
A Szovjet Irodalom
színházi száma

A Szovjet Irodalom, a Szovjet Írószövet-
ség magyar nyelven is megjelenő folyó-
irata 1977/8. számát az új szovjet szín-padi
irodalom bemutatásának szenteli: a lapban
öt darab teljes szövegét olvashatjuk, mai
magyar írók és kritikusok bevezető
sorainak kíséretében.

„Meggyőződésem, hogy a mai témán
dolgozó drámaírónak elsősorban azokért
az életfolyamatokért kell felelősséget
éreznie, amelyek meghatározóak orszá-
gunk életében" - nyilatkozta egyszer
Ignatyij Dvoreckij, akinek Az idegen című
darabját most a Szovjet Irodalomban
olvashatjuk. S. Nyirő József Pedig, aki Az
idegent fordította, bevezető soraiban
megjegyzi: „A hatvanadik évéhez köze-
ledő író csaknem három évtizede publikál,
s amióta első írásai megjelentek,
figyelmének középpontjában mindig
publicisztikusan időszerű témák - azaz
emberi sorsokban sűrűsödő gondok,
konfliktusok, problémák - állnak." Az
idegen, mely 1972-ben született, a magyar
olvasó számára jól példázza, hogy Gelman
nálunk is hangos visszhangot kiváltó, Egy
ülés jegyzőkönyve című darabja nem
előzmények nélkül keletkezett: Dvoreckijt
is méltán sorolják a szovjet drámaíróknak
ahhoz a nemzedékéhez, amelyhez a hajdan
lejáratott „termelési téma" megújítása
fűződik.

Az idegen, melyet jelenleg a Szovjet-
unió hetven színházában tartanak mű-
soron, nyíltan publicisztikus „krónika".
Cseskov úgy jelenik meg „idegenként",
„kívülállóként" a darabban, mint a
megtestesült technokratizmus, aki vajmi
keveset törődik a gyár és a benne dolgozó
emberek hősi történetének romantikájával,
s aki csak a számokat, a termelési
eredményeket látja, nem hajlandó
észrevenni mögöttük az érző, családi
gondokkal is vívódó embert. De amikor a
sok küszködés és csüggedés után meg-
születik a siker, amikor megnyílik a
gyáregység előtt a kátyúból való kijutás
távlata, az „idegen" nem veszi a kalapját,
nem távozik. Együtt marad az új
közösséggel, otthonra, emberi melegség-re
talál az új környezetben, ahol kiteljesítheti
legjobb értékeit. A darab végső

kicsengése nyitja fel a szemünket arra,
hogy a cím provokatív: Cseskov, a
Cseskov-félék nem tekinthetők „idegen-
nek", nem lehetnek „kívülállók".

Szergej Mihalkov szatirikus vígjátéka,
a Hab mintegy az érem másik oldalát
veszi közelebbről szemügyre: őt azoknak
a „leleményes embereknek" a karrierje
érdekli, akiket a magyar közönség is jól
ismerhet Suksin Jómadarakjából. De míg
Suksin energikus gazfickói egyszerűen
spekulánsok, akik a gondjaikra bízott
raktárakat fosztogatják, megkárosítják a
társadalmi tulajdont, addig Mihalkov
elsősorban a „kéz kezet mos" típusokat
festi meg maró gúnnyal. „Én neked a
vadászaton átengedem a legjobb
leshelyet, a legjobb szarvast, te majd
beajánlasz engem az Egyesült Államokba
küldendő delegációba. Az egymást
támogató, udvarias, figyelmes emberek
köre elképesztően széles... Ha
valamelyiküknek szüksége van egy láda
Pepsi Colára, amelyet egyelőre még csak
a Fekete -tengernél gyártanak, megy a
telefon, s a repülőgép máris szállítja a
kívánt helyre. Á leleményes emberek jól
élnek. Lakásuk berendezése híven követi
a nyugati divatáramlatokat. Import bútor,
mozsár, rokka, afrikai maszkok
gyűjteménye, szuvenírek a világ minden
tájáról" - ekképp jellemzi Benedek Árpád
bevezetőjében a Mihalkov-hősök világát.

Edvard Radzinszkijt nem kell bemu-
tatnunk a színházba járó közönségnek:
korábban írt darabjai közül, melyek a mai
fiatalság gondjait, érzelmeit, visel-
kedésformáit vizsgálták, többet nálunk is
játszottak, így a Filmet forgatatunkat, a 104

lap a szerelemről című darabját, a Futó
kalandot. Ezekben a jellegzetesen mai
témájú játékaiban líra és fantasztikum
ötvöződött, humoros és groteszk elemek
keveredtek; most látszólag egészen más -
történelmi - témához nyúlt az író, de
hasonló könnyedséggel, humorral,
lírával, groteszkummal kelti életre több
mint kétezer esztendeje élt hőseit:
Szókratészt, tanítványait, feleségét,
vetélytársait, feljelentőit. A Beszé lg etések
Szókratésszel is ama jól ismert, már-már
legendás történelmi pillanat körül
bonyolódik, amikor az agg bölcs kiitta a
méregpoharat. Radzinszkij két aspek-
tusban láttatja a történetet. Az egyik az a
folyamat, mely lehetővé teszi, hogy „egy
embert, aki hisz az istenben, a hitetlenség
vádjával börtönbe vetteti egy másik, aki
nem hisz bennük". A másik aspektus
viszont: mihelyst Szókratész, „aki hisz

az istenekben", felhajtja a méregpoharat,
azok, akik nem hisznek, azonnal bálványt
akarnak fabrikálni belőle. Radzinszkij
Szókratésze a „nehéz emberek" közé tar-
tozik: ha a feljelentők és ügyeskedők
törpének is bizonyulnak mellette, még-
sem véletlenül bukik el.

Arbuzov minden bizonnyal a legis-
mertebb szerző a Szovjet Irodalom e
számában: az Esti fény, úgy tűnik, az ál-
talunk is jól ismert Tánya, Irkutszki történet
folytatása, az arbuzovi hősök nemzedéke
felnőtté vált, immár a számvetés idejéhez
közeledik. „Az Esti fény fő alakjai
negyven-ötven év közöttiek; a honvédő
háború halottainak árvái ők, kík a XX.
kongresszus idején lépték át az alkotó
férfikor küszöbét. Vágyaiban,
neveltetésében romantikus nemzedék ez, s
ekképpen kielégületlen is. Gyermekko-
rukat a forradalom, a polgárháború távoli
fénye világította be, s amikor cselek-
vésben rájuk került a sor, úgy vélhették:
Csapajev, Osztrovszkij, Cskalov, Zoja
nemzedéke után nekik szégyenletesen
nyugodtabb élet, szürkébb sors jutott" --
állapítja meg Száraz György, aki „csehovi
drámának" nevezi az Esti fényt. Valóban: a
kerti ünnepélv, a csendes teázgatás, a
darabot átlengő halk nosztalgia, a lefojtott
indulatok Csehovot juttatják eszünkbe. De
nagyon is mai, társadalmi kérdéseket
feszeget Arbuzov: hősei érzik, hogy
mögöttük, mellettük ott van már az új
nemzedék, türelmetlenül, kevesebb
romantikával, több gyakorlati érzékkel. S
e fiatalok jelenléte önvizsgálatra
kényszeríti őket.

Csehov újuló hatását tanúsítja Alla
Szokolova tragikomédiája, a Fárjátyev
álmai is. Elbert János, aki „csehovos,
furcsa játékként" ajánlja nekünk e
darabot, visszautal a „termelési téma"

reneszánszára, s megállapítja: „Szokolova
tragikomédiának jelzett játéka mintha
mindenben a gelmani kísérlet ellen-
pontját adta volna. Ott a munkahely ke-
mény erkölcsi csatát is jelentő világa mö-
gött éppen csak felsejlett egy-egy szereplő
magánéletének egy-egy vonása: itt a
lakások falai között ábrázolt élet-
megoldás-keresésben csak olykor-oly-kor
történik utalás a napközben végzett
munka összefüggéseire. Ott a termelés
felgyorsítása, a közös társadalmi-erkölcsi
kérdések szenvedélyes tisztázásának
igénye, az álláspontok összeszikráztatása
kapott meg, itt egyszerre csak vonzásba
fogott az élet-elakadások, tengődő sor-
sok, pályák csendes szavú felpanaszlása."
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