
PETERDI NAGY LÁSZLÓ

A forradalom színháza

1918. november 7-én, a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom első évfordulójá-
nak tiszteletére Péterváron Mejerhold - a
szerzővel közös rendezésben - színre vitte
az első szovjet drámai művet, Maja-
kovszkij Buffo-misztériumát. Több okból is
ezt a napot kellene választanunk, ha
egyetlen naptól akarnánk számítani a
szovjet színház születését.

A több mint fél évszázados út tanul-

ságait, hasznosítható tapasztalatait für-
késző magyar szem először is a pontos
dátumon akad meg: az első szovjet drámai
művet a Forradalom első évfordulóján
mutatták be, szerző és rendező közösen,
mintegy tüntetően. Igen, ez így volt. És
így volt a következő években is. Az első
évfordulók felszabadult kedvű
népünnepélyei valóságos seregszemléi
lettek mindig az újat akaró művészeknek
is: Mejerhold forradalmi „happeningjein"
felvonultak a futurista költők, a május
elsejei felvonulás dekorációit Tatlin és
más konstruktivista művészek szer-
kesztették.

- Fantaszták álma, ripacsok felvonulása
- suttogták egyesek vastag függönyök
mögött. Aztán a - vasbeton és üveg híján -
téglából, malterrel emelt konstruk

tivista építményeket szétvetette a fagy, s a
felvonulások transzparenseit is mások
kezdték készíteni. A forradalom szülte új
színház azonban nem mindenben a
hivatalos elképzelések szerint fejlődött.
Mélyebbre eresztette gyökereit mind a
„napi valóságban", mind az orosz szín-
házkultúra termékeny talajában.

A húszas években Sztanyiszlavszkijjal
tanítványai látszólag teljesen szembefor-
dulnak, és azzal is, amit képvisel: a
Művész Színház múltjával. Valójában
azonban - számtalan tény bizonyítja ezt - a
legközvetlenebb személyes kapcsolatban
vannak vele, és nem szűnnek meg tanulni
tőle.

Később aztán megfordulnak a szerepek.
Az évtized végére világossá válik, hogy a
kultúra áramába frissen bekerült milliók
nem tudják ilyen iramban követ-ni a
művészeti avantgarde-ot. A klasszikusok
realizmusa lesz újra a példa-kép. A
legzseniálisabb Sztanyiszlavszkij-
tanítványt, Vahtangovot korai halála
megmentette a formalizmus ügyében in-
dított vizsgálatoktól. Mejerholdnak azon-
ban hosszú évekig kellett állandó táma-
dások és gyanúsítások kereszttüzében
dolgoznia, míg végül is bezárták színházát.
És akkor az addigra rendszerezett,
kanonizált idős mester visszafogadta, s
megtette a saját színházában főrende-
zőnek.

Nem először tette, és nem is tehetett
másként. Az orosz színházkultúra egyik
nagy titka, hogy mindig nyílt találkozó-
helye, természetes gyűjtőlencséje a kor-
szak művészeti törekvéseinek, irányzatai-
nak, ezek szintézisét igyekszik megte-
remteni. A Művész Szinház életerejét
például éppen két teljesen ellentétes alkatú
vezetőjének állandó művészi versengése
őrizte meg olyan sokáig. És az íróké,
akiket ez a verseny mozgósított: Csehov és
Tolsztoj, Gorkij és Bulgakov...

Mejerhold első nagy „megtérése" 1905-
ben volt, amikor a Művész Színház
törzsközönsége, a liberális orosz értelmi-
ség a forradalomtól megrettenve jobbra
kezdte volna húzni a színházat. A Cse-
resznyéskertet nem lehetett már a Csehov
követelte fájdalmas-gunyoros hangvétel-
ben játszani, s az Éjjeli menedékhely meg a
Kispolgárok óriási sikere után sem lehetett
játszani a forradalmizálódó Gorkijt. Akkor
a színház úgy próbált ellensúlyt teremteni,
hogy visszahívta a néhány éve a
színházból látványosan kivált, azóta
vidéken hányódó ifjú titánt, s - Szta-
nyiszlavszkij irányítása mellett - megszer-
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veztette vele a Művész Színház 1. számú
Stúdióját. Az irodalmi tanácsadó, dra-
maturg Valerij Brjuszov lett, a fő feladat
pedig: a modern drámairodalom bemu-
tatása.

Az I. számú Stúdió munkájának meg-
indulását a kijárási tilalom és az ellenfor-
radalom egyéb egzisztenciális nehézségei
lehetetlenné tették. Mejerhold Pétervárra
költözött, és hamarosan az udvari szín-
házak főrendezője lett. Ez azonban nem
akadályozta meg abban, hogy színész-
képző stúdióját és elméleti folyóiratát, a
Három narancs szerelmesét az ellenzéki
művészek fórumává ne tegye Tairovtól és
Alekszandr Bloktól Majakovszkijig.

Ezt a zászlót vitte tovább Mejerhold
mint a Művelődésügyi Népbiztosság
színházi osztályának vezetője is. Akár-
csak a Művész Színház ünnepelt színész-
nője, a finom és törékeny J. Andrejeva, aki
mint illegális bolsevik párttag Lenin
tudtával, sőt kérésére évtizedekig vállalta a
családos Gorkij mellett az élettárs, a
titkárnő és a pártösszekötő szerepét, a
forradalom után pedig a moszkvai szín-
házak komisszárja volt.

Mejerhold mint művész is tovább foly-
tatta az úttörők és felfedezők útját. Sikerek
és bukások, csalások és csalódások,
sértések és sértődések közepette és mind-
ezekkel együtt valami nagy-nagy hűség és
következetesség jellemzi viharos pályáját.
Ő, aki mindig harcban állt csaknem
mindenkivel, a saját színházába valami
csodálatos természetességgel tudta egy-
begyűjteni az új tehetségeket: Maja-
kovszkijt és Visnyevszkijt, Ehrenburgot és
Zoscsenkót, Olesát, Erdmant, Fajkot,
Nyikolaj Osztrovszkijt, Pxokofjevet és
Sosztakovicsot, meg J. Vahtangovot, a
nagy rendező fiát mint díszlettervezőt. És
velük tudott nagyon kedves és szerény is
lenni. Sikerei csúcspontján a kezdő
Visnyevszkijnek írott levelében például
egyszerűen csak „a színpad öreg techni-
kusának" nevezi magát. És tudjuk, hogy
úgy is viselkedett, mint idősebb, tapasz-
taltabb technikus a fiatal konstruktőr-
mérnökkel. Fennmaradt egy közös képük,
amely valószínűleg A döntő csapás
próbáján készült róluk: a rendező a szín-
padra mutat, és türelmesen magyaráz va-
lamit a sötét ruhás, nyakkendős írónak. Az
ünnepélyes arccal hallgatja.

Nem kell persze idealizáljuk ezt a képet
sem. Maradt fenn tárgyi bizonyíték az
ellenkezőjére is. De nem Mejerholdról van
itt tulajdonképpen szó, hanem az orosz
színházi forradalom egyik jellegzetes
vonásáról. Ezt a forradalmat nem

kávéházakban, hanem hideg és huzatos
hodályokban, munkaruhában csinálták.
Ez a híres prodogyezsda nem polgárhök-
kentő munkászubbony, és nem is méreg-
drága divatfarmer, hanem valóban mun-
karuha volt, amely a színész szabad moz-
gását volt hivatva biztosítani. Kései
utódát ma már csak Obrazcov színészein
lehet látni.

A húszas évek színházi forradalmárai
szegények és fanatikusak voltak: vakon
hittek benne, hogy a proletariátusnak, a
szovjet rendszernek létérdeke a teljes

igazság megismerése önmagáról, létér-
deke, hogy szabadon éljen és virágozzék
egy érzékeny politikai színház, amely ké-
pes már a holnap igényével tekinteni a
mára is. Ezért nem tudtak sokszor eleget
tenni az aznapi elvárásoknak. Mejerhold
így nyilatkozott erről egyszer: „Mi a
most születő új ember arcát szeretnénk
megrajzolni. Ez csak új művészi eszkö-
zökkel lehetséges. De amikor kísérletezni
kezdünk ezzel, akkor mindjárt azt halljuk
: köszönjük, ebből nem kér a proleta-
riátus - ez formalizmus. Akkor bemu-
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tatjuk előadásainkat a munkásoknak, és
határozott választ kérünk: értik vagy nem
értik, amit mi, baloldali művészek
csinálunk. És akkor - mint például leg-
utóbb Szverdlovszkban is A revizorral -
nem mi vallottunk szégyent ..."

Színpadi technikus ? Forradalmár ?Pró-
féta? Mejerhold egyszerűen színházi em-
ber volt. De a szónak legteljesebb, leg-
maibb értelmében volt az.

Barrault írja naplójában:
„Lehet valaki színész és ugyanakkor

nem színházi ember;
lehet valaki író, igazgató, sőt rendező is,
de nem színházi ember .. .
Akit néhány négyzetméternyi deszka sze-
retettel és boldogsággal tud eltölteni az
emberiség és az élet iránt, amely ezeken a
deszkákon újrateremthető,
akit ez a szeretet képessé tesz rá, hogy
egyazon készséggel szolgáljon minden
hivatást, minden szakmát, sőt még az
ezekhez kapcsolódó kemény és gyakran
hálátlan robotot is vállalja, azt az embert
illetheti meg a név: színházi ember."

Mejerhold és nyomában a „Színházi
Október" sok száz aktivistája vállalta ezt
a szolgálatot. Színházuk valóban ilyen
„néhány négyzetméternyi deszka" volt,
amelyen mindennapos „hálátlan robottal"
teremtették újra az életet. Míg ifjúságuk
színhelyén, a Művész Színházban - a
Tretyakov képtár jól ismert képe is
megörökíti ezt - a pompás büfében Alek-
szej Tolsztoj a villásreggelijét fogyasz-
totta, a Mejerhold Színházban csak egyet-
len melegedőhelyiség volt, és kilométere-
ket kellett végigfutni a színészeknek egy-
egy előadás alatt az öltöző és a szín-pad
között.

De nem kell azért lebecsülni a büféket
sem. Arra is az orosz színházi forradalom
adott példát, hogy a színházi műhely nem
jelent feltétlenül elhanyagoltságot,
hányaveti slampot. A hatalom birtokában
a közönség megbecsülése, igazi „ak-
tivizálása" azt a követelményt jelenti el-
sősorban, hogy megteremtsük magunkban
és magunk körül a színházban azokat a
feltételeket, amelyek megrázó mű-vészi
eseménnyé tehetik a vele való találkozást.
Erre adtak példát még a húszas évek
elején a Vahtangov-stúdió lelkes fiataljai
is, akik a régi Arbat egyik elhagyott
villájában a saját kezükkel építették fel a
színházukat. A Turandot hercegnő szereplői
előadás előtt a ruhatárban fogadják az esti
vendégeiket: átveszik a kabátokat,
esernyőket, sárcipőket ... Negyven évvel
később az időközben akadémiai színházzá
nőtt Vahtangov

Színház egyik végzős osztálya tanáruk,
Jurij Ljubimov vezetésével ugyanezt a
színházi honfoglalást ismételte meg. És
ők is maguk készítették a díszleteiket.

Mennyire hozzátartozik egyébként ez is
a színház műhely jellegéhez: hogy maga
nevelhesse ki a saját utánpótlását, s hogy
közben maga is megújulhasson. A Mű-
vész Színházból már öt új művészkol-
lektíva nőtt így ki. Az i. számú Stúdiót
már említettük. Vahtangovék voltak a 2.

Stúdió, a Sztanyiszlavszkij-féle „mód-
szert" az operaművészetre alkalmazó, ma
a mester nevét viselő zenés színház a 3.
számú (életének végén itt tette főrendező-
vé Mejerholdot), a 4. Stúdió az 1956-ban
alakult Szovremennyik; a legújabb, a
legfiatalabb moszkvai színház pedig,
amely egyelőre az új lakótelepek kultúr-
palotáiban játszik, a tavaly végzett szí-
nészosztályból alakult N. Manjukov
professzor vezetésével.

A színház a ruhatárban kezdődik -
hangoztatta szüntelen Sztanyiszlavszkij.
És Mejerhold is felmérhetetlen mennyisé-
gű energiát fordított új színházának ter-
vére, amelyben tulajdonképpen össze
akarta foglalni egész alkotó életének ta-
pasztalatait. Az öltözők és a büfé elhe-
lyezése, a színpad természetes fénnyel
való megvilágítása, s hogy miként lehetne
elkerülni a ruhatárban való sorban állást -
mindez ezerszer jobban érdekelte, mint
bármiféle „rendszer" megkonstruálása. És
éppen ez az talán, amely oly közel hozza
most hozzánk, éppen most, a különféle,
magukat egyedül üdvözítőnek hirdető
színházi elméletek nagy inflációjának
idején, ebben a lassú, kitartó építkezésre
berendezkedő új színházi kor-szakban: a
műhely, a praktikum.

Mejerhold színháza - bár 1937-re csak a
váza készülhetett még el - ma is foga-lom
Moszkvában. Az volt hosszú évtizedeken
át, amíg a színpadi realizmust egy
szobadíszletre egyszerűsítették, s az most
is, amikor a félig felépült, majd le-égett
színház helyén felépült a technika
minden vívmányával felszerelt Szatíra
Színház amphiteátruma, nem messze pe-
dig a Művész Színház pompás új épülete.
A „Színházi Október" öröksége ma is él
és munkál a szovjet színházban. Vah-
tangov tanítványai az ő tanítványai lettek.
Sztanyiszlavszkij pedig halálos ágyán így
intette munkatársait: „Vigyázzanak
Mejerholdra, ő az én igazi örökösöm; rá
hagyom a színházunkat - a Színházat."

A XX. Kongresszust követő színházi
megújulás első hírnöke, a Szovremennyik,

Mejerhold egykori színházával szemben
nyitott kaput a Majakovszkij téren, a köl-
tő bronzba öntött alakja előtt, s így újra
otthonra lelt az elhagyott barát, a rendező
is. Még húsz év telt el, s a Szovremennyik
egykori alapítója, az első Rozov-darabok
hosszú kamaszhőse, Oleg Jefremov most
a Művész Színház igazgatója. Helyreállt a
nemzedékek és tendenciák természetes
egyensúlya, a szovjet színház
folytonossága. Ez is feltétele a kimagasló
új eredmények születésének.

És talán még valami. Az új színház - ha
valóban az akar lenni - nem lehet meg
szinte fanatikus eszmei-művészi el-
kötelezettség és következetesség, s a
társművészetek aktív, alkotó részvétele
nélkül. De legalább ennyire fontos még
egy tényező: elméleti igényesség, magas
szintű gondolati kultúra. A helyzet és a
körülmények szabják meg mindig persze,
hogy ki végzi el ezt a munkát. Az ideális
az, amikor az új színházi törekvésekkel
egyidőben, ezekhez kapcsolódóan egy
hasonlóan gondolkodó kritikus- és
esztétanemzedék van jelen a művészeti
közéletben, amely levonja a kísérletek
hasznosítható tanulságait. Ez azonban az
orosz-szovjet színháznak is csak ritkán
adatott meg. A munka nagy részét így
mindig maguk a színházi alkotók végez-
ték el. Sztanyiszlavszkij elméleti műkö-
dése közismert. Tairov is írt könyvet,
Mejerhold most megjelenő írásos hagya-
téka pedig máris több kötetre rúg. A mai
szovjet színház nagy újítói is mind elmé-
leti munkák szerzői: Zavadszkij, Marija
Knyebel, Obrazcov, Efrosz, Ljubimov ...
Tovsztonogov a művészet-tudományok
doktora.

Ismét a színházművészet folytonossá-
gának a kérdésénél tartunk tehát. A
„doktor urakat" és a „tanár urakat"
ugyanis nem a „Színházi Október" hozta,
de az tette példává mint a Művész
Színház örökségét, amelynek jelentősé-
gére Lenin többször is figyelmeztetett.
Különösen azt a kijelentését jegyezte meg
az idősebb színházi nemzedék, amelyről
Lunacsarszkij számolt be a szín-ház
fennállásának harmincadik évfordulójára
rendezett ünnepségen. Megkérdez-te még
népbiztos korában Lenint, egyetért-e a
Művész Színház akadémiai szín-házzá
való nyilvánításával. S az ünnepségen
meghatottan idézte Lenin válaszát:
„Hogyne, természetesen! Ha van színháza
a múltnak, amit bármi áron is meg kell
mentenünk és őriznünk, az a Művész
Színház!"

Csakhogy mi a lényege, mi a mai jelen-



tése ennek az örökségnek ? Erről folyik
azóta is a vita. Egy tanulság mindeneset-re
kézenfekvő. Sztanyiszlavszkij és Nye-
mirovics-Dancsenko említett vetélkedése -
amely nélkül a Művész Színház soha nem
jutott volna el oda, ahova eljutott - nem
egyszerűen két eltérő alkatú művész
rivalizálása, hanem a modern színházi
munkamegosztás és vezetési stílus egyik
iskolapéldája. Korántsem egyszerű, de
rendkívül termékeny megoldása azoknak
az áldatlan vitáknak, amelyek elmélet és
gyakorlat, irodalom és színház viszonyáról
nálunk is folynak.

Amint tudjuk, Nyemirovics-Dancsenko
nemcsak társigazgató, hanem író, rendező
és afféle szuperdramaturg is volt
egyszemélyben, vétójoggal minden, a
műsorral összefüggő kérdésben. Azt is
tudjuk, hogyan élt ezzel a jogával. Ami-
kor neki ítélték oda az 1896/97-es évad
legjobb darabjáért járó Gribojedov-díjat,
lemondott róla a Sirály javára, és Csehov
új művét, amely megbukott Pétervárott,
Sztanyiszlavszkij értetlenségével nem
törődve felvette a Művész Szín-ház
műsorára. És felkerült a sirály emblémája
a színház függönyére is. Sztanyiszlavszkij
így emlékezik vissza erre: „Egy-mástól
függetlenül közeledtünk Csehovhoz és a
művében rejlő szellemi kincshez:
Vlagyimir Ivanovics a maga írói útján, én
pedig a magam színészi mestersége által
megszabott úton. A darab megkö-
zelítésének e különbözősége eleinte zavart
bennünket; hosszadalmas vitákba
bocsátkoztunk elvekről, művek ről, a
művészet mibenlétéről. A dolog olykor
bizony még veszekedéssé is fajult. Ez
azonban mindannyiszor művészi, szín-házi
civakodás volt - ártalmatlan. Sőt,
éppenséggel jótékony hatást tett ránk:
megtanított rá bennünket, hogyan mé-
lyedjünk el tudatosan a művészet lénye-
gében. Ami felfogásunk különbözőségét,
tevékenységünk irodalmi és színpadi
hatáskörre való felosztását illeti, hama-
rosan mindez megszűnt. Meggyőződtünk
róla, hogy nem lehet elválasztani a formát
a tartalomtól, a mű irodalmi, lélektaní
vagy társadalmi oldalát a figuráktól, a
színpadképtől és a külső kiállítástól, amely
együttesen teremti meg a mű-vészi
előadást."

Sztanyiszlavszkij megtanult darabot
olvasni, Nyemirovics-Dancsenko pedig
egyre többet járt le a próbákra. Később
egyedül is rendezett, olyan előadásokat,
mint a Hamlet, a Három nővér vagy a
Bulgakov-féle Puskin. Mert Bulgakov, aki
Színházi regényében oly kegyetlenül

kifigurázza a két civakodó öregurat, új
darabjait mégiscsak a Művész Színházba
vitte. Amikor pedig darabjait már nem
játszhatták, ott volt segédrendező és szí-
nész hat éven át .. .

„Ennek a mai színházi forradalomnak
az a tragédiája, hogy nem született még
meg hozzá a drámaíró" - írta Sztanyisz-
lavszkij a harmincas évek közepén, ami-
kor pedig megszületett már a legtöbb ma
is játszott, klasszikus szovjet mű. Hogy ki
volt a hibás - hogy ki a hibás -, ma is
vitatkozunk rajta. De kísértetiesen illenek
ezek a szavak ma is a világszínház
helyzetére. Egymásra mutogat a két
egymásra utalt pályatárs: egymástól várják
azt a nagy szemléleti megújulást, amely-re
önmaguk, úgy látszik, nem képesek. Pedig
hát lehet, hogy nem is valami egyetlen
varázsszót kellene most egymás száján
lesni. Csak meg kellene keresni újra,
szépen egymás után az élet új tényeinek
megfelelő új szavakat. Az ugrás-szerű
minőségi változást pedig majd ezek
felhalmozódása fogja kiváltani. Ezért
jelent forradalmi tettet ennek az új szín-
házi nyelvnek a kitartó, mindennapi
építése.

A színház - permanens forradalom.
„Minden előadás minden pillanata meg-
ismételhetetlen - hangoztatta mindig
Vahtangov. - Holnap ugyanabban a
színdarabban, ugyanazokkal a szereplők-
kel, ugyanazon díszletek között, ugyan-
annak a színpadi pillanatnak ugyanazon
szavai hangzanak el, ugyanolyan csele-
kedetek mennek végbe, és mindez mégis
más lesz, mint tegnap volt. A tegnap már
soha, soha nem ismételhető meg!" Ennél
pontosabban ma sem lehet meg-
fogalmazni a forradalmi színház ars
poeticáját.

V. POLJAKOV

Hatvan színházi évad

Amikor a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 6o. évfordulóját ünnepeljük,
amikor végigtekintünk mindazon, amit a
szovjet emberek életünk minden területén
létrehoztak, a szovjet kultúra és művészet
évfordulóját is ünnepeljük, azon a
hatvanéves úton is végigtekintünk,
amelyet fejlődése során a szovjet színház
tett meg.

Hatvan színházi évad, amelyeknek
mindegyike egybecseng a forradalommal.
Október eszméi, amelyeket a háborús
rombolástól meztelen, a sokéves
imperialista háború után éhező és nincs-
telen országban hirdettek meg, idővel
egyre jobban megvalósultak, realitássá
váltak.

Az idő múlásával a forradalom és a
szocializmus eszméi tehetséges, valóban
művészi, érett hazafisággal teli színda-
rabokban jelennek meg. De már a szovjet
korszak első darabjai, mint például
Majakovszkij Buffo-misztériuma, amelyet
Október első évfordulójára Mejerhold
rendezett meg Pétervárott, a színházter-
meket megtöltő új, forradalmi hangulatú
közönség körében meleg elismerésre
találtak.

Az új forradalmi valóság, az új kor-szak
szelleme a színházművészektől az új
formák keresését kívánta meg, s a for-
radalom első éveiben a színház szakadat-
lan és bátor kísérletek jegyében fejlődött.
Hány színházi eszme született a forradal-
mi harc, a viharos változások hatására,
amelyek a volt orosz impérium területén
söpörtek végig.

A forradalom a színházi kollektívák
százait és ezreit hívta életre, sosem ismert
alkotókedvet ébresztett, vágyat az új
gondolatok és érzések példátlan méretű
kifejezésére. „Egész Oroszország ját-szik"

jegyezte meg egyik korabeli fel-
szólalásában A. V. Lunacsarszkij, a mű-
velődési népbiztos.

A forradalom azokban a már kiforrott,
ismert művészekben is új erőket hozott
felszínre, akiknek művészi pályája még a
forradalom előtt alakult ki. V. Mejerhold,
a fékezhetetlen újító kimeríthetet-


