
az összes színházi rendezőt egy térre, és
közéjük lőni kartáccsal, vagy pedig el
kellene fogadnunk, hogy létezik egy olyan
foglalkozás, hogy rendező, s akkor be kell
látni azt is, hogy szép dolog a darab, de
amikor színre lép a rendező, akkor valami
más kezdődik.

Most itt ül ez a sok ember, aki eljött az
előadásomra (egyébként köszönöm, hogy
eljöttek!) ... Meggyőződésem, hogy ha
most szétosztanák közöttünk egy nagy
szerzőnek ugyanazt a művét, akkor
ahányan vagyunk, annyiféleképpen
olvasnánk, értelmeznénk. Hiába, ilyen az
emberi agy berendezése. És meglehet,
egyikünk sem úgy értelmezné, ahogyan
azt a szerző elképzelte. Számtalanszor
lehet hallani, hogy az emberek
vitatkoznak. - Olvastad Balzacot? -
Persze. - Mit szólsz a századik oldalhoz?
Ugye, nagyszerű ? - Nem, a huszonötödik
jobb. - A hetvenötödik! - és így tovább.
Mindenki csak egy oldalt, egy alakot
ragad ki, és azt lobogtatja.. .

Itt van például Shakespeare Hamletje.
Nagyszerű darab! De ha Szergej Er-
nesztovicsnak egyszer az jutna az eszébe,
hogy végigolvassa mindazt, amit a
Hamletről összeírtak, bizonyos, hogy tel-
jesen összezavarodna. És persze bárme-
lyikünk így járna. Minél okosabb a ta-
nulmány szerzője, annál inkább a maga
szája íze szerint értelmezi a darabot, annál
inkább a maga ötleteinek rendeli alá. Én
például mindig pandan szereplőkkel
képzeltem el a Hamletet, és ami-kor
egyszer meg akartam rendezni, egy-szerre
két színészt bíztam meg a főszereppel: az
egyik a szerep egyik felét mondja el, a
másik meg a másikat. Amikor például a
híres jelenetben Hamlet elkezdi mondani,
hogy: „Lenni, vagy nem lenni", a másik
Hamlet meghuzigálja a kabátujját: „Hohó,
ez az én monológom!" Az első színész
hagyja magát lebeszélni: „Jól van, akkor
én most leülök egy kicsit, bekapom ezt a
narancsot. Mondd tovább te." (...)

A jó rendező és a jó drámaíró, mint
amilyen például Szophoklész volt, nem
tartott szüneteket előadás közben. Ők még
jobban bíztak az emberi szervezet
tűrőképességében, mint mi. De most is
gyakran látjuk, hogy egy-egy jó filmet
moccanás nélkül néz végig a közönség, két
és fél órán át. Nos, csupán ezt kellene
elérni a színházban is. Mi arra törekszünk
legalábbis, hogy ne legyenek szünetek az
előadásainkban.

Persze mindig tudni kell, hogy milyen a
közönség. Kaptam egyszer egy levelet:

„Na, szép kis színház a maguké, az ördög
vinné el! Csinálják meg rendesen az
előadásokat, és akkor majd nem kell a
bemutató után javítgatni őket. Mi-csoda
dolog, hogy az ember hússzor is eljöhet a
színházba, és akkor még mindig nem a
kész előadást látta? Ezután majd nem a
bemutatóra megyünk el, hanem mindjárt a
huszonötödik előadásra." Nos, mit lehet
tenni, elvtársak ? Ilyen a színházi munka
természete : önökkel együtt kell
kidolgozni az előadásokat.

(...) Nálunk az összpróbák és a fő-
próbák közvetlenül megelőzik a bemu-
tatót. Ez teljesen abnormális dolog. A
Szovjetunióban jelenleg a Művész Szín-
ház az egyetlen, amely még nem engedett
a magáéból: az összpróbák után szünetet
tartanak, és csak azután jön az első, a
második és a többi főpróba. Az optimális
eset persze az lenne, ha nem egyszerűen
szünetet tartanának, hanem ha az
előadások legalább egy fél évet érhet-
nének: ha az évad végére mindig el
tudnánk készíteni a következő évad
bemutatóit.

Van még egy alapvető dolog, amivel
nem számolnak nálunk a színházakban:
hogy a díszleteket és a jelmezeket a szí-
nész a bemutató előtt egy héttel látja
először. A próbák alatt a saját ruháját
viseli, pedig legalább ugyanannyi próba
kellene hozzá, hogy a jelmezt megszokja.
Gordon Craignek teljesen igaza volt,
amikor azt mondta, hogy a színészt már az
első próbán jelmezbe kell bújtatni, s
végleges díszletek között kell próbálni
vele, és a kezébe kell adni az összes
kelléket. Később aztán akár el is lehet
hagyni mindezt, mert akkor már
hozzászokott, és pontosan el tudja kép-
zelni, hogy milyen feladatokat kell majd
megoldania. (. ..)

Peterdi Nagy László fordítása
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Az írót, mint minden alkotó embert, teszi
érdekessé, jelentőssé, izgatóvá, ami
benne egyéni, megkülönböztető erejük
megismételhetetlen. És mégis, mint]
akkor éreznénk magunkat biztonságba ha
viszonyítani tudjuk, akkor nyugszom
meg helye, küldetése, jelentősége felt ha
hagyományok vagy kezdeményezések
láncolatában bizonyító pontossággal
elhelyeztük. Tagadhatjuk, leplezhetjük
ilyesfajta közelítésünket a művészethez a
művekhez, de valahányszor azon kapjuk
magunkat, hogy ez a skatulyás
rendszerezőkedv jelen van bennünk-
kötünk, kapcsolunk - és részben eszerint
ítélkezünk.

Alekszandr Vampilovot akarva-
akaratlan újra meg újra hármas kötéssel
rögzítjük irodalomképünk hálójában.
Magamat is azon kapom, a kezembe
került tanulmányokban is azt látom:
megrögzött makacssággal munkássága
pontosnak látszó jellemzéspontjait
igyekszünk kijelölni drámaismereteink
koordináta rendszerében. Így hát
Vampilov mindenekelőtt három
tulajdonsága révén 1á szik számunkra
megragadhatónak:
Jevtusenkóék generációjánál is fiatalak
nemzedéket képviseli; Szibéria
felfedezetlen tartalékait, nyersen-friss
élmény világát, valamiféle még töretlen
és na újdonságerejét hirdeti az
irodalomban s végül dramaturgiájában
nagy XI. századi orosz hagyományokat
folyt legelsősorban a csehovi
írásművészetét

A Jevtusenkónál újabb nemzedékről
alig valamit tudunk. Szovjet irodalom
képünk az ötvenes évek derekán újult
meg. Új élményeink máig is a húsz évek
újrafelfedezéséből, a megfrissülő idősebb
nemzedék új alkotásaiból és k színre lépő
generáció berobbanásából találkoztak:
egyszerre
jelentkeztek érdekesebb mondandójukkal
a „háborús nemzedék" költői,
írói - Vinokurov, Levitanszkij, Baklanov,
Bikov - és borza ágaskodó, egyszer
publicisztikus keménységű, máskor
avantgardosan is
kísérletező munkáikkal a
„harminckettesek", háborút még
gyermekfejjel megérők,
élményeiket az ötvenes évek nagy
társadalmi változásában gyűjtők és
azoktól



eszmélők: Jevtusenko, Voznyeszenszkij
prózaíró társaik. A drámában talán
kevésbé pontosan sorakoztak csapatokká,
e Viktor Rozov törekvései, Radzinszkij s
mások kísérletei jelezhették, hogy az
irodalomnak ebben a műfajában is
sűrűsödő mozzanataival generációs váltást
is készítenek az évek. Hanem ami az
ennél fiatalabbakat illeti, azokról alig
tudunk épet alkotni akármelyik műfajban
is. egy volt ez egészen a legutóbbi évekig,
akkor szinte egyszerre figyeltünk fel egy
új sorakozásra.

A generációs felfedezés sajátos módon
egybeesett a földrajzival: a valóban
fiatalabb évjáratok jelenlétét bizonyító
erős tehetségek (hiszen a valamikori
fiatalokból középnemzedék lett közben)
távoli vidékekről, legelsősorban
Szibériából jelentkeztek. Vaszilij Suksin,
az író, filmrendező és filmszínész,
megannyi nagyszerű novella és az
Energikus emberek című posztumusz írás--
ént ránk hagyott kemény-szatirikus
komédia szerzője, a Vörös kányafa alkotója,

mellette Valentyin Raszputyin, a
maguknak egyre több helyen színpadot is
kikövetelő drámai erejű regények, a Pénzt
Máriának, az Élj és emlékezz, az men

veled, Matyopa szerzője éppúgy ezer
kilométerekről hozott üzenetet, mint a
rövid élete során mindvégig irkutszkinak,
Bajkálon túli embernek megmaradó
Vampilov.

Talán furcsán hangzik első kijelentés-e,
de a csehovi tradíció a szovjet
drámaírásban évtizedekig háttérbe szorult.
Talán csak a legújabb évtizedben
jelentkezett egyre határozottabban az a
magatartás és ars poetica, amely a
kisemberek tragédiáiban vagy éppen
komédiáiban, az élet csendes pillanatainak
-áratlan elemektől feszítővé növő
konfliktusaiban, groteszk költőiségű
szituációk merész vonalú rajzában,
Csehov hagyományát vállalja. És ami
ennél is „csehovibb" vonása nem egy új
műnek ami nem jelenti korántsem azt,
hogy mindenki eleve Csehovot megcélzó
esz-közökkel és művészettel-erővel
érvényesítő is mindezt - s mondjuk a
Farjátyev ábrándjait író rokonszenves Alla
Szokolova halványabban ábrázol, mint
például Vampilov): az egymás mellett
vonszolt sorsok ábrázolása, a
kapcsolatteremtés nehézségének
megrajzolása egy--e több új drámai
műnek került közép-pontjába.

Elhelyeztük hát Vampilovot. Tisztáztuk,
mikor és honnan érkezett, nagyjából
milyen poggyásszal, s körülbelül

kikkel tart rokonságot. Sokat mondtunk-e
róla ezzel? Inkább keveset. Próbáljuk meg
ha csak a portré néhány vonásának
vázlatos felrajzolásáig is - szemügyre
venni őt közelebbről.

Negyvenkét éves lenne, ha élne. Két
napja hiányzott a harmincöt esztendőhöz,
amikor 1972. augusztus 19-én a viharos
Bajlkálba fulladt egy csónakút során.
Újságíró volt (eredetileg tanító-ként
kezdte), mindvégig megmaradt abban a
„provinciális", ,,vidéki" világban, amelyről
olyan ironikus-keserűen és mégis olyan
líraian-szeretettel írt. Éppen-éppen
kezdett országos hírűvé lenni, drámái már
Jefremovot és Tovsztonogovot fog-
lalkoztatták, amikor meghalt olyan os-
tobán-fiatalon.

Amit ránk hagyott, az elég erős, eredeti
és önálló érvényű ahhoz, hogy életmű-
vének sorsa ne szoruljon a legenda tá-
mogatására. Fiatal halálát nehéz elfelejte-
ni, de drámái a tragikus sorstól függet-
lenül, önálló értékként, önmagukért be-
szélnek. (Különben ugyanezt az utat jár-
ták meg Vaszilij Suksin alkotásai is - a
sírját újra meg újra elborító vörös
kányafaerdők lassan mögöttünk ma-
radnak, a novellák, filmek legjava pedig
hosszan-hosszan elkísér bennünket.)
Talán erőltetettnek hat a kérdés, de
Vampilov esetében szinte lehetetlen fel
nem tenni: néhány írás maradt-c ránk
utána - nagyjából öt színdarab vagy igazi
életmű ? Bármilyen rövidre zárt is,
bármilyen sután végződő ez az élet-pálya,
a vampilovi dramaturgia nem egy-szerűen
ígéretes kezdés, fájdalmas torzó.
Vampilov saját színházat épített, ki
merném mondani: évtizedekre visszame-
nően alig látunk a szovjet irodalomban
drámaszerzőt, aki ilyen tudatosan és ilyen
nemesen irodalmi eszközökkel teremtett-
alkotott magának önálló erejű, erős belső
logikájú színpadi világot. Törekvéseiben a
tökéletesen kidolgozott eredmény, a
letisztult véglegesség helyett gyakran
látható még a naivságtól sem mentes
próbálkozás, az őszinte nyíltsággal
elfedetlen jelzés, a vállalt, felmutatott és
gyakran még a felfestéseket is elénk táró
útkijelölés. De legérettebb
írásaiban elsősorban a Húsz perc egy
angyallal egyfelvonásnyi groteszkjét, a
Vadkacsavadászatot és a Múlt nyáron,
Csulimszkban című drámát mondanám
annak - a legfontosabb pontokon jelen
van a le-tisztultság, már-már a
befejezettség, a véglegesség.

Mi felé törekedett Vampilov, hogyan
épült fel a vampilovi mű?

Az 1964-ben a Tyeatr című moszkvai
folyóiratban közreadott első drámai
publikációja, a jobbára (gondolom) mű-
kedvelőknek szánt Dom oknami v pole
(Mezőkre néző ház) című egyfelvonásos
legfeljebb színhelyével, nagyon-nagyon
messziről, esetleg szereplőinek csendes
egyszerűségével, társadalmi hovatarto-
zásával jelezhet valamit a későbbi darabok
világából. Maga a gondolat gyönyörű és
gyönyörűen vampilovi (mondjuk,
tökéletesen és pontosan az a Múlt nyáron,
Csulimszkban ugyanilyen mozzanatokból
épülő érettsége felől vissza-nézve): a fiatal
tanító, aki letudta a kötelező falusi éveket,
búcsúzik szakmai gyakorlata színhelyétől,
és egyszerre csak rádöbben, hogy
felfedezetlen, észrevétlen maradt számára
a körülötte lélegző világ és a lehetséges
emberi kapcsolat, a szerelem.

A következő darab már összetettebb,
érdekesebb. (Egyébként a Vampilov-
kronológia olykor eléggé bizonytalan: a
sokszor átírt drámák nemegyszer pár-
huzamosan készültek szerzőjük műhe-
lyében, s előfordul, hogy sem az első
indítás, sem a végső publikálás nem igazít
cl megnyugtatóan.) A magyarul a po-
zsonyi Irodalmi Szemlében megjelent s az
idei évadban Kecskeméten színre kerülő
Búcsúzás júniusban című, lényegében
elsőnek mondható Vampilov-dráma friss,
eleven, szinte minden elemében fiatalosan
próbálkozó kedvű írás. Jelenetsora
dramaturgiailag hagyományosan szer-
kesztett, s az ötvenes évek derekától ki-
alakuló „fiatal életek elindulása" tematika
megannyi regénybeli vagy éppen filmes
ábrázolását, akár színpadi felvázolását
sorra véve, megszokottnak, a hatvanas
években már-már hagyományosnak
mondható tárgyválasztása, erkölcsi ítél-
kezése, alapállása is. Diák világba vezet,
egyetemista fiúkat, lányokat ábrázol, s
köztük, a kör középpontjában egy sza-
bálytalanabb, izgatottabb, már-már izgága
fiatalembert, az igazság vállalásáért
álmodozókedvűen tiszta lázadót Az „erők
elosztása" talán egy kicsit naivan leegy-
szerűsített: egyik oldalon a nonkonfor-
mizmus szelíden tiszta változatát érvénye-
sítő nyugtalan fiú, a másikon a
tekintéllyel, szolgálatok revanzsálá-
saképpen felajánlott diplomával operáló
rektor, s kettőjük között a rektor lánya, aki
beleszeret a borzas igazságjavítóba s az
általa képviselt igazságba. De azért
valami, még távolról, ennek a darabnak a
hősében már a Múlt nyáron, Csulimszkban
befolyásos világnak hátat fordító
Samanovjának, a



Vadkacsavadászat nyugtalan-borzas, izgága
Zilovjának gondjait ígéri.

Az elsőszülött (ahogyan magyar tévé-
adaptációja tette ismertté, vagy nyomtatott
magyar kiadása szerint: A meg-tért fiú) más
oldaláról jelzi az egyre pontosabban
alakuló vampilovi világot. A szibériai
íróról egyik kritikusa találóan jegyzi meg,
hogy elromlott életek és elrontott
élethelyzetek elemzésének mestere a
színpadon. Itt már ezeknek valóságos
sorozatát kapjuk, úgy, mint később -
legfeljebb ott markánsabban, pontosabb
rajzzal - a Múlt nyáron, Csulimszkban és a
Vadkacsavadászat színpadán. A darabnak
igen erős alapötlete van, s talán éppen az a
gyengesége az említett két érettebb
Vampilov-drámával szemben: még nagyon
erősen ötletre épülő. Címszereplője jópofa,
trükkökre friss, vagány diák, aki lemaradt a
város-széli udvarlás után az utolsó
helyiérdekűről, és egy könnyen
kiaknázható helyzetben röpke
pimaszsággal egy hiszékeny ember
törvénytelen s most megkerült fiának
mondja magát. Talán úgy is fo-
galmazhatnánk: tető alá hazudja magát egy
éjszakára. De ekkor következik az
érzékeny-szép fordulat és az első nagy-
szerű és nagyszerűen vampilovi pillanat a
fiatal szibériai író dramaturgiájában: ki-
derül, hogy a váratlanul talált új környezet
minden képviselője voltaképpen erre a
hazugságra várt - milyen jó találni valakit,
aki hozzánk tartozik, milyen jó felfedezni,
hogy valakihez tartozunk. És ez már
alapüzenet.

„Provinciális anekdoták" címmel
„tragikomikus játék"-ká összekapcsolt (a
Vígszínházban Angyali történetek címmel
játszott) két egyfelvonásosában a szatirikus
és az abszurd groteszk lehetőségeit keresi,
a hagyományok között a gogoli iskola
szilajabb, helyzeteket, asszociációsorokat
merész kisiklatásokkal abszurddá fejlesztő
tendenciái felé tapogat. A választott
tradíciót Az orr című gogoli remekmű
végéről választott hivatkozással is
hangsúlyozza: „Akárki akármit mondjon
is, efféle históriák megesnek olykor, lehet,
hogy ritkán, de megesnek." Az első
egyfelvonásos, a Kaland a főmettőrrel
egyébként témája, cselekménybonyolítása
szerint is fő mozzanataiban tudatosan vál-
lalt, mába plántált Revizor-változat. Sok-
kal eredetibb, jelentősebb a remekül mu-
latságos játék egyfelvonásos párja, a Húsz
perc egy angyallal. Ez is markáns ötletre épü-
lő írás. Két, kiküldetésben levő utasember
(hivatalnok és sofőrje) kopejka nélkül,
másnapos kétségbeesésben ébred a nyo-

morult kisvárosi szállodában. Ha legalább
egy üveg sörre valójuk akadna! De egyik
szomszédjuk se kölcsönöz néhány
rongyos rubelt - ilyen az emberiség. Egy
váratlan ötlet, a röpke pimaszság villanása
kínál csak kiutat. (Hosszú sort lehetne
láncba kapcsolni ezekből az elszabaduló,
új szférába lépő, új jelentőséggel megtelő
vampilovi „ötletekből" egészen a
Vadkacsavadászat keretét keményen
kirajzoló „viccig", az élőnek küldött
koszorú morbid-groteszk „tréfájáig".) A
világba kiáltják keserűségüket: „Emberek,
adjon valaki száz rubelt." És nyílik az ajtó,
belép az „angyal" - egy igaz ember, aki
önzetlenségből (lelkiismeret-mentésből)
segítséget ajánl. De a jóság, az emberség,
a segítő szándék gyanús - egyre
szertelenebbül, egyre vadabbul gyötrik,
kínozzák, büntetik „a Jó angyalát": vallja
ki rejtett céljait, hátsó gondolatát, önző
szándékait.

Ezt a merészen új utat ígérő - és az
újabb szovjet drámaírásban meglepően új
pontról induló - drámairányt a két érett,
„egész estés" darab gondolkodásához csak
néhány mozzanat köti - talán nem
utolsósorban valami merész vállalkozó-
kedv a végigvitt jelképiség, a szimbólum
használatára. Gondoljunk csak a
Vadkacsavadászat „címszereplő" jelképé-re,
annak egyszerre költői-nosztalgikus és
groteszk-fintoros kettősségére (vagy
sokrétűségére, szimbólumról lévén szó).
De éppígy elénk villan a Csulimszk-dráma
központba helyezett tiszta szépségű
„kiskert" szimbóluma, e kétszerkettővé
egyszerűsített „Sziszüphosz mítosza"-
üzenet a jobbért munkálkodás reményte-
len nehézségéről és örök újravállalásáról.
(„Azért hozom rendbe, hogy ép legyen." -
„De minek, Valentyina? Jön a következő
és letiporja." „Hadd jöjjön, akkor megint
rendbe hozom.")

Egyébként többször említettük már: a
Húsz perc egy angyallal és a Múlt nyáron,
Csulimszkban mellett a Vadkacsavadászat
mutatja az írót legkiforrottabb eszközei-
ben - a többit tehát ítélje meg az olvasó.
Talán csak egyetlen figyelem-felhívó
megjegyzést befejezésül: Oleg Jefremov a
moszkvai Művész Színházban, majd a
budapesti Vígszínházban is lényegében
kifejtette eredeti visszaemlékezéses
keretjátékából, „fash-back"-es jele-
netsorozatából a drámát, mintegy élesebb
vonalba rajzolva a lineáris szerkezettel az
önpusztító Zilov útjának rajzát.
Alighanem az eredetivel való „szembe-
sítés" sem érdektelen a nézőnek.

TARJÁN TAMÁS

Tizenhármas csere

Juri j Tri fonov drámája Szolnokon

1969-ben látott napvilágot - megnyitva az
író „városi kisregényeinek" sorát - Jurij
Valentyinovics Trifonov Csere című
alkotása. Mindjárt figyelmet keltett,
részben az ábrázolt réteg: a kispolgárságba
kötődő „kisértelmiség" okán, részben
pedig formai zártsága, vonzó kerekded-
sége miatt. A mű egy leleményes és sze-
rencsés ötletnek köszönheti létét: Dmit-
rijevék lakást cserélnek, s közben kiderül,
hogy maguk is kicserélődtek. Verbális
alapja is van tehát a kisregénynek: a csen
szó többszörös jelentése, amit igen ha-mar
fölfog az olvasó, a néző, de könnyítésül és
összefoglalásul azért el is hangzik a
tanulság a lakásügy szenvedő alanyának, a
nagybeteg Kszényija Fjodorovnának a
szájából: „Mert te már cseréltél, Vitya,
lebonyolítottad a cserét. . . Cserél-tél, és
cserélsz most is naponta, így alakul ez a
csere most már régen. Van ez így.. . Mit
tehetünk, észrevétlenül kicserélőd-tél."

A kisregénynek a címben is kifejezett
főgondolata a mű tetszetőssége ellenére
sem kelthet osztatlan lelkesedést a tár-
gyilagos olvasóban. Az ötlet „nagy", de
már-már primitív, sekélyes is ugyanakkor.
Mi késztethette hát vajon Jurij Petrovics
Ljubimovot arra, hogy - az író
társaságában - elkészítse a színpadi vál-
tozatot? Elsősorban talán az, hogy Tri-
fonov választékos lírai eszközökkel ár-
nyalt karakterfigurák seregét rajzolja meg
a mai szovjet-orosz élet félmúltjából és
jelenéből. Ha ezek az alakok kerülhetnek
előtérbe - márpedig Ljubimov
rendezésének döntő, a szó szoros értel-
mében veendő vonása éppen az, hogy a
színpad előterébe állítja, kényszeríti hő-
seit: szinte a kézfogás vagy arculütés -
mindenképp a szembenézés közelébe a
publikumhoz -, ha a finom lélekrajz el-
fedheti az alapötlet durvább, elnagyoltabb
voltát, akkor a Csere jelentékeny színpadi
művé emelhető. Két sorsdöntő
korprobléma fogalmazódik meg ugyanis
benne: az egzisztenciális (az emberek ál-
talában nem a számukra megfelelő lakás-
ban laknak) és az etikai (a - nemcsak lakás-
- szerzés közben, noha esetleg észre sem
veszik, szétzüllik morális tartásuk).


