
máskori önmagához képest kicsit halo-
ványabban, sápadtabb színekkel, kétke-
dőn. s nagyon tehetségesen.

Kaszás Attila sem „ugrik ki" Dorozs-
mai Pista szerepében - legalábbis önma-
gához képest nem. Tán ezért van, hogy a
kritikák csak felsorolják a jók között;
pedig Kaszás jó és ízléses humorral ren-
geteget ad az alapvetően nem túl színes
figurához. A nagyon jó svádájú, nagyon
link, ámde nagyon szerelmes és nagyon
elszánt külvárosi vagányt rutinosan,
ugyanakkor némi kölykös iróniával hozza.

Darvas Iván Tarpataky bárója - csupa
úri elegancia, testet öltött stílus. s némi
fanyarság, némi önirónia a túlcsorduló
ifjúság láttán, nagyvonalú félreállás, von-
zó bölcsesség. Darvas tökéletes - és szin-
tén „anyanyelvi" - alakformálása oly
könnyed, hogy már-már értetlenül állunk
Pünkösdy Kató állhatatossága előtt... A
Bajza utcai kis palota tulajdonosa Darvas
Iván képében nemcsak anyagiakban
gazdag. (A szerepet a bemutató óta Dar-
vas Iván váltva játssza Benedek Miklóssal.)

Kern András alakításában jókora zic-
cer Kubanek, a hentes. A sántítás jó
poén, a beszédmodor szintén az - Kern
ezt is tudja, s nekünk is jó, ha tudjuk róla.

Játéka olyan, mint amilyent ebben a Csó-

kos asszonyban tőle várni lehet. Ez is jó.
Nem „ugrik ki", csak stílusban marad,

te-hát jó Földi Teri; többnyire jó a
statisztéria.

Csak a tempó nem mindig jó, s ez azért
feltűnő, mert az előadás pergőn, jól in-
dul. Az operettdramaturgia rendszerint
kevés meglepetést tartogat, ezért egy idő
után a szabályosan összekuszálódott szá-
lak szabályos kibogozódására lehet csak
számítani. Ezt pedig feltétlenül a „nor-
málisnál" gyorsabban kell pergetni ahhoz,
hogy „normális" hatást keltsen: ne tűnjön
vontatottnak, üresnek, lassúnak. A víg-
színházi előadás harmadik része a sztorit
tekintve majdnem függelék - és lassú.

A patinás kőszínház évad végi pre-
mierje szépen összemosódott a nyári
színházi szezon kezdetével. „En suite"
játszották - így is kell. Valahányszor hi-
ány mutatkozik a kasszában, s valahány-
szor, amikor ez a legjobb megoldás. Csak
semmi álszentség, és semmi burkolt szé-
gyenkezés vagy mentegetődzés - mert
ennek a produkciónak az ürügyén egyikre
sincsen szükség. Meg arra a tévhitre sem,
hogy ettől színház a színház, hisz legfel-
jebb arról van szó, hogy ettől operett az
operett. . .

MIHAIL SVIDKOJ

Rendezői „új hullám"
a Szovjetunióban

A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
elején a szovjet és a külföldi sajtó sokat írt
a fiatal szovjet drámaírók „új hullámá-
ról". Még ma is előfordul egyik-másik
cikkben ez a meghatározás, amely - jobb
híján - olyan különböző szerzőket gyűjt
egy csoportba, mint Galin és Kazancev,
Petrusevszkaja és Pavlova, Remez és
Zlotnyikov, Arro és Varfolomejev, Szoln-
cev és Szokolova, Dudarev és Razumov-
szkaja...

Az ugyanehhez a korosztályhoz tartozó,
tehát a harminc és negyvenöt közötti
rendezőkről lényegesen kevesebbet írtak,
pedig ma minden kétség nélkül el lehet
mondani, hogy ennek minden feltétele
megvan, a formaiak is, a tartalmiak is.
Gondoljanak csak bele: a nyolcvanas
évek közepén fiatal (vagyis harmincöt-
negyvenéves) rendezők kerültek egy sor
színház élére a fővárosokban és vidéken
is. Valerij Fokin megvált a Szov-
remennyik Színháztól, és a moszkvai
Jermolova Színház vezetője lett, Borisz
Morozovot 1983-ban a moszkvai Puskin
Színház főrendezőjévé nevezték ki, Lev
Dogyin 1984-ben lett a leningrádi Drámai
Kisszínház vezetője, Gennagyij Trosztya-
nyeckij pedig Artur Hajkin helyére lépett
az omszki Drámai Színház főrendezői
posztján. Ugyanebben az időszakban, a
hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján
sokat rendezett az ország különböző
színházaiban Garrij Csernyahovszkij és
Kama Ginkasz, Geta Janovszkaja és
Anatolij Vasziljev, Litvániában Edmun-
tas Nekrosius visszaszerezte az Ifjúsági
Színház régi dicsőségét, Tallinnban érde-
kes kísérleteket végzett Lembit Peterson
és Merle Karusoo, Kijevben eredménye-
sen tevékenykedett Valentyin Kazmenko-
Delinde.. .

Miről van tehát szó? Miért van az, hogy
a fiatalok, bár sokat és magabiztosan
dolgoznak, mégis azt kell hallják, hogy
késve szereznek szakmai tudást, hogy
alkotói és polgári értelemben is infantili-
sak? Mennyire igazságos ez a szemrehá-
nyás, és milyen mértékben fakad a kritika
szubjektivitásából? Leginkább úgy felel-
hetnénk e kérdésre, hogy igazságos azért,
mert a fiatal rendezők csak a legutóbbi
munkáikkal váltak az idősebb rendezői

Darvas Iván (Báró Tarpataky) és Kern András (Kubanek). ( Iklády László felvételei)



világszínház

nemzedék reális vetélytársaivá, akik nem-
csak szakmai tudásban, hanem alkotó
munkásságuk szociális, társadalmi páto-
sza szempontjából is kiállják az össze-
hasonlítást.

A fiatal rendezők, akik a hetvenes évek
közepén vagy néhány évvel később ke-
rültek be a színház világába, nem „üres
térbe" léptek; ebben az időben aktívan és
eredményesen dolgoznak a szovjet vezető
rendezők: Oleg Jefremov, Georgij
Tovsztonogov, Anatolij Efrosz, Jurij Lju-
bimov, Andrej Goncsarov, Borisz Ra-
venszkih, Marija Knebel, Leonyid Hejfec,
Pjotr Fomenko, ekkor értek sikerré Mark
Zaharovnak majdnem évtizedes
erőfeszítései Moszkvában, válik ismertté
Tbilisziben Robert Szturua, Timur
Csheidze, Lvovban és Kijevben Szergej
Dancsenko, Minszkben Valerij Rajev-
szkij, Rigában Arnold Linija, Tallinnban
Mikka Mikiver, Kirgiziában Iszken Risz-
kulov, Taskentben Bahadir Juldasev.

Olyan színházakban kezdtek tehát dol-
gozni, ahol nemcsak nagy szakmai tudás-
sal rendelkező idősebbek tevékenykedtek,
akik bármely darabot képesek voltak
biztos kézzel színpadra állítani, hanem
mesterek, valódi mesterek, akiknek min-
den művészi tette egyben társadalmi tett
is volt.

A mai fiatal rendezőknek nem meg-
csontosodott konzervatívokkal, nem csak
külsőséges szakmai fogásokkal élő „aka-
démikusokkal" kell együtt dolgozniuk,
hanem élő, alkotó színházművészekkel,
akik vezető szerepe elismert, akik nem
akarták és nem akarják átengedni az
elsőbbséget az ifjúságnak, nemcsak a
művészi eredmények tökéletességének
színvonalában, de a kísérletezés bátorsá-
gában sem. Ez a szomszédság, vetélkedő
együttműködés bonyolult helyzet elé
állította a fiatal rendezőket. Annál is
inkább, mert - ellentétben a drámaírókkal
- számukra nem elég a munkavágy és
képesség: szükség van színházra, vagyis
helyiségre, társulatra, próbaidőre, s mind-
ehhez szükség van a mester bizalmára,
aki megbízik a fiatal rendezőben, és lehe-
tőséget ad, hogy dolgozzon a színházá-
ban. Ez a mestertől nagy önfeláldozást
kíván, ami a színházi művészetben igen
nehéz, s azt a képességet, hogy a távoli
jövőbe nézzen... Mondjuk ki, hogy ez
nem mindenkinek adatott meg, még a
legjobbaknak sem, még azoknak sem,
akikkel konkurálni úgyis lehetetlen.

Idős drámaíróink, Viktor Rozov, Alek-
szej Arbuzov, Ignatyij Dvoreckij nagy
szeretettel foglalkoztak az ifjúsággal.

Stúdióikból és szemináriumaikból került
ki azon írók többsége, akik oly aktívan
léptek a színre a hetvenes évek végén. S e
drámaírómesterek nemcsak csiszolgatták
a tehetségeket, mint a jó ékszerész, de
segítették neveltjeiket, hogy biztosan
érezzék magukat a színpadon, gondos-
kodtak - méghozzá aktívan - tanítványaik
műveinek későbbi színházi sorsáról is. A
rendező céhben mindez kissé másként
történt, a mesterek a színművészeti
iskolákban tanítottak, vidéki szín-
házaknál helyezték el növendékeiket, s
csak nagy ritkán engedték őket a saját
színházaikban rendezni. Nem azért írok
erről, hogy szemrehányást tegyek nekik;
a hivatásos színház túlságosan is törékeny
mechanizmus, amely hosszú évek során
alakul ki, s elég egy óvatlan lépés, hogy
felboruljon a harmónia, ami kialakult a
színészek és a rendező között. Ilyen lépés
lehet egy fiatal (vagy csak egy másik)
rendező munkája. A fiatal drámaírók
népes csoportban léptek a szak-mai
színre, a rendezők pedig - e színházi
szerzők kortársai - egyenként érkeztek a
színházi világba, hol itt, hol ott rendez-
tek, felfigyeltek rájuk, egyre többet be-
széltek róluk, de nekem úgy tűnik, csak
mostanában lett a mennyiségből valami-
lyen minőség.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, szük-
ség volt a fiatal rendezők erőfeszítéseire
és azoknak a színházvezetőknek a szer-
vezői bölcsességére, akik lehetővé tették
a fiatal rendezők számára: oly mértékben
kifejezhessék magukat, hogy észre lehes-
sen venni művészi egyéniségüket is. E
kettős - egy célra irányuló - törekvés
nélkül semmi nem történhetett volna.
Ugyanakkor ez más- és másképpen ját-
szódott le a különböző színházaknál.

Nem sokkal a Szovremennyik Színházból
való távozása előtt, a hatvanas évek
legvégén Oleg Jefremovot izgatni kezdte
az új rendezői elképzelések bizonyos hi-
ánya. Amíg a társulat mint új kollektíva
kialakulóban volt még, vagyis 1956-tól a
rákövetkezö tíz-tizenkét éven át, a
Szovremennyikben nemigen kedvelték a
„kívülről" jött rendezőt, de amikor a szín-
ház egy életciklusa csúcspontjára ért,
vezetői érdeklődni kezdtek új alkotóerők
bevonása iránt. Különböző vendégren-
dezések voltak, amelyek közül az egyik
létfontosságúnak bizonyult a Szovre-
mennyik számára is, és Valerij Fokin fia-
tal rendező számára is, akit Jefremov

a Vahtangov Színház mellett működő
Scsukin Színiiskolából vett oda a szín-
házhoz. Ez a meghívás felborított egy
régi, nem deklarált, de szilárd elvet: a
Szovremennyikbe MHAT-hitű, a MHAT
stúdiójában végzett színészeket és ren-
dezőket vettek csak fel. Ezt az elvet a
színház programja eleve meghatározta: a
színház az „emberi lélek életigazságát"
keresni, visszatérni a „nem színházi"
színházhoz, amit a Művész Színház Első
Stúdiójának tagjai hirdettek meg annak
idején. Vahtangov, mint tudjuk, az Első
Stúdió egyik vezéregyénisége volt, de
aztán megalapította saját stúdióját (ami
aztán színház lett), ahol megpróbálta
együtt megvalósítani az „emberi lélek
életigazságát" az ironikus (mint a Turan-
dot hercegnőben) vagy a tragikus
expresszív teatralitással (mint Strindberg
XIV. Erikjében). Valerij Fokin a
Vahtangoviskola lelkéből lelkedzett,
kedvelte a „színházba való vicceket",
vonzódott a színpadi grafikához,
érdekelte a nagyon kifejező színészi
játék. Lehet, hogy azért hívta épp őt
Jefremov, mert fel akarta eleveníteni a
Szovremennyik egyik feledésbe merült
fejlődési vonalát, amely az ötvenes évek
egyik híres előadásához, Jevgenyij Svarc
A meztelen királyához kapcsolódott,
amely igen teátrális, vidáman ironikus és
kíméletlenül szemtelen volt. Valerij
Fokin még nem fejezte be első rendezését
a Szovremennyikben, amikor Oleg
Jefremov a MHAT főrendezője lett. Hívta
magával Fokint, de ő inkább a
Szovremennyiket választotta, ahol aztán
majdnem tizenöt évig dolgozott, hírnevet
és szakmai tapasztalatot szerzett
magának.

Különböző előadásokat rendezett, volt
köztük jobb és rosszabb is. Mindvégig
sokat dolgozott, egyedül is és Galina
Volcsekkel együtt is, s közben tanított az
Első Stúdióban Oleg Tabakov veze-
tésével, filmeket forgatott a televízió
számára. Magával hozta a színházba a
MHAT-i tradícióból eredő érdeklődést a
térbeli kifejezés keresése iránt, a teátrális
játék szeretetét, itt pedig megszerezte a
színészlélektan lehetőségei kutatására
való belső igényt. Nem véletlen, hogy
Fokinnak a Dosztojevszkij Feljegyzések a
holtak házából alapján készült Es me-
g yek . . . és megyek-előadását Jerzy Gro-
towski magasra értékelte. Fokin legutóbbi
munkái, Gurkin Szerelem és galambokja,
Gogol Revizorja, Albee Nem félünk a
farkastól-előadása rendezői érettségről
tesznek tanúbizonyságot, bár mind a
három előadás vitát váltott kit



Kiviláglik belőlük a rendező személyi-
sége, amely egyesíti magában a MHAT-i
rendezés tradícióit Vahtangov tapaszta-
latával, akit nem a rendezés hatékony-
sága izgatott, hanem az, hogy a kortársait
foglalkoztató morális és szociális problé-
mák lényegét érintse.

Úgy tűnik, Fokin rendezői sorsa az egy-
szerűbbek közül való, alkotói alakulása a
legkedvezőbb körülmények között folyt,
amelyeket a Szovremennyik Színház
vezetősége, előbb Oleg Tabakov, később
Galina Volcsek biztosított a számára.
Más fiatal rendezők betörése a szakmába
nem volt ilyen egyenes vonalú. A legin-
kább Andrej Popov három növendékére
érvényes ez, akik mesterük vezetése alatt
a moszkvai Stanyiszlavszkij Színházban
kezdtek dolgozni a hetvenes évek végén.
Andrej Popov - Alekszej Popov kiváló
rendező fia, maga is kiemelkedő művész -,
nagy szabadságot adott tanítványainak, s
maga a színház vezetésével és színészi
tevékenységgel foglalkozott. Anatolij Va-
sziljev, Borisz Morozov és Joszif Rajhel-
gauz a fiatal drámairodalomra építve
akart színházat csinálni, a legjobb
klasszikus művekkel egészítve ki a
repertoárt. Sokat dolgoztak. Elsősorban
Vasziljev és Morozov. Viktor Szlavkin:
Egy fiatalember felnőtt lánya, Gorkij
Vassza Zseleznovájának első változata
Vasziljev rendezésében, Borisz Morozov
két elő-adása: Saulius Saltenis Sicc, halál
és a Cyrano de Bergerac sikert hozott a
Sztanyiszlavszkij Színháznak is, a fiatal
mű-vészeknek is. Ezek a munkák, mint
Fokin munkái is, előrevetítették egy új
rendezői művészet jellemző tendenciáit:
mindezek olyan művek voltak, amelyek a
harminc-negyven éves emberek erkölcsi
arculatát vizsgálták, akik a társadalmi
stabilitás korszakában váltak felnőttekké,
akik számára a legnehezebb próbatétel a
hétköz-napiság, a nem túlzott, de
bizonyos elégséges jólét; s olyan
előadások, melyek-ben az emberi lélek
mélyének megnyilatkozása iránti kiélezett
érdeklődés a kiélezett teatralitás iránti
vonzódással társult. Igaz, messze nem
egyformán értelmezték a pszichés létbe
való behatolást és a teatralitást.

Anatolij Vasziljev olyan színházi szö-
vedék létrehozására törekedett, amely-
ben a művész szerepben való létezésé-
nek mélységes hitelessége párosul a bár-
miféle hitelességre való törekvés hi-
ányával. Meg tudta szabadítani hőseit a
lét bilincseitől, s azok képesek lettek

lebegni a táncban, majd visszatérni a
darab hétköznapi menetébe. Borisz Mo-
rozovot inkább a színház karneváli for-
máinak a színészek pszichológiai köl-
csönhatásával való összekapcsolása érde-
kelte, a karneváli kötetlenséget az emberi
pszichológia lehetőségeivel tette próbára,
földivé téve a játékot, s egyúttal teatrali-
zálva a lelki életet.

Úgy tűnt, hogy a Sztanyiszlavszkij
Színház új életre kél, de a nyolcvanas
évek elején Andrej Popov meghalt, a
Sztanyiszlavszkij Színház főrendezője
Alekszandr Tovsztonogov lett, Anatolij
Vasziljev átment a Taganka Színházhoz,
Morozovot pedig a moszkvai Majakov-
szkij Színház hívta. Olyan színházba
kerültek mindketten, amelyek nem vol-
tak híján sem a nézők körében aratott
sikereknek, sem a színvonalas rendezé-
seknek, sem a kiváló művészeknek. Nem
kellett újat építeniük, azt kellett bizonyí-
taniuk, hogy joguk van az ország vezető
társulataiban működniük.

Borisz Morozovnak ez elég hamar
sikerült: Vlagyimir Arro Nézzétek, ki jött
című darabjából készült előadása az
1982-83 színházi évad egyik nevezetes
eseményévé vált Moszkvában. Vitát vál-
tott ki a darab, amely bonyolult szociális
problémákat feszeget, elsősorban az
anyagiasság veszélyét társadalmunkban,
mely együtt járhat a szellemi értékek
kiszorításával; s elismeréssel illették az
előadást, amely a színészek eredeti egyé-
niségét egységes, erőteljes hangzású
együttesbe fogta össze. Ez az előadás
meg-határozta Borisz Morozov útját:
1983-ban a moszkvai Puskin Színház
vezetője lett.

Morozov energikusan és józanul látott
az új kollektíva fölépítéséhez: egyelőre
csak modern darabokat játszat, amelyek
alkalmasak a társulat összehozására, fia-
tal színészeket és középkorú sztárokat
hív a színházba, megpróbálja újjáfor-
málni a társulatot azzal, hogy lehetősé-
get ad más rendezőkkel is dolgozni. A
Puskin Színház olyan előadásai, mint
Vorfolomejev Motívumok című műve,
Merezsko Asszony vagyok vagy Fegyenov
(Bulgakov témájára írt) Hold a szellő-
zőablakon című darabjaiból készültek,
újra a színházra irányították a nézők
figyelmét. Ez az új vezetés fontos, de
csak első lépése.. .

Anatolij Vasziljev csak öt évvel a Szta-
nyiszlavszkij Színházból való távozása
után jelentkezett új előadással. És ez
alatt az öt év alatt mindvégig aprólékosan
és átgondoltan próbált: a Taganka Szín-
ház kistermében Viktor Szlavkin Karika-

játék című darabját állította színpadra.
Ez a darab negyvenéves emberekről szól,
akik közül az egyik egy öreg nyaralót örö-
köl, és felajánlja barátainak, hogy éljenek
ott együtt... Megütköznek egymással,
saját problémáikkal s a váratlanul be-
toppanó újabb örökösjelölttel, a nyaraló
tulajdonosnőjének volt férjével. Meg-
ütköznek önmagukkal, a régi, forradalom
előtti múlttal, s amikor régi leveleket
találnak a padláson, magukat is a történe-
lem részeinek kezdik érezni. De a kölcsö-
nös összetartozás szálait nem sikerül
megtalálniuk, bedeszkázzák a nyaraló
ablakait, és elszélednek. Kereken meg-
mondom, engem nem elégít ki ez a rész-
ben sokjelentésű, részben szentimentális,
meglehetősen irodalmi és sok szem-
pontból a múlthoz tartozó történet.
Nehéz volt megérteni, hogyan lehet ezt
ennyi ideig próbálni, milyen mélysége-
ket lehet feltárni benne. De Vasziljev
próbált, cserélgette a színészstábot, s öt
év múlva bemutatta a darabot a száz férő-
helyes kisteremben. s újból bebizonyí-
totta a jogát, hogy rendezőnek nevezze
magát, első osztályú, a jövőbe néző ren-
dezőnek. A Karikajátékró a vélemények
megoszlottak, csak egy dolgot nem vita-
tott senki: hogy a rendezőnek sikerült
elérnie a színészek valóban mágikus léte-
zését: az igazság és a költészet, a költői
igazság lenyűgöző erejével élik életüket
a színpadon. És ezt nem úgy éri el, aho-
gyan régen, amikor a színészek az egész
előadás során hitelesen léteztek, és csak
rövid időre nyertek poétikus szabadsá-
got. A Karikajátékban az igazság és a
költészet áthatja egymást, minden szó,
minden gesztus láthatólag hiteles,
megmagyarázható és érthető, s rengeteg
más, rejtett értelmet is hordoz magában.
Viktor Szlavkin darabja ürügy (még ha
komoly is) volt arra, hogy óriási költői
feszültséggel bíró rendezői mű jöjjön
létre, melyben összefeszül a hétköznapi
lét a létezéssel, a konkrét emberek konk-
rét története pedig a nagy Történelem
erőterével. Az idő minden szereplőnél
fontos tényező, s maga is egyike, talán
legfontosabbika a szereplőknek. Vaszil-
jev feszített tempóban dolgozik, sokat
foglalkozik tanítványaival, rendezői szem-
mel követi figyelemmel az általa rende-
zett előadások sorsát. Talán nem kell a
következőre megint öt évet várni.

Ha Fokin, Vasziljev és Morozov akkor
kezdtek pedagógiai tevékenységbe, ami-
kor már nevet szereztek maguknak mint



rendezők, Lev Dogyin, aki tavaly lett a
leningrádi Drámai Kis Színház vezetője,
először a hetvenes évek végén mint pe-
dagógus vált ismertté. Maga Dogyin a
leningrádi Színház- Film- és Zenemű-
vészeti főiskolán végzett, különböző tár-
sulatoknál rendezett, de a főiskola elvég-
zése után az alma mater azonnal meg-
hívta tanítani. Arkagyij Kacmannal azt a
színészkurzust vezette, amely Abramov
Testvérek című regényének színházi adap-
tációjáról lett híres. Dogyin irigylésre
méltó pedantériájáról ismert: tanítványai
elutaztak Abramov szülőfalujába, az
északi Pekasino faluba, hogy meg-
ismerjék azokat az embereket, akikről a
színpadról mesélni fognak. Ott éltek és
dolgoztak együtt a kolhozparasztokkal,
feljegyzéseket készítettek, amelyek ki-
tűnő emberi dokumentumokká álltak
össze. Az évfolyam a nyolcvanas évek
elején végzett, de nem sikerült önálló
színházat teremteniük. Dogyin új tanít-
ványokat gyűjtött maga köré, akik ismét
meghódították a színházi világot: a Test-
vérek a Karamazov testvérek előadásával s
a világ esztrádcsillagainak parodikus
felsorakoztatásával Ah, ezek a sztárok
címmel új sikereket hoztak a fiatal színé-
szeknek és fiatal mesterüknek.

Ebben az időben hívta meg Tovszto-
nogov Lev Dogyint a leningrádi Drámai
Nagy Színházba Dosztojevszkij Szelíd
teremtésének rendezésére. Ez a darab for-
dulópontot jelentett a rendező és Oleg
Boriszov színész sorsában, olyan fontos
eseményt, hogy amikor Oleg Boriszov
Moszkvába, a MHAT-hoz került, Dogyin
a MHAT-ban is megrendezte ezt a
darabot, s az 1984-85-ös szezon végén
nagy sikert aratott vele. Ebben az időben
a MHAT már nem volt idegen a rendező-
nek: 1984-ben megrendezte itt a Golovljov
családot Szaltikov-Scsedrin művéből,
amely a MHAT egyik legjelentősebb elő-
adásának bizonyult, s olyan színészeket
foglalkoztatott, mint Szmoktunovszkij,
Vasziljeva, Burkov és mások.

Ebben a munkában Dogyin legelőnyö-
sebb vonásai fejeződtek ki: a klasszikus
szöveg és általában a szerzői szöveg
figyelmes és komoly olvasatára való
képesség, az előadás témáinak alapos
kidolgozása, azok polifonikus egységé-
nek megteremtése, miközben a nézőt
bevonja mindabba, ami a színpadon tör-
ténik, és rákényszeríti, hogy az előadás
közben intenzív szellemi munkát végez-
zen. Mintha Dogyin nem törődne a néző
kényelmével, előadásai nem kis figyelmet
követelnek, és általában időben is

hosszúra nyúlnak. Egyáltalán nem tűri a
kapkodást: amikor a Drámai Kis Színház
főrendezőlelett, olyan darabbal lépett a
közönség elé, amit két este játszottak -
programdarabjával, Abramov Testvérek-
jével, amelyen növendékeivel együtt tíz
éven keresztül munkálkodott.

Az előadás egy északi falu életének
három évtizedéről szól, az ötvenes évek-
től kezdődően. Egy valóban népi előadás
ez, amelyben fontos minden hang, min-
den sors. Dogyin rendezéseivel nemcsak
azt bizonyította be, hogy szereti a „nagy
előadást", a „nagy stílust". Művészi ta-
lentumát abban a mesteri képességében
találta fel, amellyel a néplét alapjaihoz
nyúl, s a haza történelmi létéhez való
közvetlen kapcsolódásban. Dogyin stílusa
individuális, de rendezéseire jellemző a
művész lélektanilag hiteles létezésének, a
lélekrajz törékeny fonalának
összekapcsolására a tartalmas és kifejező
színpadi metaforával. Nem idegen tőle az
„attrakciómontázs": látni kell a pekasinói
kolhoztagok arcát, ahogy azok a
negyvenes évek végén, a falu számára oly
nehéz napokban a Kubanyi kozákok című
filmet nézik. A filmvásznon megjelenő
ok nélküli elégedettség arra kényszeríti a
nézőt, hogy még jobban megértse a szín-
padon ábrázolt nép valódi erejét, amely a
valódi, vérrel, verítékkel, szenvedéssel és
munkával kiküzdött jövőről ábrándozik,
amely egyáltalán nem hasonlít a filmbeli
ábrándra. A 85-ös tanévben Lev Dogyin
új tanítványokkal indított évfolyamot a
leningrádi Színház-, Film- és Zeneművé-
szeti Főiskolán.

Az új rendezőgeneráció nemcsak a mai
élet iránt mutat állhatatos érdeklődést, de
a múlt iránt is. Arra törekszenek, hogy
történelmi látásmóddal közelítsenek a
mai és múltbéli élethez. Legjobb mun-
káikban ezt a törekvést siker koronázza.

Így Garrij Csernyahovszkijt Vjacsesziav
Kondratyev háborús regénye, a Száska
színpadi adaptációjának megrendezése
tette híressé. Csernyahovszkij a Mosszov-
jet Színház fiatal színészeivel közösen
igazi megrendülést tudott kiváltani a
néző-téren egy fiatal katona sorsának
elbeszélésével, aki rövid szabadságot
kapott a Rzsev alatti sebesülése után, de
végül is nem jutott haza. A rendező és a
színészek olyan polifonikus előadást
hoztak létre, amely a drámai poéma
szabályai szerint épül fel, s amelyben az
egész a poétikai logika által összekapcsolt
epizódokból születik.

Ezek mintha a fiatal katona tudatában
tűntek volna fel, és foszlottak volna
szerte, mintha nem is lettek volna. A vah-
tangovi iskola fiatal sarja, Csernyahov-
szkij megmutatta, milyen mesterien bir-
tokolja a kis színpad terét: az mintegy
kitágul, majdnem epikus méreteket ölt, s
lenyűgöz a színészek kifejező premier
plánjával. Csernyahovszkij profi. Nem
véletlen, hogy rendszeresen dolgozik a
televíziónak, rendezi a Nevetés körül cí-
mű népszerű műsort és egyéb adásokat.
De a profiság, ami segíti abban, hogy
megérezze a társulat stílusát, amellyel
dolgozik, a profizmus, amely meghozta
neki egy olyan rendező elismerését, mint
Mark Zaharov (az elmúlt szezon óta Cser-
nyahovszkij a moszkvai Lenini Komszo-
mol Színház státusában van), nem ölte ki
belőle a színház és a reális valóság iránti
érzéket, a múlt eleven érzékelését. A
Győzelem 40. évfordulójának szentelt
fesztivál egyik legjobb előadása Kondra-
tyev regényének színpadi változata volt, a
Találkozások a Szretyenkán.

Ezen a fesztiválon különben a fiatal ren-
dezők sok kitüntetést szereztek: Morozov
a Győzelem napja háború idején című
darab rendezéséért, amely Sosztakovics

szimfóniájának előadásáról szól a
blokád alatt élő Leningrádban; Gennagyij
Trosztyeneckij, omszki fiatal rendező
Szvetlana Alekszijevics belorusz írónő
dokumentumregényének, a Háború arca
nem nőies színpadra állításáért, ami
szokatlanul meghatóan és emelkedetten
mesél a frontharcos nők sorsáról; Alek-
szandr Vilkin Afanaszij Szalinszkij új da-
rabjának, a Menekülésnek rendezéséért,
amelynek témája a háború által megper-
zselt humanizmus. A mindnyájunk szá-
mára szent dátumnak szentelt előadások
közül nem lehet kifelejteni Geta Janov-
szkaja fiatal rendezőnő munkáját, Gre-
kova regényének színpadra vitelét a
Mosszovjet Színházban. Az Özvegyek
hajója a háború által felforgatott női sor-
sokról szól. Janovszkaját szívesen hívják
dolgozni a moszkvai és leningrádi szín-
házak: jellemző rá, hogy egy kicsit távol-
ról néz az anyagra, hogy rendezése ke-
ménynek nevezhető, ugyanakkor komoly
szakmai sikereket ér el eszével és logiká-
jával. Mint férje, Kama Ginkasz is, aki
most különböző moszkvai színházaknál
dolgozik, a leningrádi iskola legelőnyö-
sebb vonásait egyesíti művészetében: a
művészi gondolkodás pontosságát, a
színpadi formák plaszticitását, az esemé-



nyek logikai elemzésének pontosságát, a
nyelvezet majdnem klasszikus tisztaságát.
Mellesleg Kama Ginkasz néha mintha
mindezt mellőzni akarná, túl akarna lépni
ezen az iskolán, és törékeny pszichológiai
előadásokat csinál, melyek a hangulatok
varázslatos változásaira épülnek, mint
például Szergej Kokovkij Ötszög című
darabja, amelyet a Mosszovjet Színházban
rendezett meg. Az utóbbi időkben legjobb
rendezése Nyina Pavlova Lakókocsi (Va-
goncsik) című darabjából készült a MHAT
Kisszínházában, amelyben megragadó
temperamentummal mesélte el a „nehéz"
kamasz lányok történetét; az íróval és a szí-
nészekkel együtt megpróbálta elemezni
azokat az okokat, amelyek a vádlottak pad-
jára juttatták őket. Kama Ginkasz - tíz éve
a krasznojarszki Ifjúsági Színház főrende-
zője volt, érdekes előadásokat készített
klasszikusokból - egyike azon kevés ren-
dezőknek, akik rendszeresen fordulnak a
klasszikusokhoz. Ibsen Hedda Gablerjéből
sok vitát kiváltó előadást készített, de a
rendező törekvéseinek komolyságát senki
nem vitatta el.

Általában is el kell mondani, hogy a fia-
tal rendezők igen komoly rendezők. Te-
vékenységük nem tűri a dilettantizmust,
hiszen, elődjeikkel ellentétben, nem kor-
társaikkal, nem növendékeikkel dolgoznak
együtt, hanem nagy, az övéknél nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező színé-
szekkel, s igen bonyolult feladatokat kell
megoldaniuk. Nem kevésbé bonyolult
helyzetben vannak azok a rendezők, akik
színházat vezetnek, mint Jurij Jeremin, aki
nemrég lett a Szovjet Hadsereg Központi
Színházában majdnem száz művész veze-
tője, akik közül sokan számítanak a szovjet
színház és film csillagainak.

A szervezési kérdések, amelyeket egy
főrendező sem kerülhet ki, rengeteg időt
vesznek el az alkotómunkától. Ennek el-
lenére éppen Jeremin olyan komoly elő-
adásokat rendezett meg, mint Doszto-
jevszkij Félkegyelműje, Gorkij Az öregje
vagy Dudarev Sorkatonák című darabja.

Természetes, hogy a szakmai életbe lépés
ideje mindig meghatároz bizonyos közös
vonásokat, hasonlatosságokat, de az erős
alkotói egyéniség mindig egyedi művészi
utakra visz. Ma a szovjet szín-házban
különböző rendezők dolgoznak, más-más
művészi kísérletekbe bocsátkoznak. S ha
Moszkvában, Leningrádban vagy
Omszkban leginkább olyan rendezők
dolgoznak, akik a moszkvai vagy
leningrádi színházi főiskolát végezték, s

az orosz színház hagyományain nevel-
kedtek, a Baltikumban és Grúziában olyan
új rendezők kezdik meg munkájukat, akik
a nemzeti hagyományokban gyökereznek,
akik a szovjet soknemzetiségű színház
egész gazdagságát egyesítik. A szovjet
színházi kultúra nemzetköziségét kifejező
egyik legjobb példa a litván Ifjúsági Szín-
ház Piroszmani.. . Piroszmani... előadása.
Az orosz Vagyim Korosztiljev által a grúz
primitív festőről írt darabot Edmuntas
Nekrosius, az egyik legfiatalabb rendező
állította színpadra. Nekrosius a színházban
a főrendező Dala Tamulivicute keze alatt
nőtt fel, aki szintén fiatal rendezőnek szá-
mít, mindössze tíz éve vezeti a színházat.
D. Tamulivicute, a litván művészet jó
ismerője, a moszkvai GITISZ-en, Marija
Knebel osztályában végzett. Maga Knebel
kiemelkedő rendező és színházpedagógus,
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsen-
ko tanítványa volt (1985-ben halt meg). Ta-
mulavicute Knebel hű tanítványa, olyan
rendező, aki vonzódik a mélylélektani
ábrázoláshoz, ki tud bontani minden in-
dividuumot anélkül, hogy azt elnyomná.
Épp ezért nőhetett fel színházában egy olyan
rendező, mint Nekrosius, aki egyáltalán
nem hasonlít idősebb kollégájára: ő az exp-
resszív kifejezésmód rendezője, jobban
bízik a színházi metaforában, mint a szó-
ban, „hallgatászónákkal" ejti rabul nézőit,
de ugyanakkor rockmusicalek rendezésé-
vel is sikereket ér el, mint a Szerelem és halál
Veronában. Nekrosius más úton igyekszik
megtalálni a költői és lélektani színház
szintézisét, mint moszkvai és leningrádi
kortársai, de minden alap megvan arra,
hogy bízzunk benne: olyan színház felé
keresi az utat, amely képes magába foglalni a
„gyönyörű és szenvedélyes világ"
polifóniáját.

Az itt megismert rendezők a boldog és
nehéz érett korba léptek. Tele vannak al-
kotóerővel, tervekkel, megnövekedett fe-
lelősségérzettel a művészettel, a nézőkö-
zönséggel, önmagukkal szemben. Olyan
korszakban léptek az érett korba, amikor
országunk történelmének egyik legfonto-
sabb periódusát éli, amikor határozottan
megújul a gazdaság, a szociális gyakorlat, a
társadalmi és egyéni lélektan. A színház-
nak ma az a szerepe, hogy ott a művészet
eszközével vizsgálják a lét kardinális
kér-déseit. Éppen ezért semmi sem
helyettesítheti az emberi és művészi
állásfoglalást, még a legkifinomultabb
mesterségbeli tudás sem. A hetvenes évek
végén, a nyolcvanas évek elején
munkálkodni kezdett rendezők ezt nagyon
jól tudják. Érzik, hogy eljött számukra a
nagy lehetőségek ideje. (Fordította:
Szeredás Ágnes)

HEKLI JÓZSEF

Portrévázlat
Leonyid Zorinról

Leonyid Zorin a szovjet dráma egyik leg-
ismertebb és legtermékenyebb képvise-
lője. Közel fél évszázados írói tevékeny-
sége alatt mintegy ötven színpadi művet
alkotott, amelyek mind tematikailag, mind
műfajilag igen széles skálán mozognak.
Drámaírói művészetének alapvető tulaj-
donságait egyfelől a líraiság és a valóság
konfliktusábrázolásának összefonódott-
ságában, másfelől a játékosság, helyen-
ként a groteszk, a szatirikus iránti vonzó-
dásában összegezhetjük. Az író a valóság
tényleges összeütközéseit sohasem egy-
szerűsíti le, mindig a realitás talaján ma-
rad, még akkor is, ha az érzelmi oldódás
felől közelít a konfliktusokkal terhelt
sorsú hőseihez. Zorin azon írók sorába
tartozik - a lírai drámák mesterével,
Arbuzovval s a „rövidnadrágosok" szín-
padra fogalmazójával, Rozovval s má-
sokkal együtt -, akik új csapást vágtak a
szovjet drámairodalomban, visszakanya-
rítva azt a hősök szoborszerű ábrázolásá-
tól az élet egyszerű tényeihez, az embe-
rek mindennapjaihoz. Másképpen fogal-
mazva: Zorin is építette azt az irodalmi
hidat, amelyen a szovjet dráma a semati-
kus, szimplifikáló stílustól a pszicholó-
giailag motiváltabb, maibb realizmushoz
eljutott. A mindmáig népszerű Zorin nagy
mesterségbeli tudással konstruált, de
részben mégiscsak bulvárnak mond-ható
művei, amelyeket a kritika - első-sorban a
darabok valós jelentőségét túl-nőtt
színpadi sikerek nyomán - nemegyszer
aránytévesztéssel, fel- és leértékeléssel
fogadott, fontos és jellegzetes szerepet
töltenek be az összképben, s min-
denképpen érdekes színfoltot képvisel-
nek a szovjet drámaművészetben.

Műveiből egyértelműen kitetszik, hogy
az író az irodalom és a színház szorosan
összefonódó világában kitűnően kiismeri
magát. Darabjainak többségét a
színházszerű építkezés, a változatos
dialógusszerkesztés, az élvezetes cselek-
ménybonyolítás, vagyis a színpad törvé-
nyeinek kitűnő ismerete jellemzi. A
nagyszerűen felépített drámák mellett
azonban nemegyszer a pillanatnyi di-
vatnak hódoló, nagyvonalú sietséggel,
felületesen megírt s gyorsan feledésbe


