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A minszki Állami Színház
vendégjátéka

A minszki Állami Orosz Drámai Szín-ház
- amely jövőre ünnepli fennállásának
ötvenéves évfordulóját - mutatkozott be
Magyarországon a II. Szovjet Dráma-
szemle alkalmából. Fiatal a színház tár-
sulata, fiatal az igazgatója (Mihail Nye-
ronszkij), a művészeti vezetője (Borisz
Lucenko), a díszlettervezője (Jurij Tur) és
a művészek jelentős hányada. (Például a
Tragédia egyik Ádámja, Nyikolaj Pigin,
most végezte a főiskolát, ez az első
jelentős szerepe; a második szereposztás
Évája, Larisza Zajceva szintén pályakezdő
színésznő.) Ez meghatározza a szín-ház
munkáját és művészi arculatát: modern
törekvések, izgalmas kísérletek, magas
színvonalú műhelymunka jellemzi a
magyarországi vendégjátékon bemutatott
mindkét produkciót: Madách Imre A ember
tragédiáját és Shakespeare Macbethjét.

A minszkiek Tragédia-előadása váltotta
ki talán az 1979-es év vendégjátékai közül
a legnagyobb visszhangot. Voltak erős
ellenzői és lelkes támogatói - ez hazai
színházi életünkben biztos bizonyítéka
annak, hogy ritka vitára ingerlő színházi
eseménynek lehettünk tanúi.

Vitatkozni lehet a Madách-mű jócskán
átdolgozott szerkezetével, a jelentős dra-
maturgiai változtatásokkal. Lucenko ren-
dező nyilatkozata szerint - a Tragédia
eredeti formájában színpadra alig alkal-
mas remekmű. Ő maga több mint tíz éve
készült erre a munkára, amióta a Tragédia
megjelent oroszul Leonyid Martinov
fordításában. Vitatkozni lehet azzal a
felfogással, amelynek éppen a két prágai
szín esett áldozatul, azok, amelyekben a
szerző hatalom és egyén, hatalom és
tudomány viszonyáról elmélkedik. Miért
nem a sokkal gyengébben megírt és
funkciójában kevésbé jelentős eszkimó-
szín? Ebben a változatban Bizánc után
mindjárt Párizs (a kora közép-kor után a
felvilágosodás százada), Pá-rizs után
pedig a Falanszter következik. A londoni
szín hatásosságát nagymérték-ben rontja
az a tény, hogy utána az eszkimójelenet
van soron. Ezek nemcsak kronológiai,
hanem logikai bukfencek is. Ha
elfogadjuk a színpadra alkalmazó

Eduard Bruk és Borisz Lucenko szán-
dékát, ebben a szerkezeti sorrendben
Madách remeke mint az emberre (em-
beriségre) váró lehetőségek végtelen
folyamata jelenik meg. A kronológiai
pontosság ezért válik felfogásukban
mellékessé. Egy biztos: ezek a módosí-
tások és változtatások a Tragédia szín-
padra állításának csak egyik lehetséges
útját próbálgatják.

Vitatkozni lehet az előadás szerep-
osztási felfogásával is, különösen Ádám
alakjával. Ennek az előadásnak a közép-
pontjában a nő áll, ennek a Tragédiának
abszolút főszereplője Éva. O az, aki
továbbsegíti-lendíti Ádámot a kudarco-
kon, új reményekre, új élményekre ins-
pirálja. Ő Lucifer igazi ellenfele, és a
végső összecsapásban ő - s vele az élet -
diadalmaskodik. Az előadás éppen ezért
optimista hangvételű: az asszony
győzelmével, a gyermek ígéretével, az
élet folytonosságának a lehetőségével
zárul. Ádám tehát ebben a felfogásban
passzív hős. Sajnos a második szerep-
osztás Ádámja, A. L. Tkacsenok, szín-
telen, enervált egyéniség, akinek nehezen
hisszük el, hogy annyi kudarc és bukás
után még mindig van kedve újrakezdeni.
Alakítása egysíkú, szenvtelen, elidegenítő
-- pejoratív értelemben - eszköztelen.

Éva a fiatal L. P. Zajceva alakításában -
aki itt Budapesten játszotta először ezt a
szerepet -- rendkívül életteli, vonzó és
nőies. Ez a színésznő drámai erejével és
tehetségével uralja a színpadot és az egész
előadást: ha jelen van, lehetetlen nem rá
figyelni. Érett színészi eszközökkel, mély
zengésű hangjával, áradó
temperamentumával sodorja magával
Ádámot, ezt a nélküle szinte életképtelen
hőst.

Lucifer modern rezonőre az előadás-
nak. Magas nyakú pulóverben, kopott
farmernadrágban, szakállasan maga a
megtestesült XX. századi szkepticizmus.
Konyhai filozófus, cinikus értelmiségi,
gondolkodó lény - nincs benne semmi a
„tagadás ősi szellemének" misztikumából.
Talán egyik színészi alakítás sem ilyen
mához közelítően érvényes, mint L. P.
Krjuké.

Ami nem lehet vita témája: az az elő-
adás színpadi megformálása és Borisz
Lucenko nagy hatású rendezése. Jurij Tur
rendkívül puritán, egyszerű, jól
funkcionáló díszletet tervezett: több
emeletes favázas szerkezetet, középen
malomkerék nagyságú forgóval. Ugyan-ez
az egyszerűség jellemzi a ruhákat is,
amelyek nem erőltetetten korhűek, ha-

nem inkább jelzések: egy pulóver, egy sál,
egy kereszt, egy bőrkötény stb. Az
előadás zenei háttéranyagát A. L. Re-
nanszkij komponálta. Lucenko mindkét
rendezése azt bizonyítja, hogy a fiatal
rendező hatásosan tud élni a színházi
jelzésrendszerekkel.

Lucenko rendezésének lényege: az
emberköz pontúság. Ez a Tragédia az em-
berarcú történelemről szól, az ember
sorsáról, lehetőségeiről, kudarcairól,
önmegvalósításáról, a létért való küz-
delméről a történelemben. Ebben a
Tragédia-felfogásban nincs semmi misz-
tikus és transzcendens: az űr és Lucifer
küzdelme két ellentétesen gondolkodó
lény párharca. Maga az Úr nem ismeret-
len magasságokból dörgi le szózatát,
hanem egyszerű mesteremberként jelenik
meg a mű elején, amint éppen a világ
teremtésében bepiszkolódott kezét tö-
rölgeti. Erőteljes izmai fizikai munkásra
vallanak, és olyan bőrkötényt hord, mint a
mesteremberek általában. Az űr több jelét
is adja „emberi" természeté-nek: a
bűnbeesés, után kétségbeesetten szorítja
magához Ádámot, mint egy rossz
gyereket, valójában fáj neki, hogy meg
kell büntetnie. A kiűzetés után pedig - az
emberi kíváncsiság jeles példájaként
maga is beleharap az ominózus almába.
(A szerepet J. F. Sztupakov játssza, ki-
tűnően.) Lucenko rendezése tele van
ehhez hasonló ötletekkel, amelyek em-
berközelivé teszik a filozófiai művet. (Á
londoni színben például vásári ko-
médiások marionettfigurákkal eljátsszák a
bűnbeesés történetét!)

Lucenko felfogása a mű egyik lehet-
séges interpretációja. A viták ellenére az
előadás sikere (a Szovjetunióban a Ma-
gyar Drámafesztivál első díját nyerte) a
minszkiek merész vállalkozásának
jogosságát igazolja.

Közeli rokona ennek a Tragédia-
előadásnak a minszkiek Macbeth-bemu-
tatója. Nemcsak azért, mert hasonló
összetételű alkotógárda hozta létre: B.
Lucenko (rendező), J. Tur (díszletterve-
ző), A. Renanszkij (zeneszerző). Hanem
azért is, mert ez az előadás is egy klasz-
szikus mű szereplőit - királyokat, bo-
szorkányokat, orgyilkosokat, szellemeket
-- próbálja emberképűvé formálni.
Shakespeare hőseit a legelemibb emberi
indulatok mozgatják: hatalomvágy, fél-
tékenység, bosszú, düh, irigység, gyá-
vaság. A hatalomvágy és a megszerzett
hatalom eltorzítja az egyént - ezt a fo-
lyamatot talán még senki sem ábrázolta



pontosabban, mint Shakespeare ebben a
művében.

A szokatlan, ám impozáns színpad
díszleteleme most is a fa. Nem olyan
nyers és világos színű, mint a Tragédiában,
hanem korhadt, repedt, szúette, sötét
tákolmány, rajta málló ikonokkal. A több
emeletes szerkezet ablak- és ajtó-
nyílásaiban néhol tükrök vannak elhe-
lyezve. A színpad közepén sírgödör, ide
vonulnak le a halottak, akiket a boszor-
kányok lapátjaikkal elkaparnak. A bo-
szorkányok cseppet sem túlvilági lények
- három öregasszony kötött ruhában, akik
régi orosz népdalt énekelve jelennek meg
a színen. (Varázs-szövegük egy része
áldozatul esett a dramaturgiai
húzásoknak.)

Ennek a Macbeth-előadásnak az alap-
eleme a víz. A színpad előterében és két
oldalán hatalmas bronztálak állnak, tele
vízzel. A szereplők valamennyi gyilkos-
ságuk előtt és után ezekben mossák meg
kezüket. Ez a kézmosás valódi és jelké-
pes egyszerre : eltünteti a vért, és felmenti
őket a tett alól. Amennyire érthető és
fontos tartalma van ennek a jelzésnek,
annyira fölöslegesnek és didaktikusnak
tűnnek az előadás pantomimbetétei. A
dráma minden jelentős fordulópontján a
díszletelem nyílásaiban - kék háttér-
világítással - fehér arcú, fehér kesztyűs
figurák jelennek meg. A végzet hírnökei-
ként jelzik a nézőnek, mi következik.

Lucenko igényes, realista törekvésű
rendezése ezzel az effektussal kicsit a
modernkedés hibájába esik. E kivételtől

eltekintve azonban végig izgalmas, nagy
feszültségű, összefogott ívű előadást
láthattunk, amely erőteljesen épít a vilá-
gítási, technikai és zenei jelzésrendszerre.
(Zenei betétek: Bach h-moll miséje, a
Stabat Mater, a Carmina Burana stb.) Az
előadást megfejeli a befejezés kérdő-jele.
Lucenko Macbethje nyitva hagyja azt a
kérdést, hogy a következő király milyen
lesz. Á zsarnok halála után meg-
választott trónörökös első gesztusai fé-
lelmetesen emlékeztetnek elődjére. Em-
berei - akik királlyá tették - meghökken-
ten nézik, és máris félrehúzódnak tőle. A
hatalom természetrajzának új példája van
kibontakozóban!

Az előadás fontos részesei a színészek.
(Akik között a második gyilkos szerepé-
ben ott találjuk a Tragédia Luciferjét is.) A
második szereposztás két főszerep-lője -
Rosztyiszlav Janovszkij és Natasa
Csemodurova - nálunk szokatlan, kissé a
naturalista játékstílusra emlékeztető nagy
indulatokkal, széles gesztusokkal dolgo-
zik, amelyeket őszinteségük hitelesít.
Alakításukban van valami nyerseség,
vadság; ez a király és királyné ősi ter-
mészetességgel mozog a hullák, boszor-
kányok és szellemek között. Macbeth
szerepépítkezése a bizonytalan gyávaság-
tól a féktelen gonoszságig ível, a Ladyé
éppen fordítva: a tudatos gonoszságtól a
szorongó bűntudatig.

A minszki Állami Orosz Drámai
Színház magyarországi vendégjátékán
egy rendezői színház törekvéseinek le-
hettünk szemtanúi.

REGŐS JÁNOS

Egy színpadi látomás:
Novemberi éj

A varsói Drámai Színház budapesti ven-
dégjátékát az értetlenség csöndje fogadta
mind a közönség, mind a kritika részéről.
Kéznél volt a mentség rá: Wyspiański
Novemberi éje annyira sok szállal kötődik
bizonyos konkrét eseményekhez és sze-
mélyekhez, hogy a lengyel történelem
beható ismerete nélkül csaknem élvez-
hetetlen a magyar nézőnek. Tény, hogy
viszonylag nehéz követni ezt az előadást,
de nem hiszem, hogy ne lettek volna szá-
munkra is fontos tanulságai. Mindenek-
előtt maga a forma, a drámai látomás -
mely egyetlen nagyívű gesztusban képes
összefoglalni a legellentétesebb
tartalmakat, a romantikusan emelkedettet
és a legtriviálisabb szatírát - késztet
elgondolkodásra. Hol lelünk a magyar
dramaturgiában és színjátszásban olyan
színpadi alkotást, mely a Wyspiańskiéhoz
hasonló nyíltsággal és összetettséggel,
már-már publicisztikai közvetlenséggel
szól nemzeti ügyeinkről ? Pedig a magyar
történelem is bővelkedik az ilyen, máig
sem megemésztett, tragikomikus hely-
zetekben.

A Novemberi éj „nacionalista" és anti-
nacionalista darab, rapszódia és rekviem a
lengyel szabadságmozgalomról; történe-
lemszemléletének korszerűségét olyas-
fajta teljességigény biztosítja, mely a líra
sajátja: egy mélységesen szubjektív és
élményszerű, a fikciót és a valóságot egy-
másba játszató látásmód. A színpadi na-
turalizmushoz szokott néző valóban
tanácstalan. Mert hiába igyekszik össze-
függést keresni tett és szó között, több-
nyire csalódik, lévén hogy ebben a drá-
mában a megszokott motivációs szisz-
témák helyett valami egészen mást talál.
A lélektani indoklás ugyanis mintha
hiányozna a cselekvő személyek ábrázo-
lásából. Annál erősebb viszont az őket
körülvevő történelmi tér-idő konkrétsága
és cselekményformáló szerepe. Az idő
ólomlábakon jár, a cselekmény egy-más
mellett lejátszódó jelenetek látszólag
véletlenszerűen alakuló folyamata, mely
jelenetek belső dinamizmusa azonban
rendkívül erős. Ráadásul - mintegy a
bemutatott jelenetek általánosításaként -
egy mitologikus cselekmény is pereg,

Jelenet Az ember tragédiája minszki előadásából (lklády László felv.)


