
mutatkozik be, az elnyomott és éppen
ezért gonosszá vált asszonyt formálja
meg, sok komikummal és parodisztikus
elemmel. Ez utóbbi jellemzi Csákányi
Esztert is Elén szerepében, de ez a jegy
nála időnként némi líraisággal és bájjal
egészül ki, Lukáts Andor már több
hasonló karaktert megformált, mint
amilyen itt a házmesteré, de mindig új és
új jellemvonásokat tár fel és mutat be
ezekben az alakokban. Itt e szimatoló,
kicsinyes, de hatalmaskodó házfelügyelő
egyik legeredetibb pillanata az, ami-kor
könnyező szemmel veszi tudomásul lánya
elutazását a városba. Hasonlóan eredeti az
ugrani vágyás („ha egy-szerre ugrana
harmincmillió házmester") megjelenítése
is.

A zenekar tagjai Bezerédy Zoltán,
Magyar Tivadar, Gyuricza István, Hu-
nyadkürti György és Varga Mária (vala-
mint nyúlfarknyi szerepében Tóth Eleo-
nóra). A legnagyobb szerepe Bezerédy-
nek van, remekül játssza el Eduárd pál-
fordulásait, s öröm volt látni, hogy gesz-
tusrendszerét jelentősen megújította.
Varga Mária a meg nem értett és el-
nyomott hárfás vénkisasszonyt olyan
hitelesen játssza, hogy alig ismerjük fel,
amikor a darab végén kivirulva jelenik
meg. A zenekar három oszlopos tagja az
előadásnak is három oszlopa: Magyar,
Gyuricza és Hunyadkürti a nyitánytól a da
capóig játssza egyenletesen magas
színvonalon a hegedűs, a tubás és a dobos
hálás szerepét. A két pincér, Kulka János
és Kristóf Kata. A Pécsről elszerződött
Kulka, aki előző társulatában döntően
főszerepeket játszott, itt jó példát mutat
színészi beilleszkedő- és
alkalmazkodóképességből. Kristóf Kata
pedig egy újabb fokkal lépett előbbre a
színészi pályáján.

Ha az előadás nem is hibátlan;erényei
mindenképpen ellensúlyozzák néhány
fogyatékosságát. Az eddigi dicséreteket
nem kisebbíti, csak árnyalja, hogy az elő-
adás második része veszít tempójából és
feszültségéből, s a rendezői ötletekből is
kevesebb jut erre a felvonásra.

Alex Koenigsmark: Agyő, kedvesem (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Varga György. Zene: Selmeczi
György, Fuchs László. Díszlet és jelmez:
Donáth Péter, Gothár Péter. Rendező:
Gothár Péter.

Szereplők: Jordán Tamás, Lázár Kati,
Csákányi Eszter, Bezerédy Zoltán, Magyar
Tivadar, Gyuricza István, Hunyadkürti
György, Varga Mária, Lukáts Andor,
Kristóf Kata, Helyey László, Kulka János,
Tóth Eleonóra.

KOLTAI TAMÁS

Hajózni kell

A Komszomol Színház vendégjátéka

Mark Zaharovnak, a Komszomol Szín-ház
főrendezőjének lapunk e számában
található cikke fölment az alól, hogy
ismertessem a ,Juno és Avosz cselekmé-
nyét. A történet és a történelem különösen
szerencsés találkozásáról van szó.
Voznyeszenszkij, a librettó írója olyan
sztorira bukkant amerikai útján, amely
annak ellenére jó, hogy történetileg hite-les.
Ez nem paradoxon. Az operában ritkán
fontos, még ha történelmi eseményt
dolgoz is föl, hogy cselekménye
dokumentálható legyen. Másképp fogal-
mazva: a történeti szemlélet nem föltétele
a közvetlen hatásosságnak. A Borisz

Godunov zenedrámai minősége és históriai
hitelessége kikezdhetetlenebb, mint

Verdi Nabuccójáé, mégis az utóbbi lett egy
politikai mozgalom jelképe.

Rezanov gróf Ribnyikov és Voz-
nyeszenszkij modern operájában - a „mo-
dern" szót bízvást el lehetne hagyni a
műfaji megjelölésből - a korán születettek
nemzedékének tagja. A másik oldalról
nézve: az elkésett ifjúságé. Nyikolaj
Karacsencov játékából a kiöregedett
fiatalok zaklatott türelmetlensége árad,
ami nemegyszer elkeseredett dühbe vált.
Hajót kapni és kitörni. Sietni kell, már alig
van idő az elmulasztott lehetőségek
pótlására. A Juno és Avosz belső
feszültségét ez a türelmetlenség adja.
Rezanovot a dolgok révbe juttatásának
szinte már hisztérikus siettetése hajtja
előre és viszi a korai halálba. A tragédiáját
lezáró kóda meghatóan ellenpontozza
sorsát: Conchita harmincöt évig várt rá.
Ez az idő, ha kívül kerülünk a darab
világán, metaforikussá válik. Lehet száz
év is. Vagy kétszáz. Vagy még több. Ezt
pontosan kifejezi a narrátor mentalitása,
aki a jelenből visszatekintve első
reagálásként kineveti e várakozó maga-
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tartás „korszerűtlenségét". Aztán maga is
elkomorul a türelem és állhatatosság
mesébe illő példázatától.

Az előadás dramaturgiai és rendezői
koncepciója a belső feszültség robbanás-
veszélyes állapotára épül. Erő és dina-
mika jellemez minden egyes pillanatot.
Oleg Sejncisz díszlete végsőkig stilizált
játéktér. Formák és fények szabdalják.
Az alulról átvilágított plexiüveg emel-
vény, a lézersugarak cikázása, a szokat-
lanul fölsrófolt hangerő, Vlagyimir Va-
sziljev koreográfiájának gesztikus vad-
sága összehangolt támadást intéz idege-
ink és érzékeink teherbíró képessége
ellen. Ránk zúdul a hanganyag és a
mozgáskavalkád - nem lehet szabadulni a
hatása alól. Romantika és kegyetlenség
megfér egymás mellett ebben a különös
koncepcióban. Csak egyvalami nem
kaphat helyet: a melodráma. Rezanov és
Conchita egymásra találása érzéki
eksztázis, elszakadásuk nem a búcsú fáj-
dalmát, hanem a sorsuk összekapcsolá-
sával végrehajtandó történelmi küldetés
sorsszerűségét fejezi ki. Az előadás két-
nyelvűsége az alapfelfogás lényegéhez
tartozik, és a produkció nagy pillanatai-
nak egyike, amikor Karacsencov ordítva
inti le a Conchita búcsúját fordító tol-
mácsot.

Ez az operaműfaj előnye a prózai
színházzal szemben: az előadás nyelve
nem fogalmi szinten, hanem a közvetlen
megérzékítés szférájában képes me-
taforikussá válni. A Conchitát játszó
Jelena Sanyina egy „Júlia alkatú" szerepet
old meg tiszta érzelmi intonációval és
koreografikusan. Hosszú passzusokat
pótol egy fejkendő, amely egy gon-
dolatilag fontos ponton oroszossá teszi
„figuráját".

Külön méltatást kívánnak a tempók.
Színpadi beszéd ritkán hallható olyan
ritmusban, ahogy Karacsencov interpre-
tálja Rezanov prózai szövegeit. Ugyan-ez
a sürgető kényszer figyelhető meg a zenei
részek előadásában. Még a lírai
számokban sincs idő elmerülni. A haj-
szoltság mint dramaturgiai motor mű-
ködik. Ugyanakkor elképzelhetetlen,
hogy ez károsan befolyásolná a részletek
aprólékos kidolgozását. Ebben az
előadásban minden mozzanat gondos
összecsiszolás eredménye. A zene tuda-
tosan eklektikus. A pravoszláv motivika,
a kemény rock, az orosz és spanyol
dallamvilág harmóniává olvad az elő-
adás dramaturgiai egységében. Minden a
tökéletes szakmai professzionalizmus
jegyében történik. Még az is, ahogy az
együttes tagjai kézi mikrofonjaik hoszszú
zsinórját „bejátsszák" az előadásba.

*

A világokat összekötő hajózás tárgyi
jelképe, Rezanov gróf óceánt átszelő
vitorlása a Juno és AvosZ előadásának egy
pontján dübörögve és méltósággal
ereszkedik alá a zsinórpadlásról. A balti
flotta páncélos csatahajója, az Optimista
tragédia cselekményének színhelye azon-
ban még így, szimbolikusan sincs jelen
Oleg Sejncisz színpadán. A teret oldalt az
ezred matrózainak végtelenbe vesző fotói
zárják le, egyébként a stilizált díszlet nem
ábrázol reális helyszínt. Zaharov kitágítja
Visnyevszkij drámájának világát, a
történelmi eseménysorozatot elvont
eszmei síkon jeleníti meg.

Az Optimista tragédia előadása ritkán
látható reveláció, Alig hihettük, hogy ez a
szimfonikus áradású, expresszionista

módon emelkedett színmű ilyen profán
hétköznapisággal, iróniával és pátosszal
tud megszólalni napjainkban. Zaharov
konvencióktól elszakadó értelmezése
kellett hozzá, hogy ez megtörténhessen.

Irina Csurikova Komisszárja az első
meglepetés. Távolról sem a forradalom
Jeanne d'Arcja. Úgy tűnik föl világos-
drapp kiskosztümben, utazóbőrönddel és
napernyővel a polgárháború zavaros
viszonyaival küszködő balti flotta mat-
rózai között, mintha valami hétvégi
piknikre érkezne. A gimnasztyorkás
politikai biztos helyett egy polgári nő.
Mihalkov-filmek plein air zöldjei illené-
nek köré, nem a Visnyevszkij-dráma
komor kulisszái. S ez a kezdő Komisz-
szár ráadásul fél. Halkan, bátortalanul
szólal meg, nyoma sincs benne maga-
biztosságnak. Amikor rárontanak, hogy
leteperjék - sodronyos ágy kerül a szín-
pad közepére -, pisztolyát szinte az utolsó
pillanatban ragadja elő valahonnan a
matracok alól: az önvédelmi gesz-tussal
meghúzott ravasz és a pisztolycső
véletlenül választja ki áldozatát.

Először úgy tetszik, ez a kétségkívül
eredeti szemlélet nem más, mint
ellensematizmus. A színházi hőskorszak föl-
váltása a hétköznapi emberek színpadi
divatjával. A játék elején még nem eléggé
világos, hogy vannak-e egyáltalán esélyei
ennek a Komisszárnak az anarchisták
brutalitásával szemben.

Zaharov nem így teszi föl a kérdést. (5
az anarchizmust szigorúan történelmileg
kezeli, mint az orosz forradalmi
kispolgárság és a narodnyik mozgalom
„hivatalos" ideológiáját, amely a cári
rendszert megdöntő bolsevik forradalom
győzelme után a maga szélsőséges
radikalizmusával veszélyes helyzetet te-
remthetett volna, ha sikerül behatolnia a
tömegekbe. Az anarchisták vezére ennek a
veszélyes ideológiának a kép-viselője,
nem az a vörös szakállas, széles vállú,
kegyetlen tengeri kalóz, aminek
Visnyevszkij leírja, s ahogy néha ábrá-
zolni szokták. Ez már abból is nyilván-
való, hogy a joviálisan köpcös Jevgenyij
Leonov alakítja.

Leonov inkább látszik egy eszme
szenvtelen bürokratájának, mintsem a szó
„klasszikus" értelmében vett anarchia
hőzöngő fenegyerekének. Mód-szeresen,
elméleti alapon, bár a saját ideológiája
iránti nehézfejűséggel irányítja embereit;
ez utóbbi abból is lát-szik, ahogy
Kropotkin „szemináriumi" szövegét
bifláztatja. Az anarchisták merő gúnnyal
ábrázolt csoportjának mozgal-

Jelenet Visnyevszkij Optimista tragédiájából (Sárközi Mariann felv.)



viIágszínház
mi gépezete még sohasem volt ennyire
szatirikus, mint itt, Zaharov rendezésé-
ben. Es ez az „önagyonülésező", brosú-
rákat gépelő, vitatkozó-szavazó csoport „a
forradalom nevében" válógatatlanul küldi
halálba mindazokat - a darabban
szereplőket ártatlanul -, akik szerinte a régi
rend, a megdöntött cári államhatalom
képviselői.

Nyilvánvaló tehát, hogy Zaharov a
forradalom nevével visszaélő, „szektás"

embertelenség és a Komisszár által
képviselt forradalmi humanizmus között
feszíti ki a Visnyevszkij-dráma
alapkonfliktusát. Csurikova minden
gesztusából, lényének belső sugárzásából -
halk érveléséből éppúgy, mint
szenvedélyes kitöréseiből kiérezzük az
eszme és az eszmére épülő forradalmi
gyakorlat tisztaságát óvó meggyőződését.
Ebből származik alakításának lírai
pátosza.

Az előadás befejezését Zaharov ki-emeli
a szigorúan vett történeti össze-függésből.
A harcban győztes, „meg-tisztult" ezred és
a mártírként fölmagasztosuló Komisszár
stilizált, szimbolikus fehér ruhában,
„oratorikus elvontsággal" fogalmazza meg
a játék mának szóló üzenetét.

Alekszej Ribnyikov: Juno és Avosz (a Lenini
Komszomol Moszkvai Színháza vendégjátéka)

Szövegét írta: Andrej Voznyeszenszkij.
Díszlet: Oleg Sejncisz. Jelmez: Valentyina
Komolova. Koreográfus: Vlagyimir Vaszil-
jev. Balettmester: Valentyina Szavina. Ren-
dező: Mark Zaharov.

Szereplők: Nyikolaj Karacsencov, jelena
Sanyina, jurij Naumkin, Gennagyij Trofi-
mov, Alekszandr Abdulov, Ljudmila Por-
gina, Vlagyimir Sirjaev, Vlagyimir Belou-
szov, Szergej Grekov, Vlagyimir Kuznyc-
cov, Ragyij Ovcsinnikov, Villor Kuznyecov,
Irina Alferova, Tatyana Derbenyeva, Alek-
szandra Zaharova, Tatyana Rugyina, Szok-
rat Abdukadirov, Alekszandr Szado.

Vszevolod Visnyevszkij: Optimista tragédia (a
Lenini Komszomol Moszkvai Színháza
vendégjátéka)

Díszlet: Oleg Sejncisz. Jelmez: Valentyi-
na Komolova. Zeneszerző: Gennagyij Glad-
kov. Rendező: Mark Zaharov.

Szereplők: Inna Csurikova, Jevgenyij Lco-
nov, Nyikolaj Karacsencov, Alekszandr
Abdulov, Oleg Jankovszkij, Viktor Prosz-
kurin, Vlagyimir Koreckij, Alekszandr
Zbrujev, Borisz Nyikiforov, Jurij Kolicsev,
Nyikolaj Szkorobogatov, Jurij Asztafjev,
Villor Kuznyecov, Igor Fokin, Nyina
Gorskova, Vlagyimir Belouszov,
Gennagyij Trofimov, Vlagyimir
Kuznyecov, Viktor Loszjanov.

MARK ZAHAROV

A főrendező monológja
Nem könnyű az embernek kívülről
figyelni önmagát. A saját személyünkről
alkotott elképzelés ritkán esik egybe
kortársaink rólunk alkotott véleményé-
vel. De néhány év múltán az esetek
többségében kiderül, hogy a kortársak
véleménye is túlságosan szubjektív, té-
ves, sőt hibás volt. A kortársak általában
szélsőséges véleményt alkotnak, és
tévednek, szemben az utókorral, amely
soha nem téved. Ebben az értelemben
jobb lenne várni ezzel a színházunkról
szóló beszámolóval, és majd jó ötven év
múlva megírni, amikor már elültek a
viták, amikor a szélsőséges, olykor sar-
kított vélemények egy pontban találkoz-
nak majd: az igaziban, a vitathatatlanban.
De hát a rendező nem hallgathat.
Foglalkozhat mindennel, amivel csak
akar, boldogan átadhatja magát akár a
semmittevésnek is, ami rendszerint leg-
kedvesebb foglalkozása, de egyet nem
tehet meg, nem hallgathat magáról.
Minden rendező joggal osztja a világ
színháztörténetét két részre: a neve első
színlapi megjelenése előtti és utáni
korszakra. Es csak nagyon ritkán szedi
össze magát, adja át magát az igazság-
érzetnek, hangolja magát szerényre és
önkritikusra, elmélkedik objektíven, be-
szél fontoskodó gesztusok nélkül. Úgy
tűnik, most sikerült kihasználni ezeket a
számomra ritka pillanatokat, hogy el-
mondjam a legfontosabbakat arról a
színházról, amelyet tizenkét éve vezetek
már.

Be kell ismernem, hogy a színház alapí-
tásához sem nekem, sem mostani színész
barátaimnak nincs semmi közünk.
Nagyon régen, még 1927-ben, amikor a
színházunkban ma dolgozó emberek
túlnyomó többsége még világon sem
volt, bizonyos energikus és vidám embe-
rek, akiknek jószerint még a neve sem
maradt ránk, megszervezték Moszkvában
a Munkásifjúság Színházát (TRAM).
Szakmai képzettségük nem volt, gyá-
rakban és üzemekben dolgoztak a forra-
dalom utáni Moszkvában, és minden
szabadidejüket a drámai művészetnek

szentelték. Mindnyájan tagjai voltak a
kommunista ifjúsági szövetségnek, a
Komszomolnak, s a moszkvai Kom-
szomol segített ezeknek a megrögzött
megszállottaknak színházuk létrehozá-
sában.

A moszkvai TRAM aktív politikai
színház volt. A nézőt nem a pszichológiai
mélységek, a dramaturgia és a rendezés
leleményei csalogatták ide, hanem a világ
forradalmi átalakulásának harsány
pátosza. A színház jelszava a hangos és
vidám támadás volt. Elődeink az új
demokratikus művészet markáns képvi-
selői voltak, olyan emberek, akik a for-
radalmi harcok kohójából kerültek ki, és
egyenesen és közvetlenül a világ prole-
tariátusához akartak szólni.

Színházunknak ezt az első viharos kor-
szakát törvényszerűen váltotta fel a
Színházról való elmélyült gondolkodás
korszaka: a nagy és ősi művészetről, a
színészi szerepformálásról, az új rendezés-
ről és dramaturgiáról való elmélkedések
kora. Nemsokára profi rendezők és
színészek jöttek a TRAM-ba. A MHAT, a
vezető és legelismertebb orosz színház,
amelyet a nagy Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko szervezett, át-
adott a TRAM-nak néhány tapasztalt
embert, hogy segítsenek a fiatal színészek
hiányos képzettségét pótolni. 1938-ban
Ivan Berszenyev, a neves színész és
rendező lett a TRAM vezetője, s még
ebben az évben felvette a Lenini Kom-
szomol Moszkvai Színháza nevet.

Az ezt követő időben színházunk, mint
minden színház a világon, megélte a
felemelkedés gyönyörű és a hanyatlás
borzasztó korszakait.

A színház iránti élénk érdeklődést I.
Berszenyev halála után a keserű csalódások
korszaka követte. A hatvanas évek-ben
rövid ideig az egyik legérdekesebb szovjet
rendezőegyéniség, Anatolij Efrosz volt a
színház vezetője, keze alatt meg-
elevenedett a színház, és kezdett tekintélyt
szerezni a fiatalok körében, de az-tán újból
visszatértek az érdektelenség évei, és a
színházat csak a jövőbe vetett makacs hite
éltette.

1973 végén, 1974 elején a színházban
újból komoly alkotói és szervezeti vál-
tozások következtek be. Új emberek jöttek,
új igazgatót és főrendezőt neveztek ki,
akiknek nemcsak hogy több fiatal színészt
sikerült megnyerniük a színház számára, de
megerősítették né-hány olyan neves
mesterrel is, akik már kiérdemelték a
szovjet nézők szeretetét. Leszerződött
Tatyana Peltcer, Jevgenyij


