
s amikor a nők egyikének sikerül a
ruhákat egy handlénak eladni, a férfi a
kapott pénzt széttépve távozik, úgy érzi,
hogy az ő sivárnak és félbetörtnek tartott
sorsa még mindig elviselhetőbb, mint a
városkában maradottaké, a hajdani
bálványoké és mai családjaiké.

A darab tulajdonképpen nem dráma,
hanem monológok sora. Vagyim látszólag
passzívan hallgatja végig a nők vallomását,
de éppen a hallottak következtében zajlik
le a férfiban a belső dráma. Oleg Tabakov
játssza Vagyimot, s bár a figura teljes
fejlődési ívét ő sem tudja teljes mértékben
ábrázolni - ehhez nagyon kevés közvetlen
fogódzót ad az író -, a férfiban lezajló
változások csomópontjait olyan hitelesen
mutatja be, hogy végül is megszületik a
dráma. Ehhez természetesen kitűnő
partnerek is kellenek; a színház legjelesebb
színész-női elevenítik meg a kisváros
asszonyait. A statikus játék - L. Heifec
rendezése - igazából a nézőben
továbbgyűrűzve teljesedik ki valódi
drámává.

*

Moszkvai tartózkodásom utolsó napján
egy kivételes élményben is részem volt: a
Színészek Házában keresztmetszetet adott
szerepeiből az észt szín-játszás nagy
egyénisége, Heino Mandri. A műsort Mikk
Mikiven, a tallini Drámai Színház
főrendezője vezette, aki Szolnokon 1981-
ben Mati Unt: A halál árát a halottaktól
kérdezd című drámáját vitte színre.

Mandri 1941 óta játszik színpadon, s a
klasszikus és kortárs szerzők darabjainak,
orosz és észt nemzeti drámák fő-
szerepeinek megszámlálhatatlan sokaságát
játszotta el. Egyszerű, eszköztelen játéka,
átváltozóképessége, hallatlanul erős
színészi egyénisége, robusztussága és
játékossága egyaránt megmutatkozott a
bemutató műsorában, amelynek egyik
legszebb epizódja Örkény István Tóték-
jának egy részlete volt, Mandri az Őr-
nagyot játszotta. Szerény és jelentős
művész mutatkozott be a moszkvai kol-
légák előtt, akik elsősorban filmszere-
peiből ismerhették eddig. Most megmu-
tatta, milyen gazdag a színpadi repertoárja,
milyen intenzív a színpadi jelen-léte.
Játéka - s fiatal kollégáinak szereplése -
nemcsak egy nagy művész portréját
rajzolta ki, hanem képet adott az észt
színjátszás európai mércével mérhető
magas színvonaláról is.

VASZILIJ SZITNYIKOV

Szovjet dráma
a nyolcvanas évek elején

A hetvenes és a nyolcvanas évek for-
dulóján a szovjet színházak repertoárjában
szilárdan meggyökereztek a fiatal
drámaírók darabjai. Ezek a szerzők a
hetvenes évek második felében tűntek fel,
s fiataloknak hívni őket, ahogy ezt a
kritika azonnal megtette, csak viszonyla-
gosan lehet: az "új hullámot" a huszonöt és
az ötven év közötti írók képviselik, akik
egyidőben jutottak el a drámaíráshoz.
Természetesen a színházi közvéleményt
elsősorban az vonzotta hozzájuk, ami
műveikben valamelyest különbözött az
elődökétől, az ötvenes és hatvanas
években debütált színpadi szerzőkétől.
Anatolij Szmeljanszkij kritikus találó
kifejezésével „posztvampilovi"-nak
nevezték el ezt a nemzedéket. Igaz, a
szerzők mindnyájan „tanítványai "
Vampilovnak, a tehetséges irkutszki
drámaírónak, aki mély nyomot hagyott a
hazai színházkultúrában.

Alekszandr Vampilov, aki harmincöt
évesen tragikusan a Bajkál-tóba veszett, a
hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején tűnt fel a színházi világban
darabjaival, amelyek mélyen individualista
világszemléletet tükröztek, de ugyanakkor
kifejezték a társadalom lélektanában
végbement változásokat. Az ötvenes-
hatvanas évek színháza aktuális-
publicisztikai, gyónó színház volt. Alek-
szej Arbuzov, Viktor Rozov, Alekszandr
Vologyin és más szerzők lírai hősei
közvetlenek és impulzívak voltak, az
örökben a mélyen mait keresték. Vam-
pilov hősei mások voltak. Romantikusok
akiktől nem idegen a líra, de a jelenkor az
örökkévalóság egy pillanata számuk-ra, s
minduntalan a lét kérdéseire keres-nek
választ, bárkik is legyenek: diákok vagy
professzorok, nyomozók vagy patikusnők,
eladók vagy pincérnők. Vampilov, aki
finoman érzékelte a külváros költészetét, a
„provinciális" világszemléletet, drámáiban
Csehov esztétikai elveit követte,
valamiféle esztétikai objektivitást, amely
elődeinek monologisztikus publicitását
váltotta fel.

Az „új drámaiskola" örökölte ezt a
vampilovi objektivitást, nyomdokain ha-
ladva bátran tárta fel a társadalmi és

személyes kapcsolatok új rétegeit, oda-
figyelt a változó nyelvi jellemzésre. Az
elődökkel összehasonlítva az „új hullám"

másfajta művészi igazságokat, újszerű
életközelítést, új ábrázolási módokat
hozott. Ez különben mindig így van a
művészetben: tíz-tizenöt évenként meg-
változik a művészet vonatkozásrendszere.
A kritika kiemelte az új drámaírók
bizonyos neonaturalizmusát, szövegük
„magnetofonszerűségét", az új társadalmi
összeütközések iránti érzékenységüket. A
fiatalok figyelmüket kortársaink erkölcsi
viszonylataira összpontosították, de
legjobb alkotásaik a családi konfliktusok
elemzésétől eljutottak a filozófiai
általánosításig. (Vannak kivételek is.
Például a legfiatalabb színműíró Alek-
szandr Remez Az út című darabja, amely
Lenin bátyjának, Alekszandr Uljanovnak a
sorsáról szól. Tulajdonképpen négy
párbeszéd ez, amelyet a főhős a hozzá
legközelebb állókkal folytat: apjával, a
liberális Ilja Nyikolajeviccsel, aki fia
narodovolec nézeteit túlságosan
szélsőségesnek tartja; öccsével, Vologyá-
val, aki végtelenül tiszteli Alekszandrt, de
kifejezi kétségeit azon eszközök iránt,
melyekkel az meg akarja változtatni a
világot; nővérével, akit aggaszt bátyja
sorsa; s végül anyjával, aki a cár elleni
sikertelen merénylet után arra kéri fiát,
hogy nyújtson be kegyelmi kérvényt a
„legmagasabb" helyen. Remez darabja
érdekes kísérlet arra, hogy mintegy be-
lülről elemezze a történelmi hős pszi-
chológiáját, s egyben a családtagjaival
kialakuló konfliktusain keresztül megra-
gadja Alekszandr hősi sorsának filozófiai
és társadalmi mondanivalóját.)

A nyolcvanas évek elejére az új nem-
zedék egysége megbomlott, a „fiatalok"
(különösen a színpadi változatokban)
felfedezték egyéniségük, irodalmi és
színházi hajlamaik különbözőségét.

Az „új hullám" egyik legérdekesebb
drámaírója Arro, leningrádi ifjúsági író. Az
elmúlt két évadban három színdarabbal
jelent meg: A kert, Nézzétek, ki jött és Ö t
románc at öreg házban. A nem-sokára
ötvenedik évét betöltő Arro darabjai
éles problémákat vetnek fel és erősen
polémikusak. Két színpadi műve, A kert és
a Nézzétek, ki jött sok tekintetben Bernard
Shaw vitadrámáinak szabályai szerint
építkezik. Mindkét darab középpontjában a
vita áll, s a szerző, valódi dialektikus
gondolkodó módján, az élet reális - és
bonyolult - konfliktusaival szembenéző
ember bá-torságával fejleszti ki ezeket a
vitákat.



A kert című műben egy fiatal szibériai
város lakóinak azt a kérdést kell
eldönteniük, hogyan lehet jobban megóv-
ni az almáskertet: meghagyni közösnek
vagy felosztani „telkekre" a városiak
között. Arro megmutatja, mennyire
másként reagálnak erre a tegnapi elv-
barátok: egyesek azt akarják, hogy a kertet
darabolják fel, mások szerint ez árulás
lenne az ifjúkori romantikus „társadalmi"
ideákkal szemben. Az előbbiek
megpróbálják bebizonyítani, hogy a kertet
csak úgy lehet fenntartani, ha felosztják,
hiszen felemészti a város költségvetésének
oroszlánrészét, pedig sok más feladat is áll
a város előtt. A romantikusok számára ez
a kert szimbólum, amelynek védelmében a
fanatikus dogmatizmusig jutnak el, s nem
kíván-nak betekinteni a város mai reális
problémáiba: mosoda kell, kolbászgyár
kell stb. A különböző szereplők összeüt-
közései során, elsősorban Dalmatov
kertész és Matuskin, a városi tanács el-
nökhelyettese vitájában elmélyül és valódi
bonyolultságában tárul fel ez a konfliktus :
hogyan lehet összeegyeztetni a „lélek" és a
„test" igényeit, hogyan lehet az anyagi
jólét emelkedése mellett megőrizni a lélek
szenvedélyét és a társadalmi
önzetlenséget, mit kell tenni azért, hogy a
köz érdekében ne kelljen mértéktelenül
megcsorbítani az egyéni érdeket és
viszont.

Hasonló kérdésekre keresi a választ
Arro Nézzétek, ki jött című darabjában is. A
konfliktus itt lényegében nem az,
megveszik-e a szolgáltatóipar újgazdagjai
- a bárfiú, a fürdőigazgató vagy a fodrász -
a híres író özvegyének nyaraló-ját. A
különböző formákat öltő fogyasztásról, az
értelmiség és a nem szellemi munkát
végzők közötti kapcsolatról van szó.
Abban a társadalomban, amely-nek egyik
alapvető elve a fizikai és a szellemi munka
közötti határok megszüntetése, ez a
folyamat rengeteg szubjektív és objektív
összeütközéssel jár. Nem könnyű az út
egymás felé, amikor, mondjuk, a
szolgáltató szféra dolgozói többet
kereshetnek, mint egy tudományos kutató.
És Arro az Európa-bajnok fodrász
viszonyát az elhunyt író értelmiségi
rokonaihoz az adásvétel kiélezett
helyzetében vizsgálja, amikor az állás-
pontok és jellemek különösen élesen
bontakoznak ki. A darabnak, amelyben a
szovjet élet sok reális eleme fellelhető,
más, általános emberi jelentése is van:
hogyan lehet összebékíteni az anyagi jó-lét
igényét a szellemi szükséglettel, hogy

lehet megteremteni a „lent" és a „fent"
szintézisét, míg, jóllehet, az ilyen anta-
gonisztikus konfliktusnak nincs társa-
dalmi bázisa. Érdekes, hogy ebben a két
darabban Arro egyenesen a csehovi
dramaturgiára utal, elsősorban a
Cseresznyéskertre, és teljesen új történelmi
szituációban elemzi azokat a kérdéseket,
amelyek a XX. század elején a nagy orosz
drámaírót izgatták. És nem véletlen, hogy
a rendezés (a Moszkvai Majakovszkij
Színházban Borisz Morozov, a Szovjet
Hadsereg Köz-ponti Színházában
Alekszandr Burdonszkij) a csehovi
esztétika alapján olvassa e darabokat.

Az öt románc az öreg házban, amelynek
bemutatója 1983. március végén volt a
moszkvai Malaja Bronnaján, arról szól,
hogy egy kutató felkeres egy öreg villát,
melyben véleménye szerint a múlt század
nagy költője élt. Most egy család lakik itt,
házasulandó nagylánnyal - és építeni
akarják a villát, hogy a fiatalok
kényelmesen élhessenek. A kutató, aki
szerelmes a mester költészetébe, s meg
szeretne őrizni mindent, ami vele kap-
csolatban állt, könyörög a villa lakóinak,
hogy mindent hagyjanak úgy, ahogy a
múlt században volt ... Ebből bontakozik
ki a cselekmény, amely során különböző
életszemléletek, a világról alkotott
különböző nézetek kerülnek nap-világra.
Mint többi darabjában, Arro itt is a
szellemi és anyagi igényekről és ezek
összebékítéséről szól. Az Öt románc egy
öreg házban - finom lírai komédia, olyan
szerző műve, aki szervesen magába szívta
a csehovi dramaturgia esztétikáját.

Hasonló problémákat boncolgat mű-
veiben Szergej Kokovkin, a Mosszovjet
Színház színésze is. Ebben a szín-házban
a kamaraszínpadon fut két darabja, az
ötszög és a Ha élek . . . című. Az ötszög mai
témájú színmű: egy nyugdíjkorhoz
közeledő balerina keresi magának azt a
helyet az életben, ahol ugyan-olyan
odaadóan szolgálhatná a művészetet, mint
ahogy a híres balettnál el-töltött évek
során tette. Kokovkin melodramatikus
fogásokkal él, nem is leplezve ezt, de
gondolatai egyáltalán nem
melodramatikusak. Arro tárgyilagosan
elemzi a hétköznapi konfliktusokat,
Kokovkin viszont romantikus hévvel
állítja szembe az alkotást a prózai élet-tel ,
a szellem igényeit a test igényeivel, s
mindig az első primátusát hang-súlyozza.
Műveiben a művészet mindig
győzedelmeskedik a hétköznapi gondok

felett, melyeket egyszerűen alsórendű-nek
és figyelemre méltatlannak tekint.
Ugyanezt a kérdéskört boncolgatja a Ha
élek ... című történelmi darabja, amelyet
Lev Nyikolajevics Tolsztoj és felesége
levelezésének alapján írt. (Ő maga játssza
a nagy orosz írót.) Kokovkin érdekesen
vonja be a Tolsztoj házaspár levelezését a
kor kontextusába, korabeli
dokumentumokkal, kortársak
visszaemlékezéseivel kísérve azt, Lev
Tolsztoj léleknemesítő eszméi és felesége
hétköznapi gondjai között feszülő
konfliktus így érdekes drámai polifóniát
nyer.

A fiatal drámaírók, az „új hullám"

szerzőinek a klasszikus orosz irodalom
iránti nyílt reminiszcenciái, a nagy orosz
írók megelevenítése fontos és jellemző
vonás. Mint már említettük, a hangsú-
lyozottan modern problematikából vala-mi
örökérvényű mondandót akarnak leszűrni,
a létezés kérdéseitől el akarnak jutni a lét
kérdéseihez, amelyek magukba foglalják a
kor szociális-filozófiai kérdéskörét is. Két
darabot fontos még megemlíteni ebből a
szempontból: Alekszej Kazancevnek, az
Öreg ház szerzőjének És elszakad az
ezüstfonál című művét, és a színházban
most debütáló forgatókönyvíró Alekszandr
Cservinszkij Papírgramofon ját Viktória,
Boldogságom címvariációkkal.

Az És elszakad az ezüstfonál - modern
példabeszéd. Az idős író nyaralójában - aki
élete tanulságait próbálja összegezni - az
élet értelméről, az életút megválasztásáról,
a tetthez való jogról folyik a szó. A
bonyodalmakból a szerző fontos, nem
csupán a jelennek szó-ló mondandót akar
kibontani. A darab az emberi bölcsesség és
jóság elpusztíthatatlanságáról szól, s arról,
hogy a gyorsan szaladó hétköznapokat
magasabb rendű és lényeges dolgok
pozíciójából kell szemlélni.

Alekszandr Cservinszkij Papírgramofon-
jában 1947 egy fagyos éjszakáján ismeri
meg egymást Viktória és Szemjon. A fiatal
lány még a háború előtt elvesz-tette
szüleit, most úttörőcsapat-vezető egy
fiúiskolában, és levelező hallgatója a
tanárképző főiskolának. Szemjon pedig a
tengerésziskola növendéke. A fiú számára
ez a véletlen találkozás csak egy epizód az
életében. Viktória akadály lehet további
terveinek megvalósításában. A lány
számára ezzel szem-ben a találkozás
meghatározó jelentőséggel bír. Ez a
háború szörnyűségeit, embermilliók
halálát átélt lány úgy gon-



dolja, hogy rendkívül fontos, elenged-
hetetlen az emberi nem fenntartása, hogy
gyermekkezek melegét kell a háborúval
szembeállítani, magát az emberi életet,
hiszen minden ember felbecsül-hetetlen
érték, s az élet a legmagasztosabb értelmet
és örömet jelenti .. . Cservinszkij jólelkű
humorral ábrázolja hőseit, drámája
meghatóan emberi.

Meg kell jegyezni, hogy a fiatal
drámaírók fontos szociális mondandót,
társadalmi tartalmat tudnak kifejezni ki-
módolt történetek, túlbonyolított cse-
lekmények nélkül is. Egyszerű az a történet
is, amit Olga Pavlova Varvarárál,
szenvedéllyel című darabja mesél el. Él
valahol egy anya és a lánya, mindketten a
saját boldogságukat keresik. A lány közli
anyjával, hogy gyereket vár, de a
bejelentés igazi célja, hogy anyja több
figyelmet fordítson rá, ismerje el
függetlenségét és önállóságát. Később ki-
derül, hogy gyerekről szó sincs ... Töp-
rengés ez a darab a fiatal, felnőtté váló
kamasz lelki, pszichológiai és szociális
formálódásáról, életének problémáiról.

A pedagógus, jogász és újságíró Nyina
Pavlova sok évet szentelt az úgynevezett
„nehéz" kamaszok nevelésének. Gazdag
gyakorlatának eredményeképpen írta meg
kamasz lányokról szóló darab-ját. A
háromórás előadás háromórás bírósági
tárgyalás három olyan lány ügyében, akik
„megszállták" egy épülő kisváros utcáit,
ittak, cigarettáztak, verekedtek, megalázták
és bántalmazták a velük egyidős lányokat.
A három kamasz lány különböző családból
származó, különböző színvonalú ember. A
tárgyalás során erkölcsi bukásuk szubjektív
és objektív okait próbálják tisztázni. Egy
olyan társadalom nevében ülnek tör-vényt
felettük, amely azért van, hogy segítse
minden polgárát, még az eltévelyedettet is.
És ezért a darabban nagyon érdekesen,
markánsan van megírva a pozitív hősök, a
bíró és az ügyész alakja, akik számára
fontos, hogy meggátolják a bűnt, hogy ne
csak megbüntessék a bűnösöket, hanem
felébresszék ezekben a fiatal lelkekben az
igazán teljes értékű élet iránti igényt. A
darabot nagy sikerrel játsszák a Moszkvai
Akadémiai Nagyszínház Kisszínpadán.

Meg kell jegyezni, hogy a drámaírók „új
hulláma" és idősebb kollégáik között nem
csak baráti kapcsolatok, de tényleges
együttműködés is létrejött. A „fiatalok"
közül sokan Alekszej Arbuzov, Viktor
Rozov, Ignatyij Dvoreckij műhelyéből
kerültek ki, a két gene-

L. Bronyevoj (Sahmatov) és A. Lukonyina (Lomova) Alekszandr Mesarin: Mint négy Franciaország
című drámájában (Malaja Bronnaja Színház)

Meg kell jegyezni azt is, hogy a fiatal
színpadi szerzők olyan érett darabokkal
jelennek meg, amelyek mentesek a tipikus
„első darabos" hibáktól. Dramaturgiai és
emberi érettségről tanúskodik a belorusz
Dudarjev Küszöb című darab-ja, amely
könyörtelenül és egyben humánusan
elemzi egy alkoholista lélektanát. A darab
hőse Buszláj, aki falujából menekülve
kicsapongó életre adja magát, rokonai már
el is temetik (egy hóbuckában
rábukkannak megfagyott barátjára, s
kabátja zsebében Buszláj igazolványára).
Pokutovics író és „páciensei" segítségével
azonban végül is eljut egy másfajta élet
szükségességének megértéséhez. Buszláj
története nemcsak azért fontos a szerző
számára, hogy az alkoholizmus szociális és
erkölcsi okait kutassa. A Küszöbben tágabb
értelemben vetődik fel a kérdés: mi élteti
az embert, mi teszi emberré? S a válasz
nem szépít, nem egyszerűsít, az író tudja,
milyen nehéz naponta bizonyítani az
emberséget.

Szemjon Zlotnyikov leningrádi drá-
maíró, aki azelőtt testnevelő tanár és
dzsudómester volt, a komédia műfajában
jeleskedik. Eljött a férfi a nőhöz című
darabját, amely egy gyógyszerészsegéd és
egy telefonkezelőnő szerelmének tragi-
komikus története, a moszkvai Puskin
Színházban jatsszák. Két pudli című
miniatűrje, egy férfi és egy nő párbeszéde,
akik kutyáikról beszélgetve tulaj-
donképpen saját hétköznapi életüket
mesélik el, a Taganka Színház műsorán
szerepel. Zlotnyikov most új darabot kínál
a színházaknak, a Csapat címmel.
Cselekménye egy női kézilabdacsapat
edzése, amelynek során feltárulnak a fiatal
női sorsok, a lányok vágya a boldogság, a
szerelem iránt; igénye a közösségre, a
sportra, a csapatra; együttműködésük
elkerülhetetlensége. Nagyon élő,

ráció kölcsönösen segíti egymást alko-
tómunkájában. Van példa a gyakorlati
együttműködésre is. Így például Szergej
Kokovkin segített Kondratyev próza-
írónak abban, hogy a színpad nyelvére
ültesse át Szaska című gyönyörű elbe-
szélését. Szása - fiatal katona, aki az első
vonalból tér vissza, szabadságot kap se-
besülése miatt, de nem ér haza, meg-hal
egy váratlan ütközetben. Megdöbbentő a
színdarab és az az előadás, amelyet a fiatal
Garrij Csernyahovszkij rendezett a
Mosszovjet Színház Kisszínpadán. Az
egész mintha a főhős belső monológja
lenne, lírai és kemény, humoros és bátor
monológ, amelyben fel-idézi a frontélet
epizódjait. Talán még soha nem
ábrázolták, nem jelenítették így meg a
háború témáját a színpadon: a hősök közti
mély pszichológiai kapcsolatokon
keresztül, férfias líraisággal, rejtett
bánattal és a harctérről vissza nem térő ifjú
harcosok miatti ki-kitörő elkeseredéssel.

A háborúnak, a nép győzelmének s az
ebből levonható erkölcsi tanulságok-nak
értelmezése a mai életben fontos témája az
új szovjet drámairodalomnak, a
legkülönbözőbb korú szerzőknek, azok-
nak is, akik részt vettek a harcokban, s
azoknak is, akik már a háború után
születtek. Okvetlenül beszélni kell ezzel
kapcsolatban Jurij Bondarjev A partjáról
(Rogacsevszkij színműve), amely
ellenpontozva mutatja be 1945 győzedelmes
tavaszát, egy szovjet tiszt és egy német
lány szerelmét és kései találkozásukat
harminc év múltán, amikor a híres íróvá
lett őrnagy, egy könyvkiadó meghívására
az NSZK-ba látogat. A darab a háborúról
és a békéről, az emberi sorsokért - az
egyesekért és mindenkiért - érzett
felelősségről, az emberek közti párbeszéd
szükségességéről szól.



vidám és szomorú darab ez, tele majd-
nem cirkuszi bohóckodással - az edzővel
való jelenetben - finom bánattal és
lírával, ami a komédia minden szerep-
lőjére jellemző.

Szemjon Zlotnyikov nehéz műfajban
arat sikert, habár fontos megjegyeznünk,
hogy a szovjet színpadon hagyományosan
jelen van mindig a lírai komédia. Még két
darabot említenék meg, melyek ide
tartoznak, s az idősebb nemzedék
alkotásai: Emil Braginszkij Szoba és
Szamuil Aljosin A tizennyolcadik teve című
művét.

Braginszkij mindig érdekesen ábrázol-
ja a női jellemet. Szoba című darabjának
főhőse egy első tavaszán már jócskán
túllevő nő, aki egyik szobáját ingyen
kiadja egy egyedülálló férfinak. Arra van
szüksége, hogy a férfi eljátssza ismerősei
előtt az udvarló szerepét. Természetes,
hogy ennek során rangeteg mulatságos
félreértés történik. Gyergacsev elhagyja
Csernovát, s a hazugság lelepleződik. De
a néző emlékezetében megmarad egy nem
mindennapi nő alakja, aki képes
szembeszállni a hétköznapi nehézségek-
kel és függetlenül járni élete útját.

A tizennyolcadik teve fiatal hősnője
egyáltalán nem olyan fantáziadús, mint
Braginszkij darabjáé: szilárd helyet
szeretne magának az életben, s ezért csak
megállapodott, befutott férfihoz akar
feleségül menni. A fiatal geológussal
szemben ezért előnyben részesíti a szolid
színháztörténész professzort. De az élet
keresztülhúzza az ilyen számításokat, és
helyére teszi a dolgokat. A két fiatal
szerepén kívül még két jó, korosabb
szerep is van a darabban: a professzoré és
elvált feleségéé, a divattervezőnőé. A
főszereplőnő, aki a Zarja szolgáltató
vállalatnál dolgozik, takarítani jár hozzá-
juk, és megosztja velük titkait, mivel nem
tud régebbi kapcsolatukról.

A középkorú és idősebb nemzedék

drámaírói természetesen figyelemmel
kísérik, mit hoz az „új" drámahullám. Az
ismert drámaírók egyáltalán nem
törekszenek a fiatalok után futni, saját
témáikon dolgoznak. De fel kell fedezni
egy látható törekvést: a réginél nagyobb
figyelmet fordítanak az erkölcsi kérdé-
sekre, összekapcsolják a „termelési" és a
morális-etikai témákat. Példa lehet erre
Alekszandr Mesarin Mint négy
Franciaország című drámája. A szerző sok
mindenben követi az Alekszandr Gelman
darabjaiból ismert műfajt, „egy ülés
jegyzőkönyvét". Egy hatalmas tenger
melléki terület pártbizottságán ülés
folyik. Az összegyűlteknek azt kell
eldönteniük, hogyan mentsenek meg egy
igen értékes rakományú hajót, amely
viharba került s kigyulladt. Bízzák-e a
döntést a kapitányra, vagy más meg-
oldást válasszanak? A konfliktus nagy-
jából formális - hiszen köztudomású,
hogy tengeren a kapitány a hajó ura -, de
alkalmat ad arra, hogy komoly és
egyáltalán nem formális kérdésekre ke-
ressük a választ. A pártvezetésnek nem az
a feladata, hogy helyettesítse az emberi
kezdeményezőkészséget, hanem ellenke-
zőleg, hogy előmozdítsa a társadalom
minden tagjának aktivitását, felelősség-
érzetét saját sorsáért és az állam sorsáért.
Ezért áll a darab középpontjában a terü-
leti pártbizottság első és másodtitkárának
kofliktusa: az első ragaszkodik az
emberekbe vetett bizalomhoz, a másod-
titkár az adminisztratív módszereket, a
voluntarizmust és a dogmatizmust
képviseli. Ez a politikai dráma a párt-
vezetés eszközeiről és céljairól, a párt-
munka tényleges lenini normáinak meg-
erősítéséről szól. S ezek a problémák
szorosan összefüggenek az erkölcs kér-
déseivel, a valóban erkölcsös ember
nevelésének kérdésével.

Lényegében politikai dráma Afanaszij
Szalinszkij Szóbeszéd című darabja.

A kis Ptyunyka falu polgárháború utáni
eseményeiről mesélve, a szerző a forra-
dalmi eszme sorsáról, az emberi tudatban
való meggyökeresedésének nehézségei-ről
elmélkedik. Alja Batunyina, a darab
hősnője nemcsak a nyílt ellenforradalmá-
rokkal viaskodik, nemcsak azokkal, akik a
NEP-korszakban megfeledkeztek for-
radalmi elveikről, hanem azokkal is, aki-
ket hatalmába kerít az ultraforradalmi
frazeológia, s akik úgy vélik, el lehet
tekinteni a társadalmi fejlődés objektív
feltételeitől, erőszakkal is meg lehet
teremteni a kommunizmust a földön, és
nem vetnek számot azzal, hogy ez a
kommunizmus primitív kaszárnyakom-
munizmus lesz, amely ellen már Marx is
fellépett. Ez a húszas években játszódó
darab tele van mélyen mai mondanivaló-
val, válaszol az „új baloldal" fellépésére, e
mozgalom krízisére, a mai világ politikai
életének problémáira.

A legidősebb drámaírói nemzedék még
egy tagja jelentkezett politikai színművel:
Alekszandr Stejn az Özönvíz-82-vel,
Berger Özönvízének modern változatával.
Nem az özönvíz szakítja el egy amerikai
bár vendégeit a kül-világtól, hanem nekik
tűnik úgy, hogy kitört az atomháború, s
hogy életüket megmentsék, elfalazzák
magukat a bárban. Különböző jellemek
jelennek meg a darabban. A szereplők
között van néhány orosz származású is,
telve nosztalgiával, másokat viszont csak
a jellegzetes amerikai dolgok izgatják, de
mindnyájan a ma életét élik, s ez teszi a
darabot annyira aktuálissá.

Az erkölcsi, politikai és társadalmi
problémák szervesen összefüggenek az
észt Enna Vetemaa Bábjáték című
kamaradarabjában is. Az öreg észt
forradalmár, akinek születésnapját az
egész köztársaság megünnepli, szeret
bábozni. De menye úgy véli, hogy az öreg
iróniája, humora árnyékot vet forradalmi
tetteire, melyeket a nő fel akar használni
készülő disszertációjához írt unalmas
vázlatában. Mostohafiát is állandóan a
„közepes közös nevezőre" szeret-né hozni,
mert minden, ami kívül esik az általa
megfogalmazott böjti normákon, az káros
a társadalomra nézve. A szerző szigorúan
ítéli meg hősnőjét, aki elsősorban saját
jólétéért aggódik, amit dogmatikus
erkölcsössége jutalmául remél elnyerni. . .
De az élet gazdagabb, mint az általa
megfogalmazott normák, s ezt nagyon is
jól tudják az igazi forradalmárok, akik az
új életért harcoltak.

Jelenet Bondarjev - Rogacsevszkij: A part című drámájából (Kis Színház)



A termelésidráma-írás vezető egyéni-
sége, Alekszandr Gelman legutóbbi
műveiben azt kívánja feltárni, hogyan
tükröződnek a családi életben a nagy
szociológiai, társadalmi problémák. Na-
gyon érdekesen teszi ezt Négyszemközt
mindenkivel című darabjában, ahol férj és
feleség, mielőtt hazahoznák a kórházból -
a férj hibájából munkahelyi balesetet
szenvedett és megrokkant - fiukat,
megpróbálják áttekinteni életüket, ele-
mezni, hol követtek el hibát, mi volt, amit
nem tudtak kijavítani, s mit sikerült
elérniük. A szerző Pad című új darabjában
csak két szereplő van: a férfi, aki
tapasztalt Don Juannak tekinti magát, s a
nő, aki boldogságot remél.. .
Párbeszédükből sok minden kiderül:
hogyan élnek, hogyan tükrözik mikro-
problémáik a világ nagy problémáit.

A társadalmi kérdések feltárásának
hasonló útját választja a szovjet dráma-
irodalom nagy öregje, Alekszej Arbuzov
is. Új darabjának, a Győztesnek közép-
pontjában egy tudósnő, egy nagy intézet
egyik vezetője áll. Sok mindent elért
munkájában, de magánéletében egyedül
maradt, súlyos árat fizetett tudományos
sikereiért. Arbuzov ezzel egy anti- Tányát
írt: a háború előtt írt darabjában hősnőjét
Szibériába küldte, ahol a munkában kell
személyiségének kiteljesednie. Maja
viszont, legutóbbi darabjának hősnője,
hirtelen nagyon élesen megérzi, hogy az
emberi boldogsághoz nagyon fontos a
harmónia, hogy a nőnek okvetlenül nőnek
kell éreznie magát, s csak akkor lehet
teljes értékű a személyisége.

Az ember és a világ harmóniájának, a
„társadalmi ember" és az „individuális
ember" harmóniájának keresése fontos
témája a szovjet drámairodalomnak. Az
antagonisztikus osztályellentétek hiánya
arra készteti a drámaírókat, hogy a szociá-
lis és erkölcsi kérdésekre koncentrálja-
nak, hogy az emberit erősítsék az ember-
ben. Nem véletlen, hogy a neves szovjet
prózaíró, Georgij Markov, a Szovjet-unió
Írószövetségének első titkára, aki Kihívás
című (E. Simmel közösen írt) darabjával
debütált a színházban, a környezetnek az
eljövendő nemzedékek számára való
megőrzésével foglalkozik. Láthatjuk,
milyen álláspontra helyezkednek e
kérdésben a különböző emberek, azok,
akik csak pragmatikus hasznot akarnak
kisajtolni a természetből, és nem törődnek
az utódokkal, s azok, akik számára a
természet megőrzése egyenértékű az élet
megőrzésével a földön. Különböző
korosztályhoz tartozó,

különböző tapasztalattal rendelkező em-
berek csapnak össze; érdekes társadalmi
keresztmetszetet ad ez a darab jól kibon-
tott konfliktusokkal, markáns jellemek-
kel.

Érdemes megjegyezni, hogy a jelen-kor
legégetőbb problémáiról gondolkodva a
történelmi példabeszéd műfaját is
alkalmazzák a szovjet drámaírók. Eduard
Radzinszkij két darabot is írt egyszerre.
Az egyik modern történet arról, hogyan
igyekszik egy egyedülálló nő berendezni a
magánéletét, miközben a sors mindig
újabb kalandokba kergeti. A Nő virággal és
szép kilátással kiváló bohózat,
csodálatosan megírt női fő-szereppel. A
Néró és Seneca színháza című történelmi
példabeszédben - a másik darabban - a
plasztikus színpadi kifejezésmód segít a
példabeszéd legfontosabb mondandójának
kibontásában. A legnagyobb moralista, ha
morálja tisztán elméleti, a legamorálisabb
embert nevel-heti, aki eltiprással fenyeget
minden morált. A Néró és Seneca
dialógusai - az utóbbinak már csak élete
utolsó éjszakája van hátra - világos és
kemény intellektuális paradoxonok
sorozata, az élet igazságát célozza meg. A
példabeszéd igen aktuális: hány diktátor
van a világon, aki alattvalóinak nemcsak
testén, de lelkén is uralkodni akar?

Grigorij Gorin a Ház, amelyet Swift épített
című darabjában a művész sorsáról
filozofál; a művészről, akinek a polgári
társadalomban bolondnak kell tettetnie
magát ahhoz, hogy az igazságot ki-
mondja. Az író képzeletbeli történeté-ben
az utolsó éveit taposó Swift sorsát
irodalmi hőseinek sorsával fűzi egybe.

Végül meg kell említeni a Tolsztoj Anna
Kareninájából készült érdekes színpadi
változatot. Mihail Roscsin tehetségesen
szőtte bele a színmű anyagába a regény
cselekményét, meghagyva a szerző
mondanivalóját és hangvételét. Mély és
igen tehetséges művet alkotott.

E jegyzetben nem sorolhattuk fel a
nyolcvanas évek elejének minden drá-
máját, alkotását. Különböző korosztá-
lyokhoz tartozó, különböző módon dol-
gozó alkotók tevékenykednek a pezsgő
színházi életben, de mindnyájan arra
törekszenek, hogy a kor problémáit
ábrázoljak, a valóság és az ember sok-
rétűségét fejezzék ki.

(Fordította: Szeredás Ágnes)

N. V.

Kortárs-e
a Szovremennyik?

Ha nem is nagy múltú (1956-ban alakult),
de nagy hírű színház a moszkvai Szov-
remennyik, érthető tehát, hogy rend-kívüli
érdeklődés kísérte magyarországi
vendégjátékát mind a szűkebb színházi
szakma, mind a közönség részéről. Fiatal
színház ez, melynek még nincsenek
megcsontosodott rendezői, illetve színészi
elképzelései, nincsenek meg-merevedett
hagyományai. Leendő, vala-mikori
hagyományait mostanában terem-ti,
vagyis minden esélye megvan arra, hogy a
szó legteljesebb értelmében kortársunk
legyen.

Vendégjátékuk négy darabja közül
három világosan kirajzolódó ívet mutat a
szelíd humortól az irónián át a gyilkos
szatíráig; Gurkin Szerelem és galambokja
képviseli az elsőt, Vampilov Kaland a
főmettőrrelje a másodikat, míg a har-
madikat egy Magyarországon jószerivel
ismeretlen Szaltikov-Scsedrin-regény
Szergej Mihalkov készítette dramatizá-
lása, Balalajkin és társai címmel. A humor-
tól a szatíráig terjedő ívet a színház
művészei majdhogynem hibátlanul vé-
gigjátsszák, elkápráztatva bennünket esz-
közeik gazdagságával és érettségével.
Nem így áll a dolog a vendégszereplés
negyedik bemutatójával, Csehov Három
nővérével Galina Volcsek rendezésében.
Nem mondhatnánk, hogy felfogasa kü-
lönösebb meglepetést okozott a hazai
nézőnek, hiszen a pécsi Nemzeti Szín-
házban színpadra állított Cseresznyéskertje
hasonló szemléletből fakadt, nyilvánvaló
tehát, hogy Galina Volcsek Csehovja egy
tudatos, minden ízében végiggondolt,
önálló koncepció eredménye. Más kérdés,
hogy ezt a fajta Csehovot el tudjuk-e
fogadni, nyújt-e számunkra élményt, és ha
igen, milyet? A rendező - még a
vendégjáték előtt - arról nyilatkozott,
hogy nem ért egyet a Csehov-drámák
komédiakénti felfogásával, ő abban látja
az íróhoz való hűséget, hogy darabjait
tragédiaként kell előadni. A Három nővér
előadása tökéletes demonstrációja ennek a
szándéknak.

Galina Volcsek színei: a fehértől a
feketéig, e két szélsőség között minden
árnyalatban. Irina hófehérben, Olga
szürkében, Mása feketében jelenik meg.


