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új nevek a szovjet
drámairodalomban

Az elmúlt négy-öt évben egész sor új hév
tűnt föl a szovjet drámairodalomban:
Olga Kucskina, Alekszandr Remez,
Violeta Palcsinszkajte, Alla Szokolova...

Darabjaikat sok helyütt előadták, és
teljes sikert arattak, fölkeltették a szín-
házi közvélemény figyelmét. A kritika
úgy beszél róluk, mint a szovjet dráma-
irodalom új irányának képviselőiről, és ez
az elnevezés elfogadottá vált.

Azon a pusztán formális vonáson kí-
vül, amely abból fakad, hogy egy időben
tűntek föl, ezeket a drámaírókat össze-
köti a hangsúlyos intellektualizmus, a
színház természetének skrupulózus is-
merete és a ragaszkodás egy témához - az
ember és a világ viszonyának ábrázo-
lásához.

Természetesen ezek a kvalitások min-
den művész számára kötelezőek, nélkü-
lük nem lehet méltó sikert elérni. Viszont
az említett drámaírók együttes megje-
lenése az utóbbi évek szovjet dráma-
irodalmában egy másik, tisztán szervezeti
momentumhoz is kapcsolódik. Tíz évvel
ezelőtt, a szovjet írószövetségen belül
létrehozták a fiatal drámaírók körét,
amelyben minden jelentkező részt vehet.
A kört az egyik legnépszerűbb szovjet
drámaíró, Alekszandr Arbuzov vezeti.
Így jött létre az „Arbuzov-stúdió". Ar-
buzov nem a saját drámaírói iskoláját
hozta létre, nem a maga dramaturgiai
irányzatát akarta kötelezővé tenni. El-
lenkezőleg, a legkülönbözőbb irányza-
tokhoz és stílusokhoz tartozó művésze-
ket gyűjtötte össze. A stúdió olyan al-
kotói közeg, amely elengedhetetlen min-
denkinek, aki írással foglalkozik. Minden
új darabot felolvasnak, és utána alávetik
az aprólékos, néha kegyetlen, de a
tapasztalatok tanúsága szerint mindig
hasznos elemzésnek.

Ezenkívül az olyan elismert mester
szerzői támogatása, mint Alekszej Arbu-
zov, segítséget nyújt a nyomtatásban való
megjelenéshez, sőt segít legyőzni a
színházak örök vonakodását az ismeret-
len drámaírók munkái iránt. Így aztán
Arbuzov stúdiójának tagjai szilárdan
megvetették lábukat a színházi világban.
Sőt, a példát követve máshol is létre-

jöttek stúdiók Moszkvában és más váro-
sokban - így Efrosz, Dvoreckij, Satrov,
Korosztiljov stúdiója .. .

Tulajdonképpen ez minden, ami össze-
köti az elmúlt években a színházba érke-
zett drámaírókat. A továbbiakban élesen
különböznek egymástól mind az élet-
anyag kiválasztása, mind az írói modor
tekintetében. Más-más nemzedékhez tar-
toznak, és a sorsuk is eltérően alakult.

Alla Szokolova

Hosszú ideig, teljes tizenkét évig színész-
nő volt. Taskenti, rigai, leningrádi szín-
házakban dolgozott. Jó színésznő volt
okos és pontos. Színészkollégái azonban
megjegyezték, h o g y nehéz vele együtt
játszani -- kivált az együttesből, és a
belső feszültségből támadó erő valóság-
gal kiütötte partnerét.

Első darabját 1976-ban írta. Utána még
kettőt: K i a z a Gillespie ?, Eldorádó.

Mindegyiket azonnal bemutatták. A
legjobb színházak és a legjobb színészek
játszották: Andrej Popov, Ija Szavina,
Andrej Mjagkov, Szergej Jurszkij,
Anasztaszija Voznyeszenszkaja .. .

Maga Alla Szokolova ezt mondja drá-
maírói sikeréről: „Az egész olyan volt
számomra, mint egy tündérmese."

A Művész Színház főrendezője, Oleg
Jefremov pedig így beszél róla:,, ... pszi-
chologizmusáról, realizmusáról azt mon-
danám (legalábbis ez az érzésem), hogy a
csehovi tradíciók élnek benne."

Alekszandr Remez

Ez a huszonöt éves drámaíró több mint
két tucat darab szerzője. Mikor tudta
mindezt megírni? - tet-

Horváth Ibolya és Orbán Tibor Alla Szokolova Egy férfi ábrándjai című színművének veszprémi elő-
adásában (Iklády László felv.)



tük fel a kérdést Remeznek. Azt vála-
szolta, hogy általában több témán gon-
dolkodik egyszerre. Ez a folyamat körül-
belül egy évig tart. Ahhoz, hogy megírja a
darabot, elég három hét. Alekszandr
Remez rendkívül technikás drámaíró.
Nagyra becsüli a szakmai tudást, és nem
tűri a dilettantizmust. Egész életében
darabokat írt, az elsőt a középiskola
harmadik osztályában. Az Irodalmi Fő-
iskolán az ismert drámaíró, Viktor Rozov
és az irodalomtörténész Inna Visnyevsz-
kaja tanítványa volt. Húszéves korában az
egyik fővárosi színházban, a Központi
Gyermekszínházban debütált, Búcsúeste volt
című darabjával.

Darabjainak fő témája a személyiség
kialakulása - azé az összetett minőségé,
amit emberi tisztességnek nevezünk. Több
darabja úgynevezett „ifjúsági" darab, ami
természetes egy ilyen fiatal írónál.
Mestere a feszült, csaknem bűn-ügyi
cselekménynek, és különösen finom
érzéke van a mindennapi, beszélt nyelv
iránt.

Említettem, hogy Remez sok darabja a
fiatalokhoz szól. Sok, de nem az összes.
Számos történelmi drámát is írt. Ebben a
műfajban nem a történelmi hűség, nem az
elmúlt korok felidézése izgatja, hanem az
emberi lélek.

Ilyen típusú darabjainak egyike a
Shakespeare életében, amely iránt a Gogol
nevét viselő moszkvai Drámai Színház
érdeklődött. A darabban arról az össze-
esküvésről van szó, amelyet 16o1-ben
gróf Essex szőtt Erzsébet királynő ellen.
Az intrikában Shakespeare is részt vett
társulatával. Aztán múlnak az évek, erőre
kap a drámaíró, az erőszakos udvari
intrika feledésbe merül, és már régóta nem
zavarja senkinek a gondolatait.
Shakespeare életében ez csak jelentéktelen
részlet, ami megtörténhetett, de mégsem
történt meg. Csak a művek maradnak
meg. Csak a műveknek van értékük és
joguk az élethez.

Sok arra érdemes nevet nem írtam le
ebben a cikkben, másokat csak futólag
említettem. Ahhoz, hogy akár csak rö-
viden is jellemezhessük a fiatal szovjet
drámaírók munkásságát, alaposabb ku-
tatómunkára lenne szükség. Most csak ar-
ra vállalkozhattam, hogy általános képet
rajzoljak azokról az irányzatokról, ame-
lyek az új szovjet drámairodalom fejlő-
dését jellemzik.

(Iszakovits Mária fordítása)

GARAI LÁSZLÓ

Beszélgetés
Ljubimovval
és Jefremovval

Átültethető-e a színházművészet?

GARAI: Tulajdonképpen furcsa kérdést
akarok feltenni Önöknek, akik rendeztek
nálunk is: lehetséges-e a színház exportja?
Transzponálható-e a színház-művészet
egyik országból a másikba, akár úgy,
hogy egy színház egész társulata
vendégszereplésre utazik, és a néző-téren
nem a Tagankának vagy a Művész
Színháznak a közönsége ül; akár úgy,
hogy a rendező a társulata nélkül utazik,
és a formát olyan anyagon kell felmutat-
nia, amely egymással összeszokott, de a
rendezővel éppenséggel nem összeszokott
színészekből áll; végül transzpor-tálható-e
úgy, hogy a társulat is meg a rendező is
otthon marad, de az alkotást más rendező
más társulaton, más közönség előtt
megpróbálja megismételni? Láttam az
Önök előadásait Moszkvában, és ezek
annyira illeszkedtek a városhoz és a
történelmi korszakhoz, amelyben előadták
őket, hogy már akkor feltámadt bennem a
kérdés: ha nem más országba, csak más
városba viszik át az előadást .. . ha A
Mester és Margaritában Woland nem
moszkvai, hanem mondjuk leningrádi
vagy tbiliszi közönség elé áll ezekkel a
szavakkal: „Hadd nézzem a
moszkvaiakat! Még mindig olyan korrupt
gazemberek-e, mint azelőtt?" - ugyanaz
lesz-e a színházi hatás? Láttam a
Szovremennyikben az Ön rendezésében,
Oleg Nyikolajevics, a Bolsevikokat 1968-
ban, majd újra megnéztem 1971-ben, és
állíthatom: két teljesen különböző elő-
adást láttam, pedig nemcsak a szöveg és a
rendezői megoldás maradt változatlan,
hanem még a színészek is ugyanazok
voltak - csak a közönség változott meg ez
alatt a három év alatt .. .
LJUBIMOV: Ezt a kérdést egész kö-
zönségesen, mondhatnám vulgárisan is
meg lehet közelíteni. Ön az exportról
kérdez: azt mondhatnám, ahhoz, hogy az
export lehetséges legyen, mindenek-előtt
keresletnek kell lennie. Ez az első. Ez
után következhet a válogatás: melyik
színész illik leginkább az eredeti színész
helyébe, melyik országba vigye el az
ember ezt vagy azt az előadást. Én például
szívesen megrendezném még egyszer a
Hamletet, de a legszívesebben

Angliában. Persze gyakrabban nem az
ember választja ki az előadásához a
megfelelő országot, hanem a meghívó
ország illetékesei választják ki, hogy
milyen darabbal hívják meg az embert.
Előfordul ugyan, hogy csak a rendező
személyéhez ragaszkodnak, a darab meg-
választását pedig rábízzák, de sajnos rit-
kán. Nyugaton meg legszívesebben úgy
választanak, hogy előre megnézik még a
rendező színházában a kész produkciót,
hogy azután viszonylag biztonságosan
fektethessék bele a tőkét. De az én praxi-
somban még ez is előfordult: japánok
megvásárolták és lesokszorosították két
előadásomat, a Csendesek a hajnalokat és
Gorkij Anyáját. Azután japán udva-
riassággal meghívtak, hogy bemutassák
nekem a már kész előadást. Mindent le-
másoltak, abszolút pontossággal, japá-
nokhoz méltó mívességgel: minden egyes
típust, a maszkokat, mindent! Teljesen el
voltam képedve: hol találtak ilyen
típusokat, amelyek egy az egyben
megfelelnek azoknak, amelyeket a moszk-
vai előadáson láttak. Ez nem lopás volt:
nyíltan másolták a megvásárolt mintát,
azután meghívtak, hogy „átvegyem" az
előadást, elvégezzem rajta az utolsó si-
mításokat. Azonban nem volt mit simí-
tani, hiszen a japánok éppen a másolás
tökéletességében híresek, és a színészeik
is méltók voltak ehhez a világhírhez. Ezt
én nagyon élvezem. Szerintem a mi
színészeinket rosszul tanítják a míves
mesterségre. Olyan fennkölt eszmékkel,
absztrakt dolgokkal tömik tele a fejüket,
amelyektől halálos megaláztatásnak fog-
ják érezni, ha elvárják tőlük, hogy előadók
legyenek. Márpedig mióta a világ világ, a
színész előadó volt és marad, és
mindenféle ostoba fecsegés helyett ezt
kellene a színiakadémián beléjük plántál-
ni: A te hivatásod az előadóé, és ez fenn-
költ mesterség, olyan egyedülálló művé-
szeké, mint Richter, mint Menuhin .. .
JEFREMOV: Sztanyiszlavszkijt az egész
világ hívta . . . de szó szerint: talán nem
volt olyan ország, ahova ne hívták volna
meg, hogy rendezzen valamit, akármit - és
soha, egyetlen országban sem rendezett
egyetlen előadást sem .. .
LJUBIMOV: Azt hiszem, ő akart volna...
JEFREMOV: Nem! Ez számára elvi
kérdés volt. Vagyis hát természetesen
állandó érintkezésben volt külföldi szín-
házi emberekkel. Válaszolt a rendszerére
vonatkozó kérdéseikre, meghívta őket
próbákra. De amikor már kialakult évek
bosszú során át a színház eleven művészi


