
észre vagy tudatosan eleresztik a fülük
mellett beszélgető partnerük válaszát.
Tekintetük a kék képernyőre szegeződik,
amely életükben minden egyéb kapcsola-
tot felváltott. Es itt, a második felvonás
közepén megjelenik a furcsa, Krisztus
nevet viselő lakó (V. Szvekolnyikov
játssza egy pásztor vagy judós fehér vá-
szoningében), megáll a küszöbön, s az
előadás folyamán először gyullad ki a háta
mögött a halványkék fény. Megjelenése
A. Ivanov Krisztus megjelenik a népnek című
képét idézi fel emlékezetünkben azzal az
ironikus különbséggel, hogy a „nép" itt
egészen más, semmin nem csodálkozik, s
változatlanul nézi a televízió soros
krimijét.

Ettől a perctől kezdve az előadás,
amely könnyed vígjátékként indult, egy-re
filozofikusabbá válik, példabeszéddé,
amely arra kényszeríti a nézőt, hogy el-
gondolkodjon az életen, kinevesse a
nyárspolgárok lélektelen vegetálását, és
megértse Imre törekvését, hogy elkerül-
jön otthonról, más, aktívabb életet kezd-
jen.

Az előadás nemcsak feltárta Szakonyi
drámájának komoly szociális és filozófiai
kérdéseit, de felnagyította és kiélezte azo-
kat.

Utószó

Láthatjuk, hogy a magyar dráma második
fesztiváljának legfontosabb eseményei a
szovjet vidéki színházakban s elsősorban
az orosz vidéki színházakban voltak. A
színházak mesterei és a művészet irányítói
nagy alkotói bátorságról, rugalmasságról
és eszmei, művészi tisztánlátásról tettek
tanúbizonyságot, hogy „minek a nevében"

és miért játszanak városukban magyar
darabot. „Színházi fővárosaink", Moszkva
és Leningrád csak az utolsó pillanatban
csatlakoztak a fesztiválhoz, s meg kell
mondani, különös művészi felfedezéssel
nem leptek meg bennünket. És ez aligha
véletlen. A színházi élet központja a
Szovjetunióban, mint egyébként
Magyarországon is, az utóbbi években
vidékre került át, ahol a színház
szerelmeseinek százai dolgoz-nak tudatos
művészi elképzelésekkel és lelkesedéssel.

Nem hiszem, hogy érdemes lenne mé-
ricskélni, kinek - nekünk vagy a magya-
roknak - volt hasznosabb ez a szellemi
találkozó. Az a fontos, hogy közös gyer-
mekünk a Színház nyert vele, s természe-
tesen a néző, aki nélkül a színház nem lé-
tezik.

Szeredás Ágnes fordítása

NÁNAY ISTVÁN

Az újraértelmezés
fokozatai

Magyar darabok szovjet előadásai -
magyar szemmel

Négy a százharmincból

Második alkalommal rendezték meg a
Szovjetunióban a magyar dráma és szín-
házművészet ünnepi dekádját, amelynek
alkalmából a köztársaságok majd' száz-
harminc színházában játszottak magyar
darabot. Sorolhatnánk az impozáns
számadatokat, hány szerző hány műve
került beláthatatlanul nagy nyilvánosság
elé, hány magyar rendező, díszlet- és jel-
meztervező vendégszerepelt, mekkora
nyeresége ez a fesztivál a magyar kultú-
rának és színházművészetnek, de ezúttal
eltekintünk ettől. Megtették ezt a szám-
vetést annak idején a napilapok, a többi
tömegkommunikációs orgánum. Inkább
felidéznénk azt a négy előadást, amelyet
még a hivatalos dekád megnyitása előtt a
pillanatnyi műsorrend, a nagy távolságok
és a szervezés kiszámíthatatlan útjai
következtében látnunk adatott A négy
előadásból kettőt Moszkvában, kettőt a
Kaukázus északi lejtőjén elterülő Cse-
csen-Ingusz Autonóm Köztársaság fővá-
rosában, Groznijban láttunk.

Moszkvában a közel harminc színház
közül hétben mutattak be magyar dara-
bot. A Művész Színház - Horvai István
rendezésében - Csurka István Eredeti

helyszínét, a Kisszínház Sarkadi Imre El-

veszett paradicsomát játszotta; irodalmi
összeállítások, bábszínházi produkció
mellett Karinthy Ferenc Budapesti tavas a ,

Örkény István Macskajátéka, vala-mint
Karinthy Frigyes A bűvös szék és Molnár
Ferenc Egy, kettő, három című műve egy
estén, esztrádosítva szerepelt a műsoron.
(Ez utóbbi kettőt láthattuk.)

Groznij Lermontov Színházában pedig -
a Szovjetunióban először - orosz nyelven
játszották Az ember tragédiáját, Petőfi Tigris
és hiénája viszont csecsen nyelven szólalt
meg.

Egy-egy darab külföldi interpretálása-
kor magától értetődő, hogy az új környe-
zetben, az eredeti társadalmi-kommuni-
kációs kontextusból kiszakítva, másfajta
iskolázottságú, hagyományú művészek
kezében némiképp átalakul a mű, meg-
változnak a hangsúlyai, olyan új színek
hívódnak elő, amelyekről odahaza az al-
kotók és a közönség nem is álmodott.

Alighanem éppen ezek az arányvál-
tozások, hangsúlyeltolódások, újra- és
átértelmezések, ezek felfedezése és nyo-
mon követése a legizgalmasabb. Erre ad-
tak lehetőséget a látott előadások is.

A szerelmes Orbánné

A Macskajátékot a Mosszovjet Színház
stúdióelőadásként mutatta be a foyer-
jában. A csupa márvány óriási előcsar-
nokban magas ablakok, rajtuk dupla füg-
göny, impozáns üvegcsillárok, itt is, ott is
ládákba ültetett pálmák. Ebben a nagy
térben szinte elvész az a dobogó, amely a
darab játékteréül szolgál. Előtte néhány
sor szék, az előadás szakmai főpróbáján
vagyunk, azok a kritikusok, szakemberek
nézik a produkciót, akiknek véleménye,
állásfoglalása alapján kerülhet majd sor a
bemutatóra.

I. A. Dolman, a rendezőnő fölfogásában
a darab csupán egy öregasszony kései,
szomorú szerelméről szól. A mű elő-
adástörténetében volt már -- nem is egy -
példa arra, hogy leszűkítették a darab
problémagazdagságát, ám ilyen érzelmes
megközelítésű interpretálás alighanem
kevés akadt.

A dobogó két hátulsó sarkán egy-egy
szép paraván áll, Giza és Erzsi „helyszí-
nét" jelölik. Közöttük, középen a két
Szkalla lányt ábrázoló hatalmas fotó,
amely a visszaemlékező epizódokban ket-
tényílik, és mögüle vagy két fehér ruhás
kislány szalad elő, s fogócskázás köz-ben
kifut a nézők között, vagy egy fiatal lány,
aki az ifjú Viktorba szerelmes ifjú Erzsit
testesíti meg, s aki kecses mozdulatokkal
távozik, ugyancsak a nézők között. Giza
végig a jobb oldali paraván előtt ül, rajta
és Orbánnén kívül minden-ki az
előcsarnok valamelyik távoli pontjáról,
tehát hosszan és lassan, az előadás
menetét megszakítva jön be, és ugyan-így
távozik. Paula viszonylag fiatal nő, így az
eredeti konfliktusszituációval el-lentétben
itt a két nő közötti generációs viszály
kerül a középpontba. Ugyancsak jóval
fiatalabb a darabbeli koránál Viktor anyja,
aki látszatra Viktorral és Orbánnéval
egyidős, tehát képtelen szituáció jön létre.
Minden szereplő feltűnően elegáns, a
játék egésze finom, már-már finomkodó.
A rendezőnő kihagyott minden olyan
epizódot, utalást, amely a darab groteszk
voltát hangsúlyozná, így természetesen
Giza bepisilését is, és emiatt vált
elhanyagolható epizódfigurává Egérke.
Ugyanakkor ennek a felfogásnak a keretei
között rendkívül kulturáltan és
érzékenyen fogalmazzák meg szerepüket



a színészek. Mindenekelőtt I. P. Kartaseva
szomorú tónusú, a szerepben tragikus
lehetőségeket hangsúlyozó Orbánnéja, L.
V. Saposnyikova méltóságteljes Gizája és
M. B. Pagorzsejszkij enyhén
megmosolyognivaló, de valójában szere-
tetreméltó Viktorja emlékezetes.

Amerikanizált Magyarország?

A Miniatűr Színház - esztrád színház. Így
nem csodálkozhatunk azon, hogy A bűvös
szék és a felére meghúzott Egy, kettő,
három itt zenés játék lett. A két darabot
Valamikor, a régi Budapesten közös címmel
játsszák, de mai hangvételű muzsikával - a
Molnár-darabot amerikai rockzenével - és
mai öltözékben. Ez az első olyan
ellentmondás, ami a magyar nézőt kissé
meghökkenti. Bár elképzelhető lenne egy
olyan koncepció is, mi-szerint lám, lám az
ötven-hatvan évvel ezelőtti társadalmi
visszásságok itt-ott még ma is felütik
fejüket, tehát a maga módján hadakozzon
ellenük a színház is. Az előadás egésze, a
részletek ellent-mondásossága azonban
nem erről a szatirikus megközelítésről
tanúskodik. Különösen nem az Egy, kettő,
három. A díszleten Magyar Nemzeti Bank
felírású épület látszik, amelyre időnként
Uncle Sam képét montírozzák; a szereplők
Magyar Nemzetet (!) olvasnak, de
misternek szólítják egymást; Fuksz Antal
„átalakítását" két feketeruhás, fekete
háromszög alakú kendővel bekötött arcú
gengszter (vagy terrorista, anarchista, Ku-
Klux-Klan-tag, az asszociációsor
folytatható) végzi el és így tovább.
Jogosak a kérdések: hol játszódik
tulajdonképpen a darab ? Mit és kiket akar
kipellengérezni az előadás ?

A dramatizálásból adódó következet-
lenségeket csak elmélyíti az előadás. R.
Rugyin rendezése csupán a legkézenfek-
vőbb humorforrások kiaknázását segíti
elő. A parányi színpadot borító, de csak a
hatásos zenés bevonulást szolgáló emel-
vényrendszer alig ad módot a játékra, a
színpadot mélységében nem lehet ki-
használni, a szereplők az előszínpadra
szorulnak. Hiányzik a figuraábrázolás,
követhetetlen a cselekmény, érthetetlen,
miért fakadnak dalra a szereplők. Az
előadás ellentmondásossága pontosan le-
mérhető a közönségreakciókon is. A bűvös
szék szövegpoénjait - és csak azokat! - jól
veszik, ám fagyos unalom és értet-lenség
fogadja az Egy, kettő, hármat. Á jegyek
erre az előadásra is, ahogy a moszkvai
színházak mindegyikére, négy-öt hónapra
előre elkeltek. Efeletti örömünk ezúttal
nem ürömtelen.

Békévé oldott testvérháború

A csecsenek-inguszok szegről-végről - így
tartják - rokonaink. Beszédük dallama,
hanglejtése leginkább a finnekéhez
hasonlít, jó néhány rokon eredetű közös
szavunk van, a „h" hangjuk azonban az
arabok kemény h-ja. Ez a maréknyi nem-
zetiség valójában arab eredetű, a
finnugorok vándorlásaik közben
kerülhettek velük kapcsolatba.
Mindenesetre Csecsen-Ingusztánia
számon tartja és ápolja a rokonságot és a
barátságot a magyarokkal. Bizonyság rá,
hogy Komárom megye testvérterülete ez
az autonóm köztársaság, valamint Groznij
és Tatabánya test-vérvárosok. Talán ez a
rokonszenv is magyarázza, miért volt
olyan nagy és fontos esemény Groznijban
a magyar dráma fesztiválja, miért
mutattak be ennek a parányi
köztársaságnak a színházai két magyar
darabot is. S nem akármilyeneket! Míg a
szovjetunióbeli drámafesztiválon
nyomasztó többségben voltak a szatirikus
vígjátékok, romantikus szín-művek, mai
és nem mai komédiák, addig Groznijban
két klasszikusunk kapott színpadot.

Petőfi Sándor Tigris és hiénáját a hazai
színházi szakemberek és irodalomtörté-
nészek nem tartják hibátlan remekmű-nek.
Szövevényes, túlbonyolított vagy vázlatos
jelenetek füzére, amelyet - a kor
drámairodalmának ihletése nyomán - nem
kevés vadromantikus elem is terhel.
Ugyanakkor nem vitatható: szerkezeté-
ben kimutatható a shakespeare-i dráma-
szerkesztés hatása, a főfigurák sarkítottan
egyénítettek, hatalmas indulatok hul-
lámzanak a darabban. Nem véletlen, hogy
- bár elvétve - nálunk is próbálkoznak a
dráma felélesztésével, színpad-ra
alakításával (Körszínház, Universitas
együttes). A Szovjetunióban ez az egyik
legtöbbet játszott magyar sikerdarab. Va-
jon mi lehet az oka ennek a népszerűség-
nek? Minden bizonnyal az, hogy a mi-
énktől eltérő színi és egyéb hagyományok
miatt a romantikus játéknak ott nagyobb
becse van, mint nálunk, ugyan-akkor az
elfogulatlan rendezői-dramaturgi szem és
kéz biztosabban tud rendet teremteni a mű
felépítésében, illetve egy kialakult, a
műhöz jobban igazodó játékstílus
birtokában vannak. Ez megmutatkozott a
grozniji, csecsen nyelven elő-adott Tigris
és hiéna-előadásban is. R. S. Hakisev, a
rendező a testvérháború borzalmait
hatásosan, a naturalista vagy a divatos
színi elemeket sem nélkülözve mutatta be,
ugyanakkor a béke óhajtását finoman és
plasztikusan érzékeltette. Kü-

lönösebb szcenikai leleményről, drama-
turgiai újításról nem tanúskodott az elő-
adás, de érződött: a társulat kitűnően
beszéli a romantika nyelvét. A teret vál-
tozatosan szűkítő és tágító, egyszerű,
stílusos, a kellő látványszintű eligazítást
megadó díszlet főleg textíliákból készült.
Az előadás tempója számunkra kissé las-
súnak tűnt, az egyes jelenetek beállítása
sokszor tablószerű volt. Mégis számos
emlékezetes képe van az előadásnak. A
fegyveres párharcok koreográfiájából,
mozgásából látszik, hogy jelentős nép-
tánchagyományokra támaszkodhat az ot-
tani színészi technika, mondhatni - és ezt
a mindennapi életben is tapasztalhattuk -
az emberek vérében van egy bizonyos
tánc-mozgáskultúra. Az előadás utolsó
jelenete a mozgalmas darab nyug-
vópontja, egyben nyugtalanító összefog-
lalása: a vak Béla király egyedül maradva
a színen halkan mondja el záróbeszédét,
amelyből keserűen kiviláglik: a győzelem
pirruszi volt, ellenfelek és barátok,
testvérek és szülők véreztek el mellette, ő
maga világtalan, körülötte rom és
pusztulás; ilyen béke következhet a
háborúskodás, különösen a testvérháborúk
után. Tágabb és szűkebb világtörténeti
távlatban egyaránt érvényes ez a
gondolatsor. A nemzetiségi nyelvű szín-
ház nem elsősorban a fővárosban lép fel,
hanem a köztársaság helységeit járja, így
jóvoltukból olyanok is megismerkedhet-
nek Petőfi ma is korszerű mondandójú
drámájával, s így közvetve a magyar kul-
túrával, akik azelőtt jószerivel hazánkról
is alig hallottak.

Tragédia - londoni szín nélkül

A négy előadás közül a legjelentősebb A
ember tragédiájának grozniji, orosz nyelvű
bemutatója. Nemcsak a feladat nagysága,
a tiszteletreméltó vállalkozás, hanem az
önálló szemléletű, merészen újító
színrevitel miatt, amelyben egy-szerre
érvényesült a mű általános filozófiája és
ma is érvényes, áttételes mondanivalója.

A rendező, M. Szolcajev és a dramaturg,
O. Kuznyecov igen erősen megrövidítette
a szöveget. Szinte minden színnél
jelentősek a belső húzások (egy-két
esetben az ötven százalékot is elérik), sőt
a második prágai és a londoni színt el is
hagyták, tehát a párizsi szín után rögtön a
falanszter következik. Ezt köz-ponti
jelenetnek tartották, ezért ennek a szövege
maradt meg legépebben.

A rendezői koncepció szerint a dráma az
ember legyőzhetetlenségéről szól. Az



Úr és Lucifer párharcában Ádám és Éva
szövetségese Lucifernek. A drámai erő-
vonalak pontos megrajzolása érdekében
az Űr testi mivoltában jelenik meg, sőt,
mivel ugyanaz a színész játssza az Urat,
Péter apostolt, a pátriárkát, Rudolf csá-
szárt és a falanszter tudósát, a történelmi
színekben is hangsúlyossá válik az Úr és
Lucifer, illetve az általuk megtestesített
történelmi és emberi magatartásformák,
eszmék, etikai nézetek szembeszegülése.
A rendező úgy komponálja a jeleneteket,
hogy az Urat játszó színész mindig
dinamikus térbeli ellenpontja legyen
Lucifernek vagy Ádámnak.

Az alkotók szerint ma a múlt század-
beli kapitalizmus - ráadásul torzult - képét
megmutatni merő anakronizmus. Mivel
Madách a londoni színben nem tudta
korának olyan sűrített jellegzetességeit,
konfliktusait felmutatni, mint tette azt a
megelőző színekben, a falanszterrel foly-
tatták a párizsi színt. Annál is inkább te-
hették ezt, mivel köztársaságuk fejlődé-se
is lényegében hasonló történelmi utat járt
be, amikor a feudális viszonyokból - a
kapitalista fejlődési szakaszt kihagyva - a
szocializmus építésének korszakába
léptek. Éppen ezért az előadás kulcsje-
lenete a falanszter szín. Á rendező félel-
metes víziót rajzol, egyben figyelmeztet: a
technikai civilizáció túlhajtása, az
elszemélytelenedés elképzelhetetlenül
nagy veszélyt rejt magában, torz távla-
tokat szülhet. A párizsi szín eufóriás han-
gulata, Danton lefejezése után éles vá-
gással következik a falanszter. A teret
szegélyező kerítés akár szögesdrótból is
lehetne, a falanszterlakók egyforma, fe-
kete csuklyás köpenyben vonulnak be,
kezük a tarkójukon összekulcsolva, az
őröknél lapát, csákány, ásó, ezek a szer-
számok fegyverek is lehetnek (például a
gyerekek pályaalkalmasságának meg-
állapításakor vagy Ádám és Éva egymásra
ismerésekor).

Az előadás befejezése némileg eltér a
Madách-műétől. A színpad két oldalán
egymással szemben áll az Úr és Lucifer,
középütt, egymáshoz bújva, Ádám és Éva.
Lucifer nem hagyja magát kikergetni,
legyőzni, némán száll szembe az Úrral. Az
emberpár az ismert befejező mondat után
válaszút elé kerül. Ok ismét, önként
Lucifert választják útjuk kísérőjéül,
társául. Visszamenőleg érthetővé válik,
miért oly humanista alapállású, kissé
szomorkás A. V. Pozdorovkin Luciferje,
egyenrangú társa Ádámnak (V. L
Sztuzser) és Évának (L. N. Votkaljuk),

Az előadás szcenikai megoldása puri-

tán, félkörben elhelyezett lépcsős dobogó
és az egyes színek jelzésére szolgáló
néhány díszletelem mellett főleg a sze-

replők térbeli elhelyezésével és a világí-
tással oldotta meg a rendező az egyes
történelmi korok mai szemléletű felidé-
zését. Érdeles a tömeg szerepeltetése.
Ugyanis hol valóságos mivoltában van
jelen (katonák, őrök, falanszterlakók, az
athéni nép stb.), hol mint a díszlet élő
része (az Űrben föl-alá keringő emberek a
bolygók, a csillagok képzetét keltik, az
eszkimójelenetben a hideg kék fény-nyel
megvilágított emberek alakzatai
jéghegyekre asszociáltatnak és így to-
vább). Mivel a tömeg több funkcióban és
folyamatosan színen van, valamint a
főszereplők ehhez képest kissé statikusak,
és mindenekelőtt a filozofikus mondandó
világos kifejtésére koncentrálnak, az
előadás némileg oratorikus jel-legű,
anélkül, hogy a mű elvesztené eredendő
drámaiságát.

A színészek -- a szerep nagyságától
függetlenül - kivétel nélkül mind nagyon
fegyelmezett és alázatos alkotótársai a a
rendezőnek, dramaturgnak. Látszott:
számukra ügy ez az előadás. A maguk
gondolataihoz, kétségeihez kaptak fo-
gódzót, segítséget a mi Madách
Imrénktől. Így, ekkor és ezért van értelme
az ilyen fesztiválnak. Még akkor is, ha
nem minden esetben jön létre a
groznijihoz hasonló, forró, szeretet- és
felelősségteljes találkozás a színház és a
mű között.

SZŰCS MIKLÓS

Történelem és jelenkor -
két előadás tükrében

A Tragédia Minszkben

A fesztivál talán legérdekesebb, a magya-
rok számára legtanulságosabb előadását
Minszkben, Belorusszija fővárosában az
Orosz Drámai Színházban láttuk. Madách
művét, Az ember tragédiáját a szín-ház
főrendezője, Borisz Lucenko állította
színpadra. A. magyar drámák szovjetunió-
beli fesztiváljának nagydíját és az ezzel
járó magyarországi vendégszereplést
nyerte ezzel a produkcióval a színház.

Érdekes módon a Szovjetunióban meg-
rendezett 1. Magyar Színházi Napokon
1971-ben a tartui Vanemuine Színház
ugyancsak. a Tragédiával szerzett nagydí-
jat. A minszki !rendező ezúttal talán még
észt kolléganőjénél, Epp Kaidunál is me-
részebb volt, a drámát átgondolt, értő,
erős húzásokkal -- például a 8., 10. és 12.

szín teljes kihúzásával - állította. színpad-
ra. Ez idehaza elképzelhetetlennek s min-
denképpen szentségtörésnek számítana.
A. mi Tragédia-előadásainkat szinte gúzsba
köti a mű színpadra. állításának gazdag
tradíciója, amelytől legjobb rendezőink
sem tudják függetleníteni magukat.

Borisz Lucenkónak korántsem kellett
hagyománytisztelőnek lennie, őt és szí-
nészeit a színpadi és irodalmi hagyomá-
nyok. nem befolyásolták: elfogulatlanság
nélkül nyúlhattak a műhöz. A rendező
kitűnő érzékkel talált rá azokra a szálak-
ra, amelyek a klasszikus művet a mához
kötik. Egységes, következetesen végig-
gondolt előadást rendezett. Beillesztette a
darabot saját színházi közegükbe, hoz-
záértően, bátran változtatott a dráma
szövegén: átcsoportosított, hozzátett, el-
vett, ha kellett kiegészített, rövidített, ahol
szükségesnek érezte, sűrítette, tömörítette
a cselekményt. A dráma szövegét
helyenként megzenésítette, Ádám és Éva.
brechti hatású songokat énekel, aláfestő
zeneként Orff Carmina Buranaját
hallhattuk.

Madách művének költőiségét meg-
hagyva, drámának, cselekvésnek, drámai
helyzetek. variációinak, játéknak értelmez-
te Az ember tragédiáját. Borisz Lucenko
felfogásában Ádám számára a történelem
nem konkrét, hanem gondolati realitás,
nem valóságos élmény, hanem lehetőség.


