
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)
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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.



A kivétel, Natasa, rózsaszínű pacaként rí
ki - nyilvánvaló szándékkal - ebből a
palettából. A színpadkép - közepén egy
átívelő híddal - „poetizálja", sőt
túlpoetizálja Csehovot. Ez a híd ügyes, de
felesleges szerkezet. A színpadon zajló
játékba, mint kiderül, nem is lehet
komolyan beleépíteni. Nem szolgál mást,
csupán a líraiság megemelését, csakhogy a
nézőtér felől szemlélve a dolgot, úgy
tűnik, Csehov lírája nem szorul megeme-
lésre. A nővérek minduntalan fel-felro-
hangálnak a hídra, s a magasból mélyér-
telműen, olykor végzetüket előre sejtő,
baljós pillantással merednek a távolba. A
hídról jobban látszik a jövő. Mása a
hídon szereti Versinyint, ott búcsúzik el
tőle. A hídon áll Tuzenbach is, mielőtt a
halálos kimenetelű párbajra indul. A
hídon tolonganak az álarcos farsangolók -
ha ugyan jól értelmezem a sejtelmes,
rongyos alakok kilétét. S ami-ként
költőien megkomponált a látvány, olyan
az előadás hangképe is. Sóhajok,
sikolyok, vibrálások mindenkor, min-
denütt. Magyar fül számára ezeknek a
hangoknak valószínűleg nem annyira
tragikus az akusztikája, mint inkább
hisztériát idéző. Mindhárom nővér,
közülük is leginkább Mása, valósággal
reszket a túlfűtött hisztériától, melyet
rövid depressziós szakaszok szakítanak
meg. Nem hallani egyetlen természetes
emberi hangot, nem látni egy emberi
mozdulatot. Lebegnek, iramlanak, pul-
zálnak, felsejlenek és szertefoszlanak a fi-
gurák. Gesztikulációjuk tökéletesen har-
monizál beszédmodorukkal, hiszen ahol
csak suttogás van és sikoltozás, ott járni
sem lehet másképp, csak lebbenve,
illetőleg görcsbe rántva. Csupa szélsőség
jellemzi a produkciót, minden pillanat

végzetes és eksztatikus. Ilyenek a csendek
is, a hosszan kitartott nézések. Ezeknek a

n é m a , átható, hosszú nézéseknek a
Mását alakító Marina Nyejolova a nagy-
mestere. Ahogy áll a hídon, ahogy izzó
pillantásokat lövell, míg csak vala-melyik
nővére le nem fejti onnan, szinte sistereg
belőle a túlfűtöttség. Megpróbálkozik
ezzel a Versinyint játszó Valentyin Gaft is,
de a más produkcióban oly kiváló színész
itt, alkata ellen dolgozva, nem jár
sikerrel, szürke alakítását csak a
mindenen átsegítő színészi kultúra és
fegyelem tartja össze. A különösségek
sorába tartozik, hogy a csehovi szöveg
szerint - nem véletlenül - csúnya Tuzen-
bachot a rendező egy jó kiállású, szőke
fiatalemberrel játszatja, akinek exteriőrje
hamarabb idézi fel bennünk az ötvenes
évek filmjeinek „vidám traktorosát", mint
az enervált, múlt századi, az egyen-
ruhában idegenkedve feszengő bárót.
Nem volna persze baj, ha az előadásból
kiderülne, hogy ennek a szereposztásnak
mi a mélyebb, koncepcionális értelme,
miben erősíti ez Galina Volcsek Csehov-
látomását, de sajnos, az előadás után is
megmarad rejtélynek, hogy miért éppen
Valerij Salnüh kapta ezt a szerepet.

A csaknem négyórás időtartamú
hisztérikus szépelgés, ami a rendezői
koncepció eredményeképp elibénk tárul,
nem igazolja Galina Volcsek értelmezé-
sét. A színpadon nem jelenik meg Cse-
hov, sem ironikus, sem tragikus hang-
szerelésben. Az a Három nővér, amit
láttunk, nem szólt a világról, melyben
Csehov élt, s amelyről oly sokat és sok-
félét tudott; nem szólt arról a másféle
világról sem, amelyben mi élünk - csak a
hisztériáról szólt, s ez kevésnek tűnik. A
másik három előadás éppen fordí

tott képletet mutat. Míg a Csehov-dráma
értékei és kibontható lehetőségei rejtve
maradtak, addig a humor-irónia-szatíra
hangjait pengető előadások az írott műnél
többet, érdekesebbet vagy legalábbis azzal
egyenértékűt adtak. Még a nyilvánvalóan
nem igazságok felfedezésére és
kimondására szánt, csupán jól eljátszható
szerepeket és szituációkat kínáló Gurkin-
darab is azt a be-nyomást tudta kelteni,
hogy mond vala-mit arról a világról,
amelyben élünk. A Szerelem és galambok -
magas művészi színvonalon kivitelezett
szórakoztatás, amely ennél nem is akar
többnek látszani, de vállalt feladatát
becsülettel teljesíti. A népmesei
naivitással és egy-szerűséggel vezetett
cselekményben legkevésbé az a fontos,
hogy mi történik: Vászja Kuzjakin és
családja egy eldugott szibériai faluban él,
és Vászja meg a felesége között a túlzásba
vitt galamb-tenyésztői szenvedély a
perpatvarok egyetlen tárgya. Mindaddig,
amíg Vászja beutalót nem kap, és üdülés
közben elcsábítja egy magányos, de annál
rámenősebb hölgy. A férfi nem tud
kitartani a családját elhagyó csábító, a
szerelmes trubadúr szerepében, némi bájos
huzavona után visszatér megbocsátó
családjához. Ebből a - jóindulattal -
közepesen megformáltnak nevezhető
darabból azonban a kiváló színészi
teljesítmények élvezetes produkciót
hoztak létre. A feleséget játszó Nyina
Dorosina, a Vászját alakító Gennagyij
Frolov és a többiek ízig-vérig modern
színészi aprómunkával, mozgásukba,
hanghordozásukba groteszk elemeket
csempésző hirtelen váltásokkal,
gyorsításokkal, lassításokkal, szövegeiket
ellenpontozó kis játékokkal teszik
kortársivá az előadást. Érdekessége ennek
az előadásnak Kuzjakinék csúnyácska,
esetlen, kissé együgyű lányának
szerepében az a Galina Petrova, aki a

Három nővér Olgájaként a szenvedő-
szenvelgő testvérek között szinte
észrevehetetlen maradt, Gurkin darabjában
azonban szinte minden szín-padi pillanata
meglep eredetiségével, fanyar humorával,
a visszafogott játék mögül felsejlő
sokszínűséggel. Valerij Fokin, a Szerelem
és galambok rendezője feldúsította a
szerény kis darabot, meg-próbálta az
anekdota szintje fölé emelni, s ha
valamivel pergőbb ritmust diktál,
törekvése még sikeresebb lehetett volna. A
színpadkép kétfélesége is ezt a szándékot
jelzi: egyfelől szinte naturálisan
részletező, másfelől már-már a spóro-
lósságig stilizált. Vászja reális életteré-

Jelenet a Szovremennyik Színház Három nővér-előadásából



nek centrumában egy ütött-kopott kony-
haasztal áll, akkurátusan alátolt hokked-
likkel. A. családi élet őre és egyben jelképe
is ez az asztal, méghozzá bátran
mondhatjuk, hogy nemzetközi jelkép,
hiszen aligha van olyan néző, akár oroszok,
akár magyarok között, akinek - ha
máshonnan nem, hát gyerekkorából - ne
volna meghitten ismerős ez a konyha-belső,
a maga böhöm és barátságos, diskurálásra
csábító voltával. Az üdülő, a tengerpart és a
hinta ellenben puszta jelzés, könnyed célzás
arra, hogy az állandóság és realitás
ellenében ez itt a mulandóság, a könnyű
játékok világa.

Vampilov egyfelvonásosát már ismer-
hettük hazai előadásokból. Míg a legutóbb
látott televíziós változatból (fő-szerepben a
kedves Feleki Kamillal) egy félreértésekre
épülő, viharos tempójú, nem felszínesen
bátor, hanem a jellemek mélyén kutató
vígjáték kerekedett ki, addig a
Szovremennyik előadásából az is kiderül,
hogy Vampilov nem szelíd vígjátékot,
hanem keserű és helyenként komor, akár
baljósan is végződhető, kemény darabot írt,
sokkal illúziótlanabbat, vigasztalanabbat,
mint ahogy nálunk játszották. Valerij Fokin
rendezése ezúttal is sokat kifejez már a
puszta színpadképpel: kopottabb,
koszlottabb a szállodai szoba, kisszerűbbek
a viszonyok, mint a magyar felfogásban. A
legfőbb különbség Kalosin alakjának
megfogalmazása. A szálloda-igazgatót az a
Scserbakov játssza, aki. a Szaltikov-
Scsedrin-darab félelmetes rendőrfőniekét
alakítja. Scserbakov meg-jelenítésében ez a
figura maga az erő és a magabiztosság,
minden pillanatban annak tudatában
cselekszik, hogy ő van birtokon belül, vele
semmi rossz nem történhet, s talán akkor a
legrémületesebb, amikor behízelgő, kedves
vagy megalázkodó igyekszik lenni. Ez a
Kalosin mindannyiunknak ismerős lehet a
saját életünkből, pöfetegsége és basáskodása,
demagógiája és találékonysága, kiterjedt
kapcsolatai és alakváltó képessége azt a
veszélyt jelzik, hogy az oroszlán legfeljebb
tetteti magát „döglött-nek", hogy
megkíméljék, de alig várja, mikor
támadhatna. Nyina Dorosina Kalosin
feleségének szerepében ezúttal is kiváló.
Néhány pillanat leforgása alatt mutatja be
ennek az asszonynak minden hétköznapi
alakítását: ő az idős férfi fiatal és elhanyagolt
felesége, ő az önérzetében megbántott
asszony, ő a bánattól összetört hitves, a
bosszúálló fúria, a ravasz szerető, a megtört
és mindenbe

Jelenet a Balalajkin és társai című Szaltikov-Scsedrin-darabból

beletörődő feleség. Váltásai gyorsak,
élesek, leleplezőek anélkül, hogy a
figura hitelessége, kontinuitása egy
másod-percre is megszűnne.

A vendégszereplés revelációszámba
menő élménye a B a l a l a j k i n é s t á r s a i

című
egyfelvonásos volt, amit Szaltikov-
Sesedrin M o d e r n idill című regényéből írt
színpadra Szergej Mihalkov. Ez az
előadás egyike a színház legrégebbi
produkcióinak (még Tovsztonogov ren-
dezte, bő évtizeddel ezelőtt), de frisse-
sége, elevensége, aktualitása mit sem
kopott. A darab a múlt századi orosz
értelmiség egyik jellegzetes mentalitá-
sának elképesztően könyörtelen kritikája.
Hőseinek problémája és egyben jelszava:
a „kivárás". Hogyan tegyük el magunkat
jobb időkre, hogyan várjak ki, amíg a
kül- és belpolitikai helyzet kedvezőbbre
fordul? Amiről a Mesélő és Glumov
vitatkoznak, sokáig, mint-egy a darab
feléig bizonytalanságban hagyja a nézőt,
valóságos probléma-e vagy értelmiségi
önáltatás, esetleg kibúvók keresése?
Hogyan őrizzük meg magunkat, hogy el
ne veszítsük energiáinkat felesleges és
értelmetlen lázadozásokban, ne
kerüljünk a rendőrség karmaiba. Hogyan
maradjunk passzívak oly módon, hogy
akiket illet, azért tudják. rólunk: nem
olvadtunk be, nem adtunk fel semmit,
csak kivárunk. Szaltikov-

Scsedrin hősei ennek a kivárásnak a
taktikáját fejlesztik tökélyre. (A straté-
giában, tudniillik abban, hogy a jobb idők
eljöttekor részt kell venni az ese-
ményekben a jobbik oldalon, nincs vita
köztük). Nos, Glumov és a Mesélő szerint
kivárni nem úgy kell, hogy hallgatunk,
hanem úgy, hogy nem beszélünk.
Hallgatás és nem beszélés ugyanis két
különböző dolog. Nem beszélni úgy kell,
hogy nem csak „arról" nem szólunk,
amire gondolunk, hanem egyáltalán
semmiről sem, ami kapcsolatba volna
hozható „azzal". De hát mi nem hozható
kapcsolatba „azzal"? Úgy tűnik, csak az
ételek. hőseink tehát, akik összeköltöztek,
hogy együtt fejlesszék tökélyre a
„kivárás" technikáját, ezzel töltik ki
sorjázó napjaikat: várnak, esznek, várnak,
alszanak, vár-nak és megint esznek. A
néző, mikor már mindez jó ideje tart,
kezdené azt hinni, hogy a veszély, amit
Glumovék emlegetnek, nem is létezik,
nincs is rendőri megfigyelés, szó sincs
arról, hogy bárhol bármelyik elszólásukat
fel-jegyezheti és jelentheti valaki. Ekkor
újabb csavarás következik. Kiderül, hogy
a veszély igenis valóságos, nagyon is az.
Megjelenik egy rendőrtisztviselő, Ksep-
sicjulszkij. Hogyan győzzék meg ártal-
matlanságukról ? Megpróbálják domesz-
tikálni. Leültetik, kártyáznak vele, hagy-



ják nyerni. Mi jöhet még? Felbukkanhat
lakásukban a kerületi rendőrfőnök is.
Meghívhatja őket a rendőrbálba. A rend-
őrbálról kiderülhet, hogy burkolt kihall-
gatás. Glumov és a Mesélő itt már eléri a
tökélyt: a legprovokatívabb kérdésekre is
olyan választ tud adni, amely a hatalom
szemében megbízhatóságukat igazolja.
Mindez odáig vezet, hogy végül többé-
kevésbé maguk is a rendőrség szolgálatába
szegődnek - így aztán többé nem lehet
firtatni múltjukat és jelenüket.

Ahogyan ez a félelmetes szatíra a leg-
jámborabb kezdetektől a hátborzongató
befejezésig felépül - olyan rendezői és
színészi bravúr, aminek ritkán lehetünk
tanúi. Kvasa a Mesélő szerepében,
Valentyin Gaft mint Glumov, Scserbakov
mint rendőrfőnök, és nem utolsó-sorban a
Három nővérben oly szürkének látott
Nyikulin, aki itt Ksepsicjulszkijként
elkápráztató játékot produkál, fan-
tasztikusan erős együttest alkot. Mer-nek
harsányak, néha már szinte cirkuszi
módon azok lenni, máskor hosszú pilla-
natokig csak a szemük játszik, s mindent
tudunk róluk. Ahogyan a ritmus foko-
zásával, illetve lassításával mint kifejező-
eszközzel bánnak, ahogy a félelem és a
legtitkoltabb gondolatok egész skáláját
tudják szinte észrevehetetlen módon
világossá tenni - páratlan bravúr, mely-nek
leírására, szavakban való rögzítésére
vállalkozni jóformán reménytelen dolog.
Ebben az előadásban ugyanis szinte
minden másodpercben „történik" vala-mi,
mégpedig színészileg történik. Rutin-nak,
patentoknak nyomát sem látni; egyik
pillanatból nem található ki a másik,
meglepődéseink és annál örömtelibb
ráismeréseink sorozatából áll össze nézői
élményünk.

Sajnálatos, hogy éppen ezt a kimagasló
produkciót csak a szakmai közönség előtt
mutatta be a Szovremennyik. Úgy tűnik,
legalábbis a vendégjátékukra hozott
mustra alapján, hogy nagy hírét, kortársi
mivoltát elsősorban akkor igazolja ez a
színház, amikor szatírát játszik. De hát
van-e hierarchikus értékrend a műfajok
között? Szatírát játszani ilyen színvonalon
- az egyetemes színházművészet
dicsőségét öregbíti.

NYAKAS SZILÁRD

Az előadástól a próbáig

A Malaja Bronnaja átlagmozi nagyságú
nézőterén zsúfoltság, félhomály. Olyan,
amelyben még jól kivehetőek a távolabb
ülők arcvonásai. Félhomály... ez kell
ahhoz, az írás szerint, hogy az esemé-
nyek után a gondolat madara - Minerva
baglya - felröpülhessen.. .

A színpadon szórt fény. Hideg, tár-
gyilagos. Ez vetül Don Juanra. Anatolij
Efrosz rendezésében Moliére drámáját
látjuk. Don Juan fejjel magasodik társai
fölé. A szó konkrét s átvitt értelmében
egyaránt. Szmirnyitszkij jegenye-
termetű. A férfibájt sem nélkülözi.
Modorában mégis távolságteremtő.
Arrogáns: mindenkiben partnert keres - a
vitához. A partnereket győzi érvekkel.
Nagy természetű - e kifejezés itt sem
veszti érvényét a Malaja Bronnaja közepes
nagyságú színpadán. Érvényes, de a játék
folyamán e megállapítás spiritualizáló-
dik. Don Juan ebben a felfogásban egy
sorstragédia protagonistája. Végzete a
hitetlenség jegyében megnyilvánuló ké-
telkedés minden értékben. Ez alól talán
csak a matematika értékei kivételek. Don
Juan itt minden értékről vitát provokál.. .
és az ő logikája győz. De az értékek
nélküli világ üres, s ő szellemi
magányában ez űr súlyát már alig bírja.

Sganarelle: „Ilyenek az én szabad-
gondolkodóim, akik semmiben sem akar-
nak hinni."

Szmirnyitszkij az előadás végére egy
lelkileg-testileg magába zuhant Don
Juant jelenít meg. Kommunikációs kedve
eltűnt, köre leszűkült. Végül meg-kísérti
a reményt - kísértet alakjában. Az általa
ledöfött Parancsnok szobrának
meghívása vacsorára-kihívás. Hátha?!
Hátha volt értelme az egész érték-
kritikának? Hátha egy mélyebb, rejtet-
tebb összefüggés válaszát provokálta ki
viselkedésével, az egész életével? Hátha
a téveszméken s az emberi képmutatáson
túl mégis van valami, valahol. Aztán a
szobor „add a kezed" felszólítására ott
bizakodó, remélő kézfogása... És sem-mi.
Az égvilágon semmi sem történik. Nincs
villámlás, mennydörgés. Nincs mennykő.
Köznapi kézfogás egy köz-napi emberrel.
Nem a király - a világ

meztelen, azaz üres, s ebbe bele kell
pusztulni. Mint ahogy el is pusztul előt-
tünk Szmirnyitszkij-Don Juan a totális
csalódottság szívrohamában.

Közjáték

Az értékek nélküli világ - Gorgófő. A
bizalom, a hit az értéktételezés útja.

Ilyeneken gondolkozom másnap az ef-
roszi rendezés mondanivalóját össze-
gezve magamban, éppen egy vele való
találkozóra sietve. „Próba után - ha elég
lesz egy fél óra - találkozzunk" - mondta
a telefonba. A Malaja Bronnaja kisszín-
pada az igazgatói iroda tőszomszédságá-
ban van. Még folyik a próba. Várok. Az
ajtó kinyílik, s egy göndör fekete bozon-
tú, szakállas, nagydarab fiatalember sur-
ran be előttem- kezében papírlapok. Egy
középtermetű, ötvenes, zárkózott arcú
férfihoz lép, s hallom, amint kereszt-s
apai nevén szólítva kéri, írja alá a mun-
káját. Az megteszi, s a fiú már kívül is
van az ajtón. Éppen mellettem. Kérdi, én
is Efroszra várok-e, s honnan jöttem.
 Magyarországról.
 Mi Bakuban évekkel ezelőtt be-

mutattuk az önök Petőfijének drámáját, a
Tigris és hiénát. Tud róla?

Bizonytalanul, de igent intek. A tájé-
kozatlanság ilyenkor udvariatlanság. De
Alexangur Novruzov máris eláraszt
részletekkel, például hogy volt ott egy
magyar szakember ebből az alkalomból,
egy nő, aki az azerbajdzsán Petőfi-
előadás láttán könnyekre fakadt. Beszél
még a zenéről, melyet egy hazájabeli
fiatal zeneszerző magyar motívumokra
komponált a Tigris és hiénához, majd
megtudom, hogy ő most végzett itt
Moszkvában a Színházművészeti Főis-
kola rendezői szakán, Anatolij Efrosz
tanítványaként, s most, hogy megkapta
tőle a végső aláírást diplomamunkájára,
vége a tanulóéveknek. Indul vissza a
Kaspi-tó partjára, s üdvözli azt a bakui
Petőfi-előadást megkönnyező magyar
asszonyt.

Efrosz
Végre kilép az, akiről eddig a legtöbb szó
esett - maga Anatolij Efrosz.
Bemutatkozom, s ő szobájába invitál.
Leül, behunyt szemét két ujjával dörzsöli,
majd rám néz. Kezdhetjük.

Szóvá teszem, milyen fáradt lehet a
négyórás próbát követően.
 Igen, mindig elüldögélek itt a próbák

után egymagamban, mert, tudja, mi,
rendezők nem csupán a fejünkkel dolgo-

Színházi esték Moszkvában


