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Közelítő jegyzetek

Mozzanatok a szovjet dráma útjából

Bevezetésül

Ami itt következik, legmerészebb szán-
dékom szerint sem irodalomtörténeti
vázlat, még kevésbé körültekintő felmérés
vagy alapos előadási és kiadási hiány-
jegyzék egy műfaj gazdag nemzeti kor-
szaktörténetéről. Drámák és a drámaírás, a
színház összefüggéseit kommentáló le-
velek, naplók, kritikák, összefoglalók
mániákus olvasójának jegyzetei egy még
mindig eléggé megközelítetlen - márpedig
megközelítendő! - gazdagságról. S ehhez
talán csak annyit, hogy Németh László
elévülhetetlen megfogalmazásával a
fordító a lassú -- tehát figyelmesebb -
olvasó, s ez némi szöveglapozó fel-
gyorsulással még az irodalomtörténészi
figyelemre is érvényes, ilyen módon talán
a mániákusan szubjektív jegyzetek is nem
egy ponton objektív érvényű meg-
figyeléseket tartogatnak.

E címet szerényebbé pontosító magam-
mentsége után talán még két további
bevezető megjegyzés lenne helyénvaló.

Először. A szovjet irodalom hat évti-
zedes fejlődése nagyjából, ha nem is
mindig arányosan s akár csak illúziót is
adó szélességgel, mégis egyszersmind
hozzánk vezető hatvanesztendős útját is
jelenti. Már a húszas évek legelejétől
megannyi akadályon keresztülszűrődve is
versek, novellák, regények áramolnak
hozzánk, fordítódnak nyelvünkre, ha nem
is sűrű, de bizonyos értelemben még-is
„szakadatlan" egymásutánban. Csak épp a
drámában más, mostohább a helyzet. Itt
hat évtizednyi időből ismerkedésünk
jószerével csak az utolsó harminckét
esztendőre korlátozódik, a közvetlenül, a
szinkronban követés még a legfigyel-
mesebbek számára sem érvényesült 1945
előtt. Egy kezünk is sok a magyarul addig
könyvben vagy színpadon megjelent
szovjet színművek elősorolásához. Ka-
tajev nagyszerű komédiájára, A kör
négyszögesítésére hivatkozhatnánk (a szó
legszorosabb értelmében) „hírmondó"
gyanánt, s mellette - ugyan még mire?
Tehát: később kezdődött körültekintésünk
már eleve bizonyos mozzanatok
elszalasztásával terhes. Hátha közben nem
egy mű, életmű el is avult - ma már a
legjobb irodalomtörténészi szándékkal

sem állítható vissza akkori jelentőségé-be,
igazi összefüggéseibe. (Ráadásul, a
színpad ilyen tekintetben eleve kegyet-
lenebb irodalmi múzeum is.) Csak egyet-
len példát. Ehrenburg gyors kézzel papír-
ra vetett nem egy korai regénye, mondjuk,
a Jeanne Ney szerelme, annak idején
jelentős információkat közvetíthetett
szovjet életről s akár még az irodalmi
gondolkodásról. is. (Félreértések elkerü-
lése végett: nem legsikerültebb régi
írásait, a Moszkvai sikátort, a páratlan Lasik
Roitschuanzot keverem ide példa-ként -
azok ma is reveláló értékűek.) De most,
utólag, négy-öt évtized messzeségéből
ugyan kivel lehetne megértetni - még
kevésbé színpadon elhitetni - az akkor
elszalasztott Fajko-komédiák, Kirson-
drámák pillanatközvetítő igazságát,
hitelét?

Másodszor. Amit a szovjet dráma út-
jának mondunk, akár a leghézagosabb
közelítésre gondolva is, felkészültségünk,
olvasói figyelmünk - hogy ne is
hangoztassam: színpadi gyakorlatunk -
szerint, eleve a szovjet-orosz dramaturgia
körére korlátozódik, még a soknem-
zetiségű szovjet irodalom legfőbb jel-
legzetességének három évtizednyi elvi
elismerése sőt fáradhatatlan hangoztatása
után is. (Csak rendkívül esetleges olvasói
tapasztalatomra támaszkodva sejtem: az
ukrán Mikola Kulis megdöbbentő
szuverenitású drámavilága, sodró-lüktető
97-je, Patetikus szonátája már önmagában
megérteti velem, hogy mennyivel
szélesebb-gazdagabb képet rajzolhatna a
teljesebb - a valóságban egyelőre
megvalósíthatatlan, de talán
mozzanataiban megkísérelhető - ismer-
kedés.)

Mindezeket előrebocsátva, hadd máso-
lom ide legkedvesebb filológusi cédulái-
mat, mellőzve most mindazokat a fel-
jegyzéseket, amelyek sokszor leírt, sok-
szor elemzett mozzanatokra vonatkoznak
Visnyevszkij Optimista tragédiájától
Arbuzov Irkutszki történetéig.

Tömeg-happeningek"-
homályba vesző kezdetek

A forradalom utáni műfajteremtés
kulcsszavát: még közelíteni is nehezen
tudjuk. „Masszovo gyejsztvo" - olvassuk a
megsárgult, többnyire kezdetle-
gességükben is nagyszerű konstruktivista
formakultúrát sejtető plakátokon, az
elképesztő gazdagságú moszkvai
színháztörténeti múzeumban, az egyszerre
informáló és asszociációsorokat inspiráló
Bahrusin-gyűjteményhen.

S máris érezzük, hogy a korabeli fény-
képek világát jórészt közvetíthetetlenné
teszi légüres térben gyártott fordítási tü-
kör-terminusunk: „tömegcselekmény". Ha
mindezt még úgy érzékelhetnénk és
érzékeltethetnénk, mint a különös
forradalmi-színházi látványosságok
egykorú leírói, elmesélői, akiknek
beszámolói izgalmát Romain Rolland
appercipiáló izgalmán mérem: „Érte-
sültem a kísérletező keresésekről, a nép-
tömegek szabadtéri színházáról, amely-
nek legmegdöbbentőbb, barbár, anar-
chikus, de magával ragadó csodája az
1920-as leningrádi Forradalom-ünnepség-
sorozat volt. Tűzbe jöttem a beszámolók
olvastán: miért nem lehettem ott én is!"

Milyenek lehettek ezek a ma már csak
fotókról, kommentárokból rekonstruálható
hangulatú, új műfajú színházkísérletek,
„látványosságok"? Talán leginkább
Ejzenstejn filmjeinek néhány évvel
későbbi s még hasonlóképpen a for-
radalmat tömegeket mozgató térdina-
mizmussal érzékletessé tevő jelenetsorai
segítenek őket felidézni. Az adatok csak
éppen elindíthatják fantáziánkat. A nyolc-
százezer lakosúra fogyatkozott
Petrográdon tízezren voltak a játszók,
hetven-ötezren a nézők. Nemegyszer
sötétedéstől hajnalig peregtek a sajátos
„misztérium"-ok. Egyes plakátok így is
hirdetik oroszul: „misztérija" - s innen már
csak egy lépés Majakovszkij első
rendhagyó forradalomdrámájának, a
Buffo-misztériumnak hitelesebb összefüg-
gésekbe helyezéséig, jobb értéséig. De
erről majd később. A felszabadult munka
misztériuma, Oroszország blokádja, A
Világkommuna felé - segítik rekonstruáló
képzeletünket az egykori címek. (Ez
utóbbinak előadásán egyébként Lenin is
részt vett.) „Az óriás arányú tömeg-
színház, a színház, amelyben a tömeg is
részt vesz - ez az az újdonság, amelyet a
kommunista rend az előtérbe állít" -
mondja Lunacsarszkij. S néhány eszten-
dővel később ő maga szögezi le, hogy
lejárt a „plakátos-nagygyűléses" színház
ideje, s adja ki a sokféleképpen értel-
mezhető-vitatható, a gyakorlatban nem-
egyszer félreértett jelszót: „Vissza Oszt-
rovszkijhoz!"

De ezek még az Október utáni első
esztendők. A forradalmi nép hatalmas
tömeg-happeningekben, felkelés-misz-
tériumjátékokban éli, hömpölygi újra a
forradalmat. A színházak még javarészt a
régi repertoárt játsszák, de a tereken és
hatalmas termekben a Pavel Kerzsencev
1918-as könyvében elméletileg-mód-



szertanilag is már összefoglalt „alkotó
színház"-é, az „életcselekvések"-é a hely
és a szó. Talán egyetlen közelebbről
szemügyre vehető példát. 19 i 9 márci-
usában a petrográdi Népház „Vastermé-
ben" vöröskatonák egy csoportja a terem
két végében felállított párhuzam-
színpadon s a dobogókat összekötő tér-
ségen előadja A z önkényuralom meg-döntése
című „játékot". A nyolc epizód: „ 1905.
január 9-e", „Illegális munkát végző diákok
letartóztatása", „Lázadás a katonai
börtönben", „Fellázadt munkások
elfoglalják a fegyverraktárat", „Az őrszo-
bák lerohanása", „Barikádharc az ut-
cákon", „Forradalom a fronton", „A cár
lemond a főhadiszálláson".

Miközben a címsort olvasom - akár-
hányszor olvasom újra -, önkéntelenül is
arra gondolok: az előbb Ejzenstejn filmjeit
hívtam rekonstruáló segítségül, de vajon
nem ezt a színházat „rekonstruálja"
bizonyos értelemben Ljubimov Tíz nap-
produkciója? És vajon ez az epi-
zódrendszer (s mindegyik „cselekvény"
nagyjából ezzel a dinamikai törvénysze-
rűséggel épült!) hatás nélkül maradhatott-e
a „Forradalmi színház" eszméjét
körülbelül ekkortájt meghirdető Mejer-
holdra, akinek egyik legjellemzőbb ren-
dezési sajátossága lesz Gogol Revizorának,
Gribojedov Az ész bajjal járj ának, minden
ettől kezdve színpadra állított klasszikus
és új műnek dinamikus epizód-szerkezetre
bontása? Hozzáteszem: hatástalanul
maradhat-e mindez Brechtre, ilyenformán
szélesebb értelemben is nemcsak az orosz,
hanem a világszínház-ra - s ha úgy tetszik,
a mostani 1789-re és a hozzá hasonló
színházi „játékok"-ra?

Majakovszkij

Az alcímül felírt név talán ellenkezni lát-
szik az elején elfogadott „játékszabállyal",
hogy az ismert anyagot ezúttal merő öko-
nómiából kerüljük. De hát nem is Maja-
kovszkij-portréra vállalkozom itt. Még
csak nem is eléggé nem értett - s
színpadon alig felmutatott drámaírói
stílusát közelíteném. Inkább helyét, sze-
repét Szeretném hangoztatni a szovjet
dráma és a szovjet színház történetében.

Címében már előbb is összekapcsoltuk
az 1918-as Buffo-misztériumot a kor tömeg-
„játékaival". Pontosítsuk a kapcsolódást.
Kamenszkij, a költőt indulásától közvetlen
közelből kísérő futurista társ írja:
„Majakovszkij ekkoriban már a Buffo-
misztérium megírását és színházi
bemutatását tervezte... Én csak öntöztem
az olajat a tűzre, minél monumentá

lisabb megvalósítást sugalltam, amelyre
csak egy nem létező, sokezres Colosseum
lehetett volna alkalmas . . . A jövő for-
radalmi tömegszínházáról álmodoztunk,
amelynek óriási arénájában ezrek és ezrek
mozognak, autók, repülők százai nyü-
zsögnek, és milliók nézik végig, mondjuk,
az Októberi Forradalom epopeiáját.
Majakovszkij a Veréb-hegyre (a mai
Lenin-hegy) tervezte mindezt ... A Kuz-
nyeckij moszt utcára pedig »karusszel-
kávéházat« terveztünk, csupa-csupa
üvegből, hogy odakintről is jól látsszon a
bent forgó óriás-karusszel."

Most egy pillanatra látszólag kanya-
rodjunk el Majakovszkijtól. A kor meg-
értésére hívjuk segítségül Konsztantyin
Rudnyickij Mejerhold-monográfiáját
(„Rezsisszor Mejerhold", Moszkva „Nauka"

Akadémiai Kiadó, 1969): „A konst-
ruktivizmus az iparból és más művésze-
tekből, elsősorban az építészetből és a
festészetből áramlott át a színházba.
Legfeljebb az az érdekes, hogy az iparban
és az építészetben többnyire deklarációk,
tervrajzok és makettek formájában, a
költészetben manifesztumok alakjában
jelentkezett. Valósan akkoriban a
konstruktivizmus csakis a színházban élt
és gyökerezett meg . . . A fiatal köz-
társaság ahhoz szegény volt, hogy konst-
ruktivista tornyokat, felhőkarcolókat,
üvegpalotákat, csavar alakúra épített
klubokat emeljen, még messze volt az
építkezések lehetősége. A színházban vi-
szont mindezt deszkából és közönséges
(bár kétségtelenül hiánycikknek számító)
szögekből lehetett megvalósítani. Sőt, mi
több, a valódi beton, cement, vas, üveg
hiánya és maga a jövője felé törő
köztársaság szegénysége még rendkívüli
erővel ösztönözte is egy konstruktivista
színpadgépezet megteremtését. A szín-
padi konstruktivizmusban mintegy ma-
terializálódott az akkori művészek álma a
jövőről, a technikáról, amely az országot a
nyomorból a szocializmus gépesített,
villamosított, nagyszerűen szervezett
birodalma felé vezeti."

És most kanyarodjunk vissza - a szín-
padi konstruktivizmusról és a „Forradalmi
színház" elméletét és gyakorlatát meg-
hirdető Mejerholdról gondolkozva - ma-
gához Majakovszkijhoz, kettejük szín-
háztörténeti - következésképpen világ-
drámatörténeti - jelentőségű összetalál-
kozásához.

Mivel is kezdjük? Talán az iroda-
lomtörténetekben untig idézett tömör
Majakovszkij-naplósorral: „Az én for-
radalmam. Elmentem a Szmolnijba" - és

az elmaradhatatlan filológusi kísérőjegy-
zettel: „Néhány nappal a Forradalom
győzelme után az ország új vezérkara
tanácskozásra hívta Petrográd íróit és
művészeit. Csak öten jelentek meg: A.
Blok, V. Mejerhold, V. Majakovszkij,
N.Altman, R. Ivnyev." Most ugorjunk át
egy évet, és idézzük az „Észak Kom-
munája" című újság 1918. október 12-i
számát: „FELHÍVÁS A SZÍNÉSZEK-
HEZ. Színész elvtársak! Kötelességetek,
hogy a forradalom nagy ünnepét forra-
dalmi látványossággal ünnepeljétek. El
kell játszanotok a Buffo-misztériumot, ezt a
hősi, epikus, szatirikus látomást, amelyet
Vlagyimir Majakovszkij írt. Gyertek el
mindnyájan október 13-án, vasárnap a
Tyenyisev Intézet hangversenytermébe
(Mohovája utca 33.). A szerző felolvassa a
misztériumot, a rendező bemutatja az
előadás tervét, a díszlettervező vázlatait, s
azok, akik mindehhez kedvet kapnak, a
darab előadói lesznek közületek .. .
Mindenki munkára! Az idő drága! Csak
azok jöjjenek, akik valóban részt akarnak
venni az előadásban. A hely korlátozott. -
V. Mejerhold, V. Majakovszkij, P.
Lebegyev, K. Malevics, L. Zsevezrzsejev,
O.Brik." Mejerhold, Majakovszkij,
Malevics - és alakul az első forradalmian
új stílusú, saját dramaturgiából építkező
előadás. Hiszen előtte-utána nehezen át-
gyúrt anyagon demonstrálja idegen tö-
rekvéseit Mejerhold: Verhaeren
Hajnalokján, A nagylelkű felszarvazotton. Az
elő-adás akkor is dráma- és
színházkorszakot nyitó, ha a Buffo-
misztérium igazi, tökéletes megvalósítása
majd néhány évvel később (1921-ben) a
második változat színre - illetve
cirkuszarénába - vitele lesz. Majd erre
cseng vissza a későbbi Majakovszkij-
darabok - szatírák - „cirkusszal,
tűzijátékkal"-ja, a Mejerhold-színház
továbbépítéseként. De a kötődések már itt
is világosak. Lunacsarszkij le is szögezi:
„Majakovszkijnak sikerült a futurizmust
hozzáidomítania forradalmunk plakátos-
nagygyűléses korszakához. A plakát és
nagygyűlés kellett a forradalomnak, s
megbékültünk a futurista megközelítéssel.
A futurizmus képes volt plakátot adni, és
képes volt szellemesen szcenírozott
nagygyűlést adni." (Talán csak
közbevetőleg: az a kor a futurizmust és a
konstruktivizmust gyakran a szinonimák
rangján használja.)

A nagygyűlés szellemessége és nem
utolsósorban a misztérium buffonádája
egy másik szabadtéri, népi hagyományt
idézett: a vásári komédiásdobogókét.
Oszip Mandelstam a „komédiásbódék



hagyományát" dicséri a darabban, s a
díszlet híres földgömbdíszletére utalva így
ír: „Majakovszkij érdeme, hogy erő-teljes
szemléltetőeszközöket talál a tömegek
felvilágosítására." Blok, aki - tényeket
megkerülő, makacsul-sznob el-
képzeléseink szerint egészen máshonnan
közelítene a művészethez, nagy élmé-
nyeként jegyzi naplójába a Buffo-misztérium
felolvasásának napját, s az „új he-
gyibeszédes-nagygyűléses" darab párhu-
zamában Krisztus-drámát tervez. Felvillan
előttünk a Tizenketten záróképének tizenkét
vörösőr-tanítvány csapata előtt járó
sugáralakja: „hógyöngyösen, hófehéren, /
vörös zászló a kezében / - a golyó nem
sebzi meg -, / Jézus Krisztus megy az élen".
„Hegyi beszéd - nagygyűlés" - jegyzi
naplójába Blok.

Jelképes volt a darab mejerholdi indí-
tása: a prológusban a játszók a petrográdi
színházak plakátjait tépdesték apró
cafatokra.

De a talán számunkra mindmáig nem
eléggé értett, talán a nyelvi tolmácsolásban
elhomályosodó robbanó-nagyszerűség
teljesebb érzékeltetésére idézzük még
egyszer Rudnyickij t: „A Buffo-misztérium
arról is meggyőz, hogy öt esztendővel
Szergej Ejzenstejn »Attrakció-montázs«
című tanulmányának megjelenése előtt ezt
a montázst már megszervezte. Ugyanígy
előlegezte Mejerhold későbbi rendezői
kompozícióinak sok elemét is. Ejzenstejn
elmélete szerint attrakció »a színház
bármely agresszív effektusa«. A dinamikus
rendszer tehát a régi cirkusz-tapasztalatra
és a legfrissebb film-tapasztalatra épült."

Nehéz nem együtt mondanunk Rud-
nyickijjal: a brechti színház sok alapeleme
előlegeződik itt.

Gorkij
Az ő szerepeltetése, gondolom, még meg-
lepőbb. S hadd bocsátom előre: nem
dramaturgiájának általános jelentőségét,
nem is a szovjet korszakban írott - s az
Almási Miklós A drámafejlődés útjai című
monográfiájában nálunk már oly részle-
tesen elemzett, sőt talán túlértékelt s
egyenesen a shakespeare-i drámavonal
legújabb kori csúcsára állított- Jegor Bu-
licsov átfogó analízisére vállalkoznék.
Inkább e darab egy vagy két - a Gorkij-
életmű megértése szempontjából centrális
értelmű - sajátosságát szeretném elő-térbe
állítani. De előbb még kronológiai rendet
tartanék, s a közvetlenül forradalmi időbe
kanyarodnék vissza.

Első pillantásra talán abszurdnak tűnik

v Álszentek összeesküvése című darabjában

esetre ez is egy gondolkodásvonal, ame-
lyen érdemes kalandra indulni.

De térjünk a fontosabbra. A Jegor
Bulicsov ügyére, s hogy miért centrális
kapaszkodó az életmű jobb értéséhez.

Látszólag induljunk messziről. Elrajzolt
Gorkij-képünk makacsul őrzi a torzított
vonásokat. Lassan hetvenöt esztendeje,
hogy Reinhardt Nachtasyl-lá szelídítette-
színesítette a Na dnye eredetileg A mélyben
keménységű címgondolatát. Mégis -
egyetlen közelmúltbeli vidéki előadását
leszámítva - ma is az Éjjeli menedékhely
nekünk ez a darab. S az aprónak látszó
címkozmetika ugyanazt őrzi-erősíti, amit
egykor Kiss József olyan találóan jegyzett
a századelő Gorkij-képéről Nagyapám-
poémájába: „Csavargók költője, Gorkij,
koldusnyomor a te muzsikád." Ezt a ,,csavargók
világa", „koldusnyomor" felfedezést
kodifikálta az író romantizált
irodalomtörténeti pálya-
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Fenyő Ervin, Piróth Gyula és Iványi József Bulgako
(Szolnoki Szigligeti Színház) (Nagy Zsolt felv.)

el az állítás, hogy Gorkij munkássága is
övid időre ugyan, de szorosan kapcsoló-
ik a színházviharzás plakátos-nagygyű-
éses korszakához. Csakhogy a legutóbbi
dőkig viszonylag kevés figyelmet szen-
eltek Rabotyága Szlovotyokov (megközelítő
ordítással: Ügyködövics Szószátyárov) című,

kimondanám: a majakovszkiji szatíra-
rás hangvételét idéző - improvizációs
zínházat feltételező pamfletdialógusának.
gyáltalán: most kezdenek láncba állni a
orkiji improvizációs színház töre-
ékmozzanatai. Műkedvelő előadás című
anulmánya a Hamis pénz című (valamikor

Nyugatban is közölt) vázlatdrámája
ögtönzésre szánt olaszországi előadásá-
oz írott prológusnak bizonyul ebben a
egközelítésben; megnövekedő jelentő-

éget kap segítő tevékenysége a húszas
vek elejének leningrádi munkásstúdió-ja,
gy kollekív erővel létrehozott rögtönzés-

arab körül satöbbi. Minden-



képe is, amelyben eltúlzott jelentőséget
kaptak a pittoreszk „vándorlások évei", s
alig hangsúlyozódtak az újságírói gya-
korlat modern irodalmi felkészülésben
talán sokkal jelentősebb élménygyűjtő
fázisai. Szinte elsikkadt a Gorkij levelei-
nek, cikkeinek tanúsága szerint reveláló
pillanat: az író tudósítói jelenléte az
Orosz Gyárosok és Kereskedők Szövet-
ségének I. Országos Kongresszusán s az
azt kísérő Nyizsnijnovgorodi Országos
Kiállításon, a fiatal orosz kapitalizmus
első reprezentatív seregszemléjén. Hol-
ott a reveláció szembeszökő volt. Gorkij
itt ismerkedik meg élete fő témájával,
műveinek nagy archetípusával, a gyáros-
családok második nemzedékében vergő-
dő „kizökkent polgár" alakjával. Többé
nem írhat tapasztalataiból tükörcserép-
műfajú novellát, az új téma első megfo-
galmazására első regényében ( F o m a

Gorgyejev) vállalkozik, s minthogy azt
elégtelennek ítéli, megjelenése
másnapján hozzákezd a negyedszázadon
át újra

s újra elővett Az Artamonovokhoz. De A z

Artamonovokban, amelynek második
nemzedéket képviselő központi figurája
szenilisen érkezik el a forradalomig,
éppen két fő gondolata összekapcsolását
nem tudja megmutatni. (A harmadik
nemzedék Iljája, akit demonstratív jel-
képességgel ugyanúgy hívnak, mint a
vállalkozásteremtő, első nemzedékbeli,
jobbágyból lett tőkés nagyapát, a forra-
dalom táborába áll, de ez a regény perifé-
riáján, inkább deklaratívan ábrázolódik.)

S A z Artamonovok után megszületik a
Jegor Bulicsov és a többiek, a kisszerű kör-
nyezetéből kitörni akaró, az új rendhez
törvényszerűen el nem jutó - el nem jut-
ható - kereskedő robusztus alakja és egész
drámán végigépülő, nagyszerűen motivált
bukása, amelynek pillanata éppen az új
kor ablak alatt dalt harsantó jelzésével
esik egybe.

Most lépjünk tovább a Gorkij-életmű
központi gondolatától és hőstípusától az
oeuvre másik legfontosabb, látszólag

formai, sajátosságához. Szembeszökő
Gorkij törekvése az összegezésre, a nagy
tablók rajzolására, a szintézisre.
Voltaképpen így születik az Éjjeli mene-
dékhely is, megannyi, novellákban már
megírt mezítlábas-mozzanat egységes
képbe fogásával. Így épülnek rendszerbe a
gyermekkor és az inasévek sok részle-
tükben már elmesélt epizódjai az Életem
óriáspannóján. Sorolhatnánk a példákat.
De van egy szintézisforma, amely most
bennünket közelebbről érdekel. Gorkij
formateremtő gondolkodásában rendkívül
nagy szerepet ad a ciklusok építésének.
Éppen dramaturgiai munkásságában az
1905-ös forradalom pillanatában számára
központi jelentőségű értelmiségi témát írja
ilyen drámasorba. Hogy a téma az adott
pillanatban - s különösen Gorkij szemével
nézve-központi értelmű, afelől aligha
maradhat kétség: a forradalom fő kérdése
a szövetséges problémája, s Gorkij
későbbi, Leninnel folytatott polémiájából
tudjuk, hogy éppen a szövetséges
kérdésében vallott külön-nézetet később is
: a munkás-paraszt szövetség helyett a
munkásság és a - műszaki - értelmiség
szövetségét állítva előtérbe. Te-hát a
Nyaralók-Barbárok-A nap fiai hármas
témaközelítése is a fentiek mellett
bizonyít. Innen már csak egy lépés szem-
ügyre vennünk a Jegor Bulicsov és a többi-
ekkel induló ciklust - ennek halványabb
második darabját, a Dosztyigájev és a
többieket indokolatlanul hagyja figyelmen
kívül magyarországi Gorkij-képünk.
Hiszen ha önmagában tompább sugárzású
is ez a darab, párdrámájától nem egy
pontján igazi fényt ver vissza, s annak
értését eleve teljesebbé-élvezete-sebbé
teszi.

E kisebb hibánktól már csak egy ugrás
megengedhetetlen nagyobb hibánkig,
amely makacs félreértéssel Gorkij egész
forradalom utáni dramaturgiájának képét
torzítja el bennünk. Talán a címek meg-
tévesztő párhuzamossága teszi, hogy a két
említett - s cselekményében, minden
jelentős szereplőjében kapcsolódó-egysé-
ges - dráma mellé gondolkodásunkban -
néhány téves cikkben, tanulmányban is -
odatársult a teljesen más anyagból épített
(talán egyetlen mellékes pontján az
előzőkre visszarímelő) Szomov és a többiek,
Gorkij egész munkásságának talán
leggyengébb darabja. Ráadásul a
konstruált áltrilógia elfedi előlünk a
tervezett igazit : Gorkij valóban dolgozott
a műsorozat harmadik darabján, amely a
forradalom soraiban bizonytalanul, de
állhatatosan bukdácsoló Bulicsov-lányt

Csernuss Mariann ás Básti Lajosa Jegor Bulicsov előadásában (Nemzeti Színház)



(hiszen éppen itt a két téma összekapcso-
lódása) rajzolja teljesebbé - jóllehet már
sorsa a Dosztyigájevben is az Ilja Arta-
monovénál mindenesetre árnyaltabb.

Jeszenyin
Csak éppen egy jegyzet erejéig.
Az új magyar Jeszenyin-kötet talán
legnagyobb lépése (hiszen a felkavaró
szépségű Kanca-hajókat már közölte az
előző, a filozofikus-megdöbbentő A fekete
emberrel megismerkedhettünk még egy
gyűjteménnyel korábban), hogy most a
lírikus Jeszenyin mellett a lírai drámát
teremtő Jeszenyin is élményünkké lett. (S
a szó szoros értelmében élményünkké,
Veress Miklós szuggesztív tolmácsolásá-
ban.) Hogy mi a Pugacsov-dráma értelme-
szépsége, ennél nem akarok elidőzni -
meggyőző pontossággal elemezte éppen
Veress Miklós a Nagyvilágban esztendővel
ezelőtt, s akik a Taganka téren meg-
elevenedni is látták a darabot- Ljubimov
egyik legnagyobb erejű előadásában -,
modern színházi életességéről is meg-
győződhettek. Én itt inkább az új magyar,
nyilván évtizedekre szánt Jeszenyinből
kimaradt párjára, a stílusában-poétikájában
szinte mellé simuló Gaz-emberek országára
szeretném ráirányítani a figyelmet. A
darab a forradalom utáni évek kavargását
idéző, el-elfulladóan lüktető-dinamikus
soraira, lázas-kapkodó (költői és színpadi)
„kép"-kapcsolásaira, töredékességében is
nagy erejére. Az aranybányák világába
vezető excentrikussága, a húszas évek
fordulójának éhezését-nyomorát
kíméletlenül megrajzoló-elemző
konkrétsága, különös figuráinak (közöttük
az anarchista diákból lett bandavezér, a
Tolsztoj Golgothájából mindannyiunk
számára oly ismerős Mahno után rajzolt
Nomahnak) markáns fogalmazása - mind-
mind mellette szól. S ha visszagondolok az
imént ciklusok ürügyén kiemelt
íráslélektani, s máskor is - tán
korlátozottabban - érvényes sajátosságra:
talán még a Pugacsovot is jobban-
mélyebben értjük általa.

Bulgakov
Talán hangsúlyoznom is felesleges, hogy
nem a portrészerűségre törekszem. (Szűkre
szabott terjedelemben kísérletet tettem már
erre a Drámák utószavában s a Napjaink
szovjet irodalma című esszé-
gyűjteményben.) Egyetlen mozzanatot
szeretnék körüljárni (talán helyesebb lenne
így fogalmaznom: vitára bocsátani)
Bulgakov munkásságát illetően.

Kezdeném történetien. 1954 decembe-

rében (a véletlen úgy adta, hogy a kar-
zatról magam is végighallgattam) Ven-
jamin Kaverin egy méltatlanul háttérbe
szorított szovjet drámaíró, Mihail Bul-
gakov újrafelfedezését, műveinek kiadását
követelte a Szovjet Írók Szövetségének II.
kongresszusán. Az író jelentőségét
beszédében távolról sem mutathatta meg
(ha jól tudom, maga sem sejthette, hiszen
A Mester és Margarita kéziratát csak ezután
küldte el neki az özvegyen maradt
„Margarita". Az egész szovjet prózaké-
pünket átrajzoló és a huszadik századi
világirodalom mértékével mérve is na-
gyon jelentős regény természetesen nem
hagyhatta érintetlenül magát a Bulgakov-
képet sem, amelynek középpontjában
eddig a drámák álltak (olyannyira, hogy a
Fehér gárdát is csak a legavatottabb iro-
dalomtörténészek ismerték, a belőle ké-
szült A Turbin-család napjait százezrek).
Mindehhez jött még a nagyszerű Színházi
regény kiadása, a groteszk novellák és kis-
regények, „gogoliádák" felfedezése, s ha
újrateljesedett s megközelítően kiteljese-
dett ugyan a drámák sora, a műfaji
eltolódás tagadhatatlan.

Félreértés elkerülése végett: nem aka-
rom holmi szűkkeblű műfaji soviniz-
mussal avult ismeretek Prokrusztész-
ágyába szorítani a húszas-harmincas évek
egyik legnagyobb alakját. Másféle
arányféltés szól belőlem. A drámák között
akad keményen társadalmi élű, filo-
zofikusan töprengő, de akad könnyebb
hangvételű is. Legalábbis fogalmazzunk
világosan: a korképigényű és remekmű-
ívelésű Mester nél gondolatra-fogalmazás-
ra könnyedebb. Más kérdés, hogy bonyo-
lultan-érdekesen voltaképpen valamennyi
írás a bulgakovi gondolkodás szuve-
renitását, átgondolt szervességét bizo-
nyítja. Csak egy példa: a helyenként
paródiás-bohózatos fergetegességű Bíbor
sziget egyik pontján a játék középpontjá-
ban álló „darab a darabban" szerzője
megdöbbentő „padlás-monológ"-ban
tiltakozik a betiltás, írói eltipratása ellen -
groteszk-szép tirádája szinte egyenesen
vezet a Mester asszociációiig. De nem
segítheti a magyarországi Bulgakov-értést
- és Bulgakov-játszást - ha minden
bemutatón a Mester filozófiai árnyaltságát,
gondolati gazdagságát kéri számon a
kritika.

S ez alól alighanem csak egy a kivétel.
Az Álszentek összeesküvése (illetve
Képmutatók cselszövése) címen is ismert
Molière. Itt az egybevetés egyenesen
kötelező. Az előbb - Gorkij kapcsán - szó
esett a ciklusok, a párba, trilógiába
kapcsolt

művek egymást erősítő értelméről. Talán
hozzunk példát a világdráma köréből.
Ibsen a Peer Gynt és a Brand kettősében
ugyanazt a problémát tárgyalja: egyén és
közösség elkötelezett vagy szabad
viszonyát - két egymás közelében írt
műben két ellentétes megközelítésben.
Aligha szorul magyarázatra, hogy együtt a
két válasz teljesebb, s nemcsak az életmű-
középpontnak is alkalmas Peer ragyog-
hatja be a Brandot, de emez is teljesebbé,
izgalmasabbá teszi párdarabjának vizs-
gálatát, elemzését - segítheti, kiteljesítheti
rendezői koncepciójának meg-
fogalmazását is. Talán még egy példa az
orosz dráma köréből. Alekszej Konsz-
tantyinovics Tolsztoj (akit nálunk már a
századfordulón is publikáltak Tolsztoj
Elek gróf néven) az életműve központját
alkotó drámatrilógiájában (amelyből a
Rettegett Iván cár halála régebben, a Fjodor
Ioannovics cár újabban magyarul is megje-
lent, s csak a Borisz Godunov nem ismerős)
egyén és hatalom problémáját vizsgálja
hármas-egy megközelítésben. Csak a

Major Tamás az Iván, a rettentőben
(Katona József Színház)



három darab együttes ismeretében döb-
benünk rá a szerző történelemszemléletére:
a brutális Iván, a Dosztojevszkij
Félkegyelműjéhez hasonlatosan szelíd
Fjodor és a ravaszul-intrikus Borisz
egyaránt elbukik a történelmi mechaniz-
mus működésében - az okok tehát nem
jellemvonásból eredők, mélyebbek, ha úgy
tetszik materiálisabbak - vagy éppen
sorsszerűbbek. De térjünk vissza Bul-
gakovhoz. A Mester és Margarita nagy
témáját - hatalom és művész, eltorzult
hatalomgyakorlás és rendkívüli tehetségű
alkotó ember viszonyát a regény írásával
párhuzamosan Molière című tragikus
komédiájában is megvizsgálja. Méghozzá
a Mesterével szögesen ellentétes kiindu-
lással s megoldással. Hiszen a regény fe-
lejthetetlen - s önéletrajzi fogantatású
alakja - az alkotói eszmény maradéktalan
vállalását, akár a társadalomból való ki-
szoríttatás árán is a makulátlan erkölcsi
magatartás következetes érvényesítését
vállalja. Ezzel szemben a darab Molière-je
(mint ahogy szovjet Molière-kutatók, így
Bojadzsijev, nagy hangsúllyal rámutattak,
akár az irodalomtörténeti valóság
eltorzításával is) az ellenkező utat járja:
kedves főműve - és társadalmilag döntően
fontos - védelméért minden komp-
romisszumra kész. „Nálam jobb talpnyalót
nem talál Felséged!" - mondja nagy
monológjában. Nem kell különösebb
filológiai ismeret ahhoz, hogy valaki a
Molière-dráma ugyancsak önéletrajzi jel-
legét, a Molière-XIV. Lajos kapcsolatban a
Bulgakov-Sztálin komplexust vagy az
életműből a minden eszményt tisztán
megőrizni akaró tendenciát fel-fedje.
(Akár a fióknak írt Mesterrel szem-ben a
szélső engedményt tevő, Sztálin
ifjúságáról írt Batumi című drámát ki-
keresse.)

Valamelyest a kutatói fantázia világába
visz, de nem hallgatható el egy másik
párhuzam vagy egymásra felelés felsejlése.
Az önéletrajzi fogantatású, a Makszudov
alakjában pontról pontra saját kálvária-
járását elmondó Művész Színház-regény-
ben Bulgakov Sztanyiszlavszkijnak az
Iván Vasziljevics nevet adja. És a Színházi
regény írásával párhuzamosan készül el a
magyarul Iván, a rettentő címen ismert
kegyetlen despotizmusparódia, eredeti
címén - a cár-házmester nevének meg-
felelően -: „Iván Vasziljevics" !

Erdman

Idézzük még egyszer Lunacsarszkijt: „Az
Erdő, a Bubus tanító és A mandátum a
forradalom szülötte színház jelentős

állomásai." Nem nehéz azonosítani, hogy
megint csak Mejerhold színházáról van
szó, méghozzá Majakovszkij mellett
Mejerhold legkedvesebb „háziszerzőjéről",
alighanem Bulgakov mellett a húszas évek
legnagyobb groteszk komédia-író
tehetségéről, Nyikolaj Erdmanról.
Megismerhető életműve nem sok: két
groteszk játék, A mandátum és Az ön-gyilkos
- mindkettő Mejerhold műsordarabja. Mi
inkább öregkorában, jelentéktelen filmek
forgatókönyvírójaként figyelhettünk volna
fel rá, ha felfigyeltünk volna rá. Valójában
inkább régi, nagyon fiatalon írt nagyszerű
komédiái fordították szerzőjükre a
figyelmet az irodalmi szemlélet annyi
értéket újra kiásó széle-sülésekor, nem
sokkal az író halála előtt.

A mandátum, amely a Szovjetunióban is,
más szocialista országokban is újra
színpadra és kiadásra került, talán
falrengetően szórakoztató voltán, ördögien
szellemes humorán kívül legalább két elvi
tanulsággal szolgál. Az elsőt
számtalanszor megfogalmazták az
irodalomtörténetek. A mandátum azzal
hozott fordulatot a komédiateremtésben,
hogy nem a múlt évek eseményeit állította
pellengérre, hanem a rossz jelenségek
jelenlétéről szólt, a NEP különös
viszonyairól - később, körös-körül annyi
más komédia ugyancsak szintén közelített
mozzanatáról. Ráadásul sok korabeli
társával még külső fogalmazásának egyes
vonásaiban is közeli rokonságot árult el:
afféle „társbérleti vígjátéknak" indult,
amelyben az össze nem illő és közelről
egymás életébe beleleső figurák
súrlódásai, éles szembefordulásai, mimikris
alakoskodásai adják a humor-forrás jó
részét. Talán csak szertelen figurázó és
kifigurázó kedve különbözteti meg
társaitól már első soraitól kezdve Erdman
játékát. Boltosék a lakásukat szervezik át -
erre megy fel a függöny-: a képek tetszés
szerint forgathatók ájtatosra-ártatlanra
vagy Marxra, ha kell, aszerint, hogy saját
világukhoz tartozó látogató vagy a NEP-
komédiákban el-maradhatatlan
lakóbizottsági elnök (ne-tán házmester)
csönget-e odakint. A szerző elszabaduló
komédiázó kedve ettől kezdve nem ismer
határt. Egy levitézlett udvarhölgy
bizalmával tünteti ki a boltosnét, értékes
kosarat bíz rá, benne „azt, ami megmaradt
Szent Oroszhonból", nevezetesen a cárné
egyik ruháját - ezt ölti majd magára az új
rendben polgári emelkedésre sandító
csacska-buta cselédlány, ebben ünneplik
majd a jövendő megmentésének
letéteményeseként a

szabadalmazott tökfejek. S mindeközben -
ellentétes dinamika-mozgásként - a
boltosné fia, a Garin alakításában vi-
lágszínház-történeti jelentőségűvé nőtt
Guljacskin, „mandátumot" szerez, a pártba
igyekszik - vagy igyekezne, ha lenne
hozzá mersze - bejutni. És pokoli
mulatságok történnek. Talán még egy-szer
Lunacsarszkijra apellálnék: „Az
avantgarde színház realista eredményei-
nek csúcspontja A mandátum ..." „Ki-
emelkedik az elmúlt évad valamennyi re-
alista darabja közül Mejerhold rendezésé-
ben" - írja másutt. És elemzően: „Ha egy
bizonyos társadalmi vonás hatékony fel-
tárása érdekében azt úgy ábrázoljuk, hogy
az egyáltalán nem hat realista ábrá-
zolásnak, de az eltorzított karikatúrakép
éppen azt leplezi le, ami a rezzenetlen és
látszatra közömbös felszín alatt lapul,
akkor ez a fogás a realizmust szolgálja."

Van A mandátumnak egy mindennél
fontosabb és - hadd higgyem - a
szakirodalomban mindeddig nem elemzett
tanulsága is. Olvassuk fantasztikus
bohócfordulatait - amelyek között éppen
úgy megtalálható a fejre borult leve-
sestállal, tincsei között metélttésztával
sétáló társbérlő, mint a gyanús körülmé-
nyek közt elvizeződött szoknyájú (a do-
logban mellesleg tökéletesen ártatlan)
cselédlány. És rádöbbenünk, végül is
mindez a társadalmi elemző-groteszknek
rendelődik alá. És felfigyelünk még vala-
mire: óhatatlanul a korábbi Mejerhold-
előadások híres trükkjeire, poétikájára
gondolunk: a Tarelkin halála bolondosan,
de gonoszul összeomló székeire, eldördülő
berendezési tárgyaira, az elmozdult világ
megkergült momentumözönére. Vagyis:
Erdman írott poétikája a Mejerhold
játszott poétikájából inspirálódott s keltett
újabb ihletsort a szuverén gondolkodású
rendező színpadán - a színházi önindukció
micsoda példája! (Mindez A z öngyilkos
komorabban komikus, fanyarabban
tragikus groteszkumára is igaz, legfeljebb
elemzéséhez kellene tanulmány méretű
hely.)

Tretyakov

Csak egyetlen szót - még inkább nevet:
Brechtét. Ez a brechti gondolkodás leg-
teljesebb megvalósulása a szovjet dráma-
irodalomban. Nem véletlenül becsülte oly
sokra a „V"-effektus mestere is, nem
véletlenül aratta a Szovjetunión kívül
legnagyobb sikersorozatát éppen Német-
országban mind az Üvölts, Kína !, mind a
Gyereket akarok !. A külföldi munkás-
osztály és a kapitalisták politikai harcát
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brázoló plakátos-tömeggyűléses (tár-
aihoz képest jó néhány évvel megkésett -
alán éppen ezért újnak és merésznek,
ramaturgiailag is tendenciateremtőnek
ató, Kína-dráma) és a szocializmus em-
eri-magánéleti konfliktusairól megfogal-
azott vita-mű, a színház, mint vita-fórum

így jelöli a műfajt is!) piedesztálra
melése.

armsz
Szovjet Irodalmi Enciklopédia 8. kötete

Moszkva, 1975) 226. oldalán ezt olvassuk
gy sildes sapkás, görbe pipából pöfékelő
iatalember arcképe mellett: „HARMSZ
írói álnév: eredeti nevén Juvacsov),
anyiil Ivanovics. (1905. XII. 30. Pétervár-
942) orosz-szovjet író. Az irodalomban a
0-as évek közepén jelentkezett; az
BERIU-csoport (1. ott) tagja. H. műveit

itmikus tagolású szavakból,
angismétlésekből és variációkból,
áratlan szintaktikai és kép-
apcsolásokból építi. A kispolgári és
yárspolgári lét nonszenszét, automatiz-
usát és abszurditását groteszkül és

nekdotikusan ábrázolja miniatűrjeiben.
927-ben a Sajtóház színpadán bemutatták
. Jelizaveta Bam című színművét. Ez,
alamint színpadi miniatűrjei, bizonyos
lemeiket tekintve, közel állnak az abszurd
zínházhoz. 1928-tól gyermek-íróként
zerepelt."

Ehhez csupán annyit: az OBERIU (Ob
gyinyenyije Realnovo Iszkussztva - az
U" azért van benne, hogy „nehezebb
egyen kitalálni" - kissé ironikus
lnevezéssel a Valós Művészet Társulása) ;
halála után mintegy 25 évvel rehabilitált
armszon kívül (akit nálunk varázs-latos

zürrealizmusú Negyvennégy pici pinty című
yermekkönyve alapján tartanak számon)
drámaírók közül a Harmszéhoz hasonló

roteszk-poétikájú Vegyenszkij volt új -
urta - tendenciát teremtő háziszerzőjük.

dada és a diák-előadások vad
ohóságának határán járó sziporkázóan
zellemes meghökkentés-színházuknak ma
ár nemcsak a filológiában van pontos

ekonstrukciós irodalma, hanem talán
egelsősorban a Leningrád szellemi
letének krónikásaként is oly értékes
enjamin Kaverin Szobeszednyik

Beszélgetőpartner) című, a hetvenes évek
lején publikált memoárkötetében. Az egy
yomtatott ívnyi, javarészt bonyolult
erses darab váratlan bakugrásos for-
ulatai a Jelizaveta Bamért érkező, őt
lvinni akaró két ismeretlen kergetőzései-
e, feleseléseire épülnek. Csak éppen a
élda kedvéért:

Vampilov: A múlt nyáron történt (Nemzeti Színház) Sinkó László, Sinkovits Imre,
Pápay Erzsi és Tyll Attila (Iklády László felvételei)

PJOTR NYIKOLAJEVICS Az óra négy.
Idő: ebéd.

S meghal ma este még,
Az életétől válik el Jelizaveta Bam.

APUKA (belép) Emez Jelizavéta Bam,
emez lányom nekem, kit el akar most vinni
ön s ön is szintúgy epen, e majdmostani
estelen hogy kásának egyék, s önöknek
mondom mégis én,
hogy: jaj, el ne vigyék.

Vampilov

Ugrás --- vagy három évtizednyi. De hát
közte minden megtárgyalt s ismerős. 0 volt
s lett volna még inkább a nagy felfedezés
(elsősorban a Tovsztonogové) a messzi
Szibériából, ha ostobán-értelmet-lenül meg
nem hal 1972 nyárutóján harmincnégy
évesen. Vaszilij Suksin mellett a közelmúlt
esztendők legnagyobb - s a szó bonyolult
értelmében - legmodernebb
drámaíróígérete volt. Húsz perc egy angyallal
című groteszkjével merőben új hangot ütött
meg a szovjet színpadon. Múlt nyáron,
Csulimszkban című drámája az egymás
mellett csendesen vonszolódó sorsok
rajzával, az emberi kapcsolat-teremtés
embertelen nehézségének ki-mondásával a
csehovi hagyomány legköltőibb
merészségű élesztése. Szelíd - vagy éppen
harcias? vö. Csehov! - humanizmusú
darabjai felől nézve a moszkvai
Iszkussztvo kiadásában megjelent
gyűjteményes kötetének legerősebb és
legeredetibb, ma már jelentős elemző -
mondanám inkább: méltató - irodalom-

mal körülvett darabja a maga helyenként
gogoli szarkazmusában is sajátos olva-
satot nyer. A megcsúszott emberek, az el-
rontott dolgok elemzése nemcsak mora-
lista szenvedélyből fakad, egyszersmind
azt is hangsúlyossá teszi Vampilov játé-
kos darabjaiban, hogy a játékosságon
fájdalmasság üt át, tragikum és komikum
izgalmasan keveredve jelentkezik. Nem
véletlen, hogy a gogoli és csehovi tradí-
ciók vonalán haladva a fiatal szerzőnek a
tragikomikusan látott valóságtól a
szimbólumok vállalásáig is el kellett
jutnia. A Vadkacsavadászat merészen szép
címbe emelt jelképe és annak egyszerre
költői-nosztalgikus és groteszk-fintoros
alkalmazása (szinte az ibseni „vadkacsá"-
t idézően) s éppígy nálunk is játszott Csu-

limszk-dráma tiszta szépségű kiskert-
szimbóluma, e kétszerkettővé egyszerű-
sített „Sziszüphosz mítosza"-üzenet a
jobbért munkálkodás örök nehézségei-ről
és örök megújulásáról („Azért hozom
rendbe, hogy ép legyen." - „De minek,
Valentyina? Jön a következő és letipor-
ja." - „Hadd jöjjön, akkor megint rend-be
hozom") a „századfordulóinak" ítélt írói
eszköz izgatóan modern alkalmazása a
mai szovjet-orosz dramaturgiában.

Befejezésül

Aki a szovjet-orosz drámával foglalkozik,
azt minduntalan egy hipotézis sarkallja-
kísérti: a huszadik század legizgatóbb
színházi változás- és forradalom-sorozata
- mely egyszersmind egy társa-dalmi
forradalom színházi visszképe is -
jelentős dramaturgiát feltételez. Eleget
tudunk-e róla?


