
fórum
nek ettől, mert nem érzik, hogy hova kell
támaszkodni, hiszen állandóan lavírozniuk
kell az időben, és talán ezért gyengébbek
az alakítások.

SZINETÁR MIKLÓS: Azt mondja
Babarczy, hogy semmiben nem értünk
egyet - szerintem alig van, amiben nem
értünk egyet. Engem nagyon érdekel a
kaposvári színház meg a mozgalma, még
puszta irigységből is, hiszen én is mindig
ilyent szerettem volna csinálni, aminek
tábora van. Én ezt nem leszólóan
mondtam, hiszen ez volt életem nagy,
majdhogynem sikerületlen vágya.

Mindenfajta értékelés csak utólagos
lehet. Én is csak most próbálom meg
valamilyen formába kalapálni nézeteimet
az egész Kaposvár-jelenségről Attól, hogy
utólagos, nem biztos, hogy rossz. Azt
hiszem, sokak gondolkodásában él egy
illúzió: az, hogy a társadalom sodródik. Ez
nagyon ravasz társa-dalom, ez így tesz
harminc éve, „sodródik", mintegy
véletlenül. Amikor az egyszeri repülő
annak idején átrepült a Kárpátokon - csupa
civilt vitt, 1944-ben -, az egyik pasas azt
kérdezte a pilótától, hogy ez az előttünk
lévő nagy sötét ez hegy vagy pedig felhő ?
A pilóta azt mondta, hogy ha
keresztülmegyünk rajta, akkor felhő.
Tekintettel arra, hogy keresztülmentetek
rajta, egy ilyen típusú rendszerben, mint a
miénk, ez felhő.

Én egy pillanatig sem akartam mondani,
hogy Kaposvárnak csak tábora van.
Tudom, hogy ezen kívül ez egy létező,
működő színház, és - ha nincs tábor
mögötte akkor is biztosíthatja az életét,
létét, működését.

A magyar színházban kialakult egy
majdnem opportunista színházi gyakorlat,
ami tudomásul veszi, hogy a színház
csupán egy üzem a sok közül, megalkudott
azzal a gyakorlati adottsággal, ami a
magyar színházi struktúra mérhetetlen
elavultságából ered; hogy a színész nyolc-
kor a szinkronban, tíztől a próbán, de dél-
után a tévében, és este az előadáson -
ebben a mérhetetlenül felduzzasztott
repertoárban - gyakran már csak egy
jelzését adja annak, amit a premieren el-
játszott vagy nem játszott el. Ezzel
szemben valóban revelációként hatott az,
hogy elsősorban Kaposvárott, de más
színházakban is, a dolgok valóban
megtörténtek a színpadon. Azt egyéb-ként
nem hiszem, hogy lenne olyan koncepció,
amely szerint csak szórakoztatni kell .. .

BABARCZY LÁSZLÓ: igy nem fo-
galmazott senki, de bármifajta olyan
művészet jelenik meg, aminek valamilyen
autonóm hatása van, azonnal meg-történik
a szembeállítás, hogy ez egy olyan
művészet, ami nem kell senki-nek ... És .. .

SZINETÁR MIKLÓS: .. és ebben az a
borzasztó, hogy az egyik része tényleg
olyan művészet, ami nem kell senkinek, a
másik részére meg ráfogják.

A dialektikus igazság ma is igaz:
ugyanabba a folyóba kétszer nem lehet
belelépni. Amikor azt mondjuk, hogy
nincsen már krisztuspapucs, és helyette
kissé konszolidálódtunk, polgáriasodtunk
- ez soha nem fog megismétlődni,
krisztuspapucs nem lesz többé. Most már
más lesz - és én attól tartok, hogy a
levegőben ma már különböző intoleráns
neofundamentalista ügyek keringenek, és
teljesen mindegy, hogy melyik győz. Amit
te megfogalmaztál mint programot, hogy
mi az, amiről a kaposvári színház
fönnmaradt, ennek van egy jó és egy rossz
része. A jó része az, hogy ennél hozzám
közelállóbbat, tisztességesebbet nem
tudok elképzelni. Kívánom, hogy
sikerüljön nektek! A baj pedig az, hogy
akiket te kapitulánsnak nevezel, azok is
pontosan ezzel a programmal léptek fel
annak idején.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Korunk hősei

Magyar-szovjet színházi tanácskozás
Budapesten

A dolgozó emberek békés, boldog jövő-
jéről álmodozó Tuzenbach bárónak
mondja a Három nővérben Csebutikin, az
öreg katonaorvos: „ ... az életünket majd
nagynak nevezik; de az emberek
mégiscsak kicsinyek ... ( Feláll) Nézze,
milyen kicsi vagyok. A magam vigaszta-
lására kell azt mondanom, hogy az életem
nagy .. .

Úgy tűnik, hogy a bölcset játszó ci-
nizmus és kishitűség, meg a lelkes, de naiv
hitnek ez az ellentmondása, ma is éppoly
időszerű, mint a század első évei-ben volt,
amikor a jaltai villa kispadján Csehov és
Gorkij vitatkoztak róla. Egyesek többek
között Gorkijra hivatkozva - nagy
romantikus hősöket kérnek számon az
írókon, mások - ad absurdum vive Csehov
felfedezését a drámai tett kétséges voltáról
korunkban -- a dráma és a hős
lehetetlenségéről beszélnek.

A Magyar Színházi intézet összehívott
december első napjaiban egy tanácskozást,
hogy eldöntsük: milyenfajta is legyen hát
nálunk az a hős.

Csehov és Gorkij adta az ötletet, hogy
kérjük meg a szovjet színházi szakembe-
reket, fogalmazzák meg a kérdés elméleti
megközelítését, mi pedig kiegészítjük azt a
magunk szerény gyakorlatának
tapasztalataival. Almási Miklós színhá-
zaink és a mai magyar dráma viszonyáról,
dr. Király Istvánné pedig a szovjet
darabok színrevitele terén szerzett tapasz-
talatokról számolt be.

Almási Miklós megállapította: „egy
nemzet színházművészetének életkérdése,
hogy mennyiben képes gerjesztője és
fóruma lenni a hazai drámaírásnak. (...) Ha
az elmúlt két-három év bemutatóit
áttekintjük, úgy első pillantásra nem
lehetünk elégedetlenek. (...) A Hernádi
Gyula cikke nyomán lezajlott vita
ugyanakkor figyelmeztet rá, hogy színház
és dráma egymásra találása, az egymást
serkentő szellemi inspiráció korántsem
egyszerű folyamat."

Közismert például Örkény István tartós
szövetsége a Vígszínházzal. Várkonyi
Zoltánnal való nemrég megjelent
levelezése a Macskajáték bemutatásával
kapcsolatos közös munkájukról szinte



krimibe illően érzékelteti azonban konf-
liktusaikat. Még nehezebb természete-sen a
fiatalok betörése: Spiró György, Vámos
Miklós, Schwajda György és a többi új
tehetség színpadra jutása.

„Összefoglalva azt mondhatnám, hogy
az elmúlt négy-öt évben megnőttek a
magyar drámával szembeni igények:
színházszerűbb darabokat igényel a szín-
pad. Legalábbis én ezzel magyaráznám a
színház és az író közötti némileg zavartabb
viszonyt, valamint azokat a sikereket is,
amelyeket mai magyar darabok értek el
színpadjainkon" - fejezte be elő-adását
Almási Miklós. A sikeres új művek között
Schwajda: A szent család, Görgey: Galopp a
vérmezőn, Siklós Olga: A legnagyobb magyar,
Szörényi-Bródy: István, a király című művét
említette.

Hogy mit is ért színházszerűségen, azt a
„játékosság", „irónia", „többértelműség"
fogalmával operálva határozta meg az
előadó. Adós maradt azonban azoknak a
konkrét és egyedien tar-talmi, szemléleti
jegyeknek az ismertetésével, amelyek
ezeket a darabokat valóban jelentőssé
tehetnék. Márpedig, ha a legáltalánosabb,
külsődleges vonásoknál maradunk, a
magyar drámának olyan „új hullámát" kell
elképzeljük, amelyen - „színszerűen"
szólva - Örkény és Székely János, Görgey
és Schwajda, Spiró és Hernádi egy
csónakban evez. Ilyenről pedig nem
tudunk.

Az új szovjet darabok bemutatásának
szükségességéről szólt dr. Király István-né.
Igaz, hogy az elmúlt öt évben negyvenegy
orosz klasszikus művet mutattak be
színházaink, s ezek jelentős része komoly
színházi siker lett. Elég, ha Ádám Ottó,
Horvai István, Székely Gábor és Zsámbéki
Gábor Csehov-rendezéseit, Gothár Péter
Revizorját vagy Ascher Tamás Egy hónap
falun-rendezését említjük. Az új szovjet
dráma azonban nem szerepel súlyának
megfelelően a műsoron. A sikeres szovjet
szerzők között nálunk Bulgakov a
legsikeresebb. Szép, igaz előadás a
Csendesek a hajnalok s a Szállnak a darvak.
Igen hasznosak A. Gelman darabjai. De
miért van az, hogy Vampilovnak például
még egyetlen darabját sem adtuk elő hozzá
méltóan? S hol vannak a mai fiatal szerzők?
Miért nem értük harcolnak fiatal rende-
zőink?

Kimondatlanul is ez a kérdés hatotta át
Kovács Léna korreferátumát: „Székely
Gábor és Zsámbéki Gábor orosz
drámarendezései." Az új színházi nem-
zedék két „veteránjával" készített inter

júkban kibomlik előttünk a Sirály, az
Ivanov, a Három nővér annyi vitát kiváltó
előadásának egykori célja: mint a régi
színházi konvenciók legtekintélyesebb
darabjai, ezek voltak legalkalmasabbak az
új hitvallás megfogalmazására. A manó és a
Menekülés gazdag és árnyalt szín-házi
eszközei pedig már azt mutatják, hogy
mindkét rendező túl jutott a fiatal-kori
szerelem túlzásain.

- „Szerencsések vagyunk abban, hogy
spontán érdeklődésünk a XIX. és XX.
század legnagyszerűbb alkotásai felé vitt, s
állítom, hogy a Gogoltól vagy még
korábbról induló drámai vonulatok nagyon
sok tudást közvetítettek nekünk a világról"
- mondotta Székely Gábor. Csak
sajnálhatjuk, hogy a kor-társi dráma eddig
nem töltötte be nálunk ezt a szerepet. De a
játszmának még nincs vége.

Vendégeinkkel, M. Ny. Sztrojevával és
J. I. Gorjacskinával, a mai szovjet dráma
és színház két ősz hajú, ifjú szívű
patrónusával - mindketten a művészet-
tudomány doktorai - taxizunk színháztól
színházig: A manó, Menekülés, Kis-polgárok,
Háború és béke, Macskák. Hosszú, érdekes
beszélgetések Horvaival, Székellyel,
Kazimirral. Zsámbéki, amint gipszelt
lábon, mankóval jön elénk a lép-csőn.
Szaporodnak a teleírt cédulák, készül egy
újabb cikk a mai magyar szín-házról.
Kevés az idő, vidékre nem tudunk menni.
A minisztériumban érdekes tájékoztatást
kapunk azonban az országos színházi
helyzetről. S ott ülünk a Szovjet
Tudomány és Kultúra Háza zenetermében,
a konferencián. - Hol van hát az új hős, az
új dráma, amit minden-ki úgy vár?

Konsztantyin Lazarevics Rudnyickij, a
neves kritikus, a nagy Mejerhold-mo-
nográfia szerzője megbetegedett, referá-
tumát a tolmács olvasta fel. Az ő véle-
ménye szerint új hős van - a színházban. A
filmmel és a tévével, az egész életünk
eldologiasodásával való harcában - fejti ki
Rudnyickij - a színház kénytelen merész, a
nagy tömegek számára már nem is mindig
követhető formákat alkalmaz-ni. - „A
színház csak akkor képes meg-védeni
sajátos természetét, ha egy igényesebb
közönségre támaszkodik. Eltávolodva a
közhasznú szellemi cikkek gyártásától, a
színház előrelátóbb nagyjai éppen ebben
az irányban fokozzák erőfeszítéseiket" -
írja. Példaként G. Tovsztonogov opera-
burleszkként meg-rendezett Tarelkin
halálát, Temur Csheidze grúz rendező
Othellóját említet-

te, továbbá Jonas Vaitkus munkásságát
Kaunasban, Edmontas Nekrosiusét Vil-
niusban és Mark Zaharovét Moszkvában,
a Komszomol Színházban.

Valóságos kisszínpad-alapítási láz tört ki
az országban. Bár - mint mondotta - ennek
kétségtelen hátránya, hogy levezeti a
nagyszínházak megújításához szükséges
energiákat, a drámában korszakos
fordulatot eredményezhet: az új színpadok
vállalják az új hangú fiatal írókat. Anatolij
Vasziljev bemutatta - öt évvel ezelőtt - a
Sztanyiszlavszkij Színházban Szlavkin: Egy
fiatalember felnőtt lánya című darabját, a
Majakovszkij Színház kamaraszínpada
Vologyin: Gyíkocska című példázatát, a
Művész Színház kis-színpada Nyina
Pavlova: Lakókocsi című művét Kama
Ginkasz rendezésében, Ljudmila
Petrusevszkaja: Zeneórák című darabját
pedig amatőrök vitték színre a
Zamoszkvorecsje Népszínházban.

Összekerültek tehát a fiatal írók a ren-
dezőkkel. A jövő dönti el, hogy lesz-e
ebből új dráma s színház, vagy csak új
igazgatók s főrendezők.

Jelena Ivanovna Gorjacskina „Korunk
emberének ábrázolása a szocialista
országok színházművészetében" című
előadása megpróbált prognózist adni. - „Ha
van a színpadon egy eleven hús-vér ember,
akinek minden szavát és cselekedetét
elhiszi a néző, akkor sikerült az előadás.
Ilyen volt például Asztangov a Barátomban,
ilyenek voltak Gelman termelési drámáinak
hősei a szocialista országok színpadjain.
Ma, a nyolcvanas években a színházak
érzékenyek a fiatalok békés, de nagyon
bonyolult élete iránt" - mondotta. De hát
valóban egy-szerűen csak erről van szó?
Talán vala-mi szigeten élnek ezek a
fiatalok ? - kérdezhetjük. Nem éppen attól
lesznek-e a színpadi figurák hús-vér
alakok, hogy felismerjük bennük a
mindannyiunkat foglalkoztató társadalmi
gondokat, ellentmondásokat? Hogy
felvállalják ezeket, s egyfajta - persze
távolról sem mindig ideális - megoldásra
jutnak?

Úgy tűnik, Gorjacskina szívesen meg-
hagyná a rétegszociográfia szintjén ezt a
jelenséget. Márpedig a színház, a dráma -
és az élet - természetéből következően a
fiatalok az abszolút teljességre törnek,
totális világképpel rendelkeznek, és alig-ha
engedik majd besorolni magukat a modern
dráma valami elvont elméleti képletébe.

„Nemzedékváltás." Ez volt Marianna
Nyikolajevna Sztrojeva előadásának a cí-
me. - „A hetvenes évek végén, a nyolc-



vanas évek elején nemzedékváltásnak
lehettünk szemtanúi a modern szovjet
drámaírásban. Ez a nemzedékváltás régen
megérett, és végre valósággá vált. (. . .) Mi
is történt tulajdonképpen? Mivel
magyarázható, hogy hosszú éveken át
stabil, megszokott nevekre támaszkodó
drámairodalmunk egyszerre csak
mozgásba jött, új, eddig ismeretlen ne-
vekkel töltődött fel ? Minden Vampilovval
kezdődött" jelentette ki Sztrojeva. Mint a
híres Csehov-monográfia szerzője
legszívesebben úgy mondta volna persze,
hogy - minden Csehovval kezdődött. Mert
hisz Vampilov legnagyobb újításának is
azt tartja, hogy „kitágította a dramaturgiai
kánon meghúzta határokat, be-hozta
drámáiba a »kisembereket«, akiket a
divatos szerzők nem vettek észre. Ezek az
emberek általában vidéken élnek, eldugott
településeken, ahol nem folynak
természetátalakító nagy építkezések, nem
búgnak kotrógépek, és nem nyüzsögnek a
tévéstábok. Itt találta meg a fiatal szerző
hőseit, felismerve drámaiságukat. Ezt a
sajátos látásmódot hagyta maga után
azoknak, akik az ő útját járják".

Ez pedig a csehovi út. A világtörté-
nelem szélárnyékában élő „kisember" a
maga hősietlen hős voltában a nagy vál-
tozások valódiságának próbája, fokmé-
rője.

A. fejlettebb szocialista társadalom épí-
tése közben Csehov egyre több régi
figyelmeztetése jut az eszünkbe. Egyre
inkább világossá válik, hogy a tűzvész, az
„egészséges tisztító vihar" csak új,
magasabb rendű emberi viszonylatokban
megvalósulva nyerhet értelmet és igazo-
lást. S ha már szerepelnek a térképen, még
a cseresznyéskerteket is meg kell menteni.
A mai történelmi helyzetben a fiatalok
különös drámaian teszik fel ezt a kérdést.
Már nem is csak egyszerűen arról van szó,
amiről Lenin beszélt Gorkijnak, amikor az
a forradalmi romantika szükségességét
bizonygatta neki a „mindenféle csehovi
hangulatokkal" szemben. - ,,Szükség van a
lírára is, szükség van Csehovra és a
mindennapi életigazságokra," Húsba-vérbe
vágó közéleti dolgokról van most szó.
Végveszélybe került a világ. És ebben
bizony nagy része van a korlátolt
önhittségnek és az erdőirtásoknak,

A Zsámbéki Gábor rendezte A manó
címszerepében a még fiatal és egészséges
lelkű körorvost játszó Cserhalmi György
kétségbeesetten tiltakozik a természeti
környezet és az emberi lélek elmocsara-
sítása ellen.

Nyina Szemjonova Kerekes kemence cí-
mű darabjában egy egész falut ítélnek
halálra módszeres alapossággal: a házakat
felgyújtják, majd bulldózerrel el-
egyengetik a talajt, végül elárasztják vízzel
az egész területet. A darab főhőse,
Froszja állatgondozónő öt kicsi gyerme-
kével ott térdel a csupaszon maradt ke-
mence előtt. Közelednek a bulldózerek ...
A szerző ma is ott tanít a Szmolenszk
melletti kis faluban. A. darabot a
Mosszovjet Színház kisszínpadán mu-
tatták be Borisz Scsedrin rendezésében, a
bájos és egyszerű Natalja Tenjakovával a
főszerepben.

Nyikolaj Szadur A csodálatos asszony

című darabjában egy eltévedt, kifáradt
városi asszony vonszolja magát a fel-ázott
mezőn. Egy tudományos intézet
munkatársa, aki burgonyaszedésen „vesz

részt" az egyik kolhozban. Egyszer csak
úgy tűnik neki, hogy egy parasztasszony
lép mellé, s együtt bandukolnak. Még cl is
beszélgetnek a híres meleg zoknikról,
amit a faluban kötnek, hogy milyen jól
jönne az most itt. Egy gödörhöz érnek.

„Hova viszel ? Ki vagy te - kérdi
ijedten a városi asszony. ,,A halálod"

mondja közönyösen a másik, és bele-löki
a gödörbe.
A darab második része úgy kezdődik,

hogy Nyina Petrovna útra az intézetben
van. Senki nem hiszi el látomását a
krumpliszedésen. Már-már a mentőket
hívják, amikor megszólal a telefon:
ugyanaz a hang kéri Nyina Petrovnát a
telefonhoz, akivel a mezőn beszélgetett ...
A szerző tavaly végzett az Irodalmi
Főiskolán, Rozov osztályában. Ez az első,
a naturálist a fantasztikummal vegyítő
darabja még sehol sem került színre.

De hogy mindez nemcsak a Doszto-
jevszkijt és Kafkát majmoló kamaszok
képzelgése, hogy nagyon is valóságos erők
taszigálják a szekeret a szakadék felé,
arról a leningrádi Vlagyimir Arro: Néz-

zétek, ki jött! című darabja győzhet meg
bennünket.

Arro tudatosan vállalja a Csehov-da-
rabbal való rokonságot. Hőse, King, az
újgazdag mesterfodrász, éppen úgy tesz,
mint Lopahin a Cseresznyéskertben: a
birtokkal, egy „régimódi" író nyaralójával
együtt meg akarná venni egy kicsit a
tulajdonosokat, ezt az értelmiségi családot
is. S mikor már majdnem célhoz ér (a
házban lakó tudományos kutató feleségét
is magába bolondít ja), még kegyet-
lenebbül kell megszégyenülnie, mint Cse-
hov kupecének. A „barátai" egy adott

pillanatban őt is átverik: ráígérnek, és
maguknak szerzik meg a házat.

A darabot a moszkvai Majakovszkij
Színház mutatta be B. A. Morozov ren-
dezésében.

Ezt a témát folytatja Nyina Pavlova
már említett Lakókocsi című darabja, va-
lamint A. Galin: Halálbüntetés, L. N.
Petrusevszkaja: Három lány égszínkékben
című darabja is, amely mindeddig nem
jutott még színpadra.

A j. I. Gorjacskina által „a fiatalok
békés, de nagyon bonyolult életének"

nevezett témát a következő művek kép-
viselik: A. Kazancev: A régi ház, Sz.

Zlotnyikov: A csapat, A. Szokolova:
Farjatyev álmai, A. Remez: Helybeliek, V.
Szlavkin: Egy fiatalember felnőtt lánya, V.
Maljagin: UFO, A. Galin: Keleti le-látó. Az

utóbbi Leonyid Hejfic rendezésében
került színre a Szovremennyik
Színházban. A darab hőse, az egykori
osztálykedvenc, aki „karriert csinált",
néhány órára visszatér szülővárosába.
Osztálytársnői fokról fokra megértik
azonban, hogy élete valójában ugyan-
olyan üres, mint az övék, s karrierje tal-
mi, haza is csak azért jött, mert csen-
cselni akar velük.

Kínálkozik az összehasonlítás Rozov:

Érettségi találkozójával, de szüleségkép-
pen nagyon felületesre sikerednék. Ezek-
nek az új daraboknak ugyanis éppen az a
jellemzőjük, hogy minőségileg más
látásmódot, az eddiginél összehasonlít-
hatatlanabbul árnyaltabb világképet fe-
jeznek ki.

M. Ny. Sztrojeva véleménye szerint ez
a most lezajlott nemzedékváltás új
szakaszt nyitott a szovjet dráma fejlődé-
sében. Ennek érzékeltetésére hozta fel
példaként J. Sornyikov: Fény a sztyeppén

című darabját, amelyet most próbálnak a
Művész Színházban. A szerző fiatal
munkás Naberezsnije Cselni városából,
amely most L. I. Brezsnyev nevét viseli.
Egy szigorú, tiszta szemű kamasz
kérdezgeti itt az embereket a gyárban. S
azok elmondanak neki mindent úgy,
ahogy van. Ettől a darab persze lehet
még ilyen is, olyan is. Csak egy biztos:
olyan nem lesz már, mint Rozov első
darabjai, ugyanezekkel a tiszta szemű ka-
maszokkal. Eltelt egy emberöltő.

.‚ A. nemzedékváltás amelyet annyira
vártak a színházak, a drámaírók, a kriti-
kusok és főleg a közönség - megtörtént.
Minden bizonnyal a magyar színházak is
találnak majd az új darabok között ne-
kik való műveket" - fejezte be előadását
M. Ny. Sztrojeva.


