez-
hesse és tapinthatóvá tegye. De a Viharos
alkonyat nem évült el. A Viharos alkonyat
előadása ott él a többi színházi
produkcióban - természetesen csak azok-
ban, amelyek őszintén és igazul beszélnek,
amelyek mély kérdéseket érintenek, és a
lényeges problémákat faggatják meg; a
Viharos alkonyat, színházművészetünknek
ez a lángolóan szép kezdete, bevilágítja az
azóta megtett és a még előttünk álló utat.

ALEKSZANDR GERSKOVICS

Magyar színházi
krónikámból

Sorsom úgy hozta, hogy éppen harminc
évvel ezelőtt, nyomban a háború után
ismerkedtem meg a magyar színházzal.
Később több ízben is Budapesten jártam, s
ilyenkor estéimet igyekeztem szín-házak
nézőterén eltölteni. Az előadásokról pedig
- ez már hivatásbeli szokásom - jegyzeteket
készítettem: ezekből állott össze egyéni
színházkrónikám.

1945

...Harminc évvel ezelőtt Budapest
romokban hevert. Budán még füstölögtek
a királyi várnak, a nácik utolsó
fellegvárának romjai. A kéknek mondott
Duna komoran, feketén hömpölygött, a
város sok-sok kávéháza, eszpresszója
zárva. A pörköltkávé megszokott illata
helyett a szovjet tábori konyhák gőze szállt
a levegőben. A külvárosokban, a
munkáskerületekben összetákolt kályhák
vékony füstje szállt a magas
gyárkéményekből. A nagyváros ereibe
lassan tért vissza az élet.

Ilyennek ismertem meg Budapestet
akkor, amiikor az érte folyó súlyos harcok
véget értek.

1945-ben, abban a nehéz és ugyanakkor
boldog évben kötöttem első ismeret-
ségemet a magyar színházzal. Akkor még
sok mindent nem tudtam: nem ismertem
az ország nyelvét, történelmét, és nem is
sejtettem, hogy egyszer majd a szín-
házairól fogok írni. Ezért az akkori Ma-
gyarország színházi életéről csak egy-egy
epizód maradt meg emlékezetemben.

Budapestnek több színháza romba dőlt.
S ahol játszottak, ott sem fűtötték a
helyiségeket, a nézők télikabátban ültek.

. . .Lá ttam a közönség kedvencét, az
idős Törzs Jenőt. Betegen, iszonyúan
lesoványodva, Csehov humoreszkjeit adta
elő a háborútól elgyötört embereknek. A
dohányzás ártalmairól című monológot
elmélyülten s abban a sajátosan pesti
szavaló-elbeszélő stílusban mondta el,
amely nem engedi egy-egy részlet ki-
emelését, a humoros ellenpontok nyo-
matékát, a csattanók hangsúlyozását.

A komikum másik nagy mestere akko-
riban Csortos Gyula volt. A német meg-


