
Az észt színjátszás történetéből

A tartui Vanemuine Állami Akadémiai Színház első rendezője August Wiera
egyszerű falusi emberek gyermeke volt. Hogy mentesüljön a nehéz földesúri szol-
gáltatások alól, otthagyta szülőfaluját és városba költözött. Mint több más esze
ember is abban az időben, szakmát tanul, iparos lesz. Muzikalitása, zeneszeretete
azonban az czidőtájt már szép számmal és jó eredménnyel működő öntevékeny
dalosegyletek egyikébe, a tartui „Vanemuine" dalárdába vezeti. Sőt. hamarosan
szakít a jó anyagi körülményeket biztosító asztalos mesterséggel is, hogy sokkal
szerényebb jövedelemért munkát vállalhasson a dalos egyletnél.

Wiera mélyen érdeklődik a színpad, a színjátszás iránt, s ő lesz az, aki a
„Vanemuine" dalosegylet körül mintegy száz főnyi csoportot szervez: olyanokból,
akik - mint ő is korábban - nappal) keményen dolgoznak a mindennapi kenyérért
(többnyire kézművesek, kétkezi munkások, kevés fizetésű szellemi munkások) -,
hogy estéiket aztán kórista, s zenészként, vagy éppen kisebb szerepeket vállalva
a műkedvelő szintű színtársulatban a színháznak, a színpadművészetnek szen-
teljék.1

Wiera útja nem az egyedüli az észt kultúra történetében. Ants Laikmaa,
az észt nemzet egyik legnagyobb festője, egy másik kis észt faluból bocskorosan
indul egyenesen Düsseldorfba, hogy ott kiképezve magát, visszatérjen hazájába,
s megteremtse az észt nemzeti festészetet.2 De vehetünk példát íróktól (F. Tuglas);,
zenészektől (E. Sörmus)' is, hisz az ily eseteknek megLchctőscn nagy a száma a
múlt század végén már az észt kulturális életben.

Az észt nép, amely hétszáz év valóban létét veszélyeztető, nehéz időszakát
túlélte, az 1800-as évek elejére a kedvező politikai helyzetet kihasználva (Napó-
leoni háborúk és a felvilágosulás utáni enyhülltcbb politikai és gazdasági helyzet),
olyan lehetőségeket biztosított magának, mint egyetlen más nép sem Oroszország-
ban: az 1816-1819-es - Baltikumra vonatkozó - jobbágy törvények meghoza-
talát."'

Bár a reform, amely a Baltikum parasztjainak személyi szabadságát bizto-
sította, gyakorlatilag nem került végrehajtásra, mégis jelentős volt: lehetőség
arra, hogy egyesek kiemelkedjenek a jobbágyi sorból, pétervári, tartui egyeteme-
ken tanulhassanak, s polgári pályákon elhelyezkedve a későbbiekben népük érde-
keinek képviselői, szószólói lehessenek.

A régi szokás szerint még német nevet viselő értelmiségiek (Kreutzwald,
Fáhlmann stb.) voltak az elsők.

A romantika, a népek magáraébredése, a Kalevala költői anyaga össze-
gyűjtésének e korszakában csak a nép életerejét és létjogosultságát igazoló két-
ségtelen tények felmutatása, a népkultúra kincseinek számbavétele, összegyűjtése
vollt a járható út.
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Páratlan gazdagságú népköltészeti anyag, a „Kalevipoeg" című népeposz,
a népművészeti tárgyak ezres nagyságrendű számokkal kifejezhető özöne, a több
mint száz éves világhírű észt dalostalálkozók, egy erősen népi hagyományokon
alapuló, világviszonylatban is számottevő műköltészet, európai szintű tudomá-
nyos és művészeti tevékenység, s egyedi arculatú színházművészet fejlődhetett, így
viszonylag rövid idő alatt ki.ü

* * *

Az észt színjátszásnak egészen messzi időkig nyúlnak vissza a gyökerei.
Tartuban, az észt szellemi ellet ma is legjelentősebb műhelyében a XVI. század-
ban a jezsuita iskolákban több alkalommal is mutattak be latin nyelven vallásos
tárgyú színdarabokat. Később főleg a Baltikum jelentős számú német iparossága
számára német színtársulatok rendeztek előadásokat.' A XVIII. század végén
Tallinnban észt nyelvű előadásokra is sor késül.8 Ám ezek csak szórványos, ritka
alkalmak és túlságosan gyengék ahhoz, hogy belőlük önálló truppok születhes-
senek. A hatóságok rendelkezései még ezeket a bátortalan kísérleteket is aka-
dályozzák. 1812-ben I. Sándor cár Tartuban színjátszási tilalmat rendel cl, mert
túlságosan veszélyesnek tartja a színdaraboknak a „diákok erkölcsét romboló
hatását".11

Az előzmények, az észt színházi élet megteremtését célzó kísérletek nem
hiányoznak hát. De a kísérletek számottevőek csak akkor lesznek, amikor a kul-
túra más területeinek támogatását is élvezve és azok védőszárnya alatt a század
második felében egy egész országot átfogó, főleg kulturális jellegű nemzeti moz-
galom részeként lépnek fel a szervezők színházteremtő igényeikkel).

A társadalom azonban nem rendelkezik eszközökkel, lehetőségekkel ahhoz,
hogy az első, műkedvelőkénél alig valamivel magasabb szintű színházi kezdemé-
nyekből komoly színpadművészetet fejlesszen ki.

Az elsőrendű feladat ekkor nem is ez, hanem az induló előadások látoga-
tottságának biztosítása, a közönség fogékonnyá tétele egy-egy színpadi produkció
iránt. Mai kifejezéssel élve a „közönség megszervezése". Mint annyi más, első-
sorban kulturális feladatot, ezt is kiszámú észt nemzeti értelmiség: írók, költők,
zenészek, iskolázott emberek vállalják magukra. Felbecsülhetetlen munkát végez-
nek. Hiszen jóformán a semmiből — addig csak jelentéktelen, a nemzeti kultúrá-
tól idegen német színház volt - teremtenek néhány év alatt pezsgő színházi életet.
S ehhez nemcsak az tartozik, hogy ellátják a színházakat a nép igényeinek meg-
felelően, és kulturális színvonalát kielégítő darabokkal, de sok esetben maguk
finanszirozzák az előadásokat, közreműködnek azok betanításánál, rendezésénél.
Ezek az elsősorban népművelői és hazafias funkciót betöltő bemutatók nagy ér-
deklődést váltanak ki az észt nemzeti polgárságból és a vásárok alkalmával a
városokba tóduló parasztokból. Lelkesedéssel nézik, várják a bemutatókat, igény-
lik a színházat, a színi előadásokat.

Mindez szerves része annak a mozgalomnak, amely a század közepétől kezdve
egész Észtországot átfogja. Ebben a nemzet eggyékovácsolódását célzó munká-
ban a színházaknak nélkülözhetetlen szerep jut.

Az észt műirodalom kialakulása után - a színházak megalakulásával pár-
huzamosan - íródnak az első észt színművek, amelyek, hogy az erős istápo-
lásra szoruló észt színház közönsége számára vonzóak legyenek, igényeiknek
megfelelő színvonalúak és jellegűek. Népszínmű stílusú zenés darabok, amelyek
azonban nem értéktelen produktumok, hanem: Lydia Koidula, Kitzberg stb.,
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tehát a legnagyobb észt írók alkotásai, igényes, irodalmi értékkel biró színdara-
bok. Emellett mindig érződik rajtuk, hogy a maradéktalan művészi produktum
létrehozási szándékán túl egy nemes, egész nemzetet érintő politikai vonásuk is
van. Érezhető rajtuk, hogy a példázatokat hordozó nehéz drámai szituációk
nem kitaláltak, hanem azokat maga a valóság, a történelem produkálta.

Önálló színház megteremtésének gondolata a múlt század hatvanas éveiben
vetődött fel először. Kreutzwald, Jakobson, Weitzenberg több levelié, üléseken
mondott beszéde igazolta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozott a színház meg-
teremtésére.10 Ezeknek a színház ügyét szívükön viselő embereknek a kezde-
ményezésére 1870-ben,. Iván napján a „Vanemuine" dalos társaságban megtar-
tották a XIX. század legnagyobb észt költőjének: Lydia Koidulának a „Saarc-
maai unoketestvér" című darabjának bemutatóját. Ez az előadás a „Vanemuine"
nevű első észt színház megszületését jelentette.11

Lydia Koidula 1870-1871-ben több más művet is írt az újonnan életre-
hívott észt kultúrintézmény támogatására. Tevékenysége annyira összefonódott
a „Vanemuine" színházéval, hogy a színháztörténészek ezt a kétesztendős idő-
szakot „Koidula színháza" néven tartják számon.12

A színház megerősödése után L. Koidula megvált a „Vanemuine"-től.
A Koidulához hasonló önzetlen támogatóknak sora azonban nem szakadt meg,
s a továbbfejlődést a színházi vezetők ügyes, gyakorlati intézkedései is biztosí-
tották. A színház előadásait tudatosan olyan napokra tették, amikor vidékről
a falusi nép tömegesen áramlott a városba (például a vasárnapokon). 1971. július
3-4-én, amikor az egyik legnépesebb észt öntevékeny társadalmi egyesület, a
„Vanemuine Földművesek Társasága éppen Tartuban ülésezett, a plakátra azt
nyomtatták, hogy az előadást a „Vanemuine Földművesek Társasága tagjai, csa-
ládtagjai és vendégei számára" rendezik."

Ügyes szervezéssel rövid idő alatt jó eredményeket tudtak elérni. Megnőtt
az előadások száma, s 1872-ben hat, 1873-ban már tizenhárom előadást tartottak.

1879-ben August Wiera került a színház élére. Vele új korszak kezdődött
a színház életében. Vezetése alatt a századfordulóig 1613 színelőadást tartottak,
s ez a felfokozott tevékenység egy állandó együttes megalakítását igényelte.
A. Wiera vezetése alatt már hetenkénti előadások voltak, s a „Vanemuine" ez-
alatt az idő alatt a szűk anyagi lehetőségek ellenére is félhivatalos színház lett.

Wiera és a vele együttműködő rendezők (L. Menning, H. Techner) idején
a „Vanemuine" repertoárja műfajilag nagyon sokféle volt. 1883-ban K. M. Weber:
„Prezioca" című darabja volt az első zenés színházi bemutató Észtországban.
Ezután egymást követték Planquette, Suppé, Offenbach, Strauss darabjai. Ilye-
neket igényelt a zömmel városba beszivárgó falusiakból, elemi iskolát végzett
kispolgárokból, kisiparosokból álló közönség, amelynek ízlését nem a „Kalevi-
poeg" népeposz, hanem a „Griselda", a „Genovéva" című szentimentális törté-
netek, a „Cornevillei harangok" és a „Cigánybáró" című operettek határozták
meg. Ezeknek a színdaraboknak a színreállításában Wiera részben F. Raimund
osztrák írót és színházi szakembert követte, akinek darabjait is nemegyszer szín-
padra vitte.14

Ez a műsorirányultság a 90-es években bonyolultabb zenés bemutatókhoz,
az úgynevezett „tündérjátékokok"-hoz vezetett. Sőt a század végén Wiera opera
bemutatására is kísérletet tett. (E. N. Mehulli: „József és testvérei").15
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De amennyire lehetőségei engedték, Wiera igyekezett a színház műsorát
tartalmassá tenni. Bemutatta Voltaire: „Mohamed" című darabját is Goetne
átdolgozásában. S az ö igazgatása alatt álló színházban látott az észt közönség
először Shakespeare művet is. Wiera színházában ismerte meg a közönség a
„Velencei kalmárt" és a „Makrancos hölgyet".10

A tartui „Vanémuine előadásai ösztönzőleg hatottak az egész észt színját-
szás fejlődésére. A 8o-as évek elején egyre gyakrabban tartottak olyan helyeken
is előadásokat, ahol) nem volt színtársulat. Az ilyen vidéki településeken a helyi
lakosság a vendégjátékokon felbuzdulva, egymás után szervezett műkedvelő színi
együtteseket.1' A sajtó a század vége táján több mint 75 vidéki színházi kollek-
tíva működéséről tudósít rendszeresen.

A szaporodó színtársulatokkal és előadásokkal párhuzamosan fejlődött a
közönség ízlése, növekedett a produkciókkal szembeni igénye is. Bár a bemuta-
tók nagyobbrészt zenés melodrámák voltak, mégis sor került Koidula, Jakobson,
Kunder észt írok, illletve Gogol, Csehov, Ibsen, Schiller darabjainak bemutatóira
is. tízek egészen új igényeket ébresztettek, magasabb ízlésű közönséget neveltek.

A klasszikusok bemutatása új, teljesen más módszereket igényelt, mint az
álromantikus zenes darabok. Ezért 1903-ban, amikor a „Vanemuinc ' társulat
addig színháznak használt épülete leégett, nemcsak az uj színházépület, de uj
szinnaz létesítésének kérdése is napirendre került.

Az új, Wieráétói különböző színház megteremtésére irányuló törekvések
már korábban tapasztalhatók. A „Vanémuine" állandó színház elődeként Kari
juiigholtz vezetésével 1901-1903 között működött lartuban a „ laara" nevű
trupp, amely modern, társadalomkritikai darabjaiból összeállított repertoárjával
(Ibsen, Ernst, Halbe, SudermannJ és realista játékstílusával nemcsak a demok-
rata érzelmű értelmiség támogatását nyerte meg, de a Wiera-téle félhivatalos
színháznak, a „Vanemuine"-nak is komoly konkurense lett18

Ez az alap azonban még kevés lett volna egy új színház megteremtéséhez.
Ahhoz, hogy a színházművészet továbbfejlődhessen és az elért fokról újabb ma-
gaslatokra juthasson, szükséges volt a műkedvelők helyett hivatásosakat képezni
es alkalmazni színészek és rendezők tekintetében egyaránt.

A rendezés tudományának elsajátítása céljából a „Vanamuine" Kari Men-
ninget küldte külföldi tanulmányútra. Azt az embert, aki az Októberi forradalom
előtti időszakban a legkiemelkedőbb észt rendező és színházi pedagógus lett.

Menning, a jószemű, tehetséges színházi ember két éves nyugateurópai tanul-
mányútja során elsősorban azokat a színházakat figyelte érdeklődéssel, amelyek
a nyugat-európai színjátszást is új utakra terelték: O. Brahm: „Freie Volks-
bühne -jét és Antonie: „Theatre Libre"-jét. Itt szerzett tapasztalatait a moszkvai
Művész Színház szintén új csapásokat vágó törekvéseivel kiegészítve határozott
és korszerű színházi elképzelésekkell látott munkához 1906-ban, a „Vanémuine"
színháznak abban az új épületében, amelynek létrehozása egy össznemzeti össze-
fogás eredménye volt.lu

A „Vanémuine", az első észt hivatásos színház, 1906. augusztus 13-án
A. Kitzberg: „A szelek viharában" című darabjával nyitotta meg kapuit.2" Észt
szerzővel indítottak, s ez nem volt véletlen. A modern felfogást valló K. Men-
ning talán egyik leglényegesebb elvét tükrözte: azt, hogy nemzeti színjátszás nem
képzelhető el a nemzeti drámairodalom nélkül. Menning nemcsak hangoztatta
ebbéli meggyőződését, de a maga gyakorlatában meg is valósította. 1914-ig
- addig irányította a „Vanamuine" színház munkáját - a ma már klasszikusnak
számító észt drámaírók műveinek legnagyobb részét bemutatta. Különösen jelen-
tős és gyümölcsöző volt a kapcsolata August Kitzberggel (1855-1927), aki a
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múlt század végén falusi komédiák szerzőjeként jelentkezett az irodalomban,
a ,,Vanemuine"-val való együttműködése idején azonban munkássága új irányba
fejlődött. Erős drámai konfliktusok, pszichológiai meggyőző erő, s a jellemek
céltudatossága tűnnek fel ettől kezdve Kitzberg legjobb darabjaiban, köztük is
a több ízben is bemutatott és jelen időkig színpadon tartott: „A farkasbőrbe bújt
ember" és a „Pénzeszsák istene" című alkotásaiban.

Kitzberggel egyidőben jelentkezett a „Vanemuine" színpadán Eduárd Vildc
(1865-1933), a mindmáig legjelentősebb, munkás tematikákat feldolgozó író.
Darabjai (a „Megfoghatatlan csoda" és a „Házi szellem") mai napig nagyon
népszerűek, s szatirikus jellemeik, humoruk, ragyogó párbeszédeik és témájuk
alapján mindezideig a legjobb észt komédiáknak számítanak.

Az eredeti észt drámák mellett K. Menning repertoárjában bőséges helyet
kaptak a problémafelvevő nyugat-európai darabok (Hauptmann, Sudermann, An-
zengruber, Shaw, Strindberg, Björnson, Ibsen.)

Menning, mint rendező, erősen realista elveket vallott és valósított meg a
„Vanemuine"-beli tevékenysége idején. Sikerei elsősorban azért voltak jelentősek,
mert rendezéseiben nem egy-egy kiemelkedő képességű színész játékára épített,
hanem céltudatosan együttes produkcióra törekedett. Színész-pedagógiai munká-
jának eredménye, hogy nemcsak egy-egy feledhetetlen - mert legapróbb részle-
tekben is kidolgozott - színházi élményt nyújtott közönségének, hanem az általa
képviselt együtt játszás elvét valló olyan színészek seregét nevelte fel, mint: Anna
Altleis, Anna Tamm, Amalie Konsa, Anna Márkus, Lüna Reiman, Leopold Han-
sen, Eduárd Türk, Ants Simm, Aleksander Teetsov, August Sunne.

Bár az észt színház lényegesen később kezdett, mint az európai színházak:
Kari Menning sokoldalú működése idején és eredményeként is felzárkózott az
élvonalhoz.21

Jellemzően mutatja a modern, friss irányzatokhoz való azonnali kapcsoló-
dását az észt színház ma talán legfejlettebb és legeredetibb ágazatának, a balett
sorsának alakulása.

Bár az észt színházakban önálló, egész estét betöltő észt balettestet csak
a húszas években mutattak be, 1906-tól, a hivatalos színház megalakulásától
kezdve, a zenés darabok jelentőségének megnövekedésével párhuzamosan mind
nagyobb szerepet kaptak a táncbetétek is, és egyre nőtt az érdeklődés a tánc,
mint önálló színpadművészeti ág iránt. Ez a tánc iránt megnövekedett igény
egybeesik az európai és a világ balettjének nagy megújulási időszakával, V. Fokin
együttesének, A. Pavlova, T. Karszavina, V. Nyizsinszkij szólótáncosoknak világ-
hírű fellépésével, Isidora Duncan mezítlábas táncaival. S Észtoniában, ahol a szín-
padi táncnak nincsenek hagyományai - az induló balettművészet a lbgfrissebb
irányzatok befogadásával kezdi: a „duncanizmus" esztétikai elvei sok lelkes
támogatóra találnak a fiatal értelmiség észt képviselői körében.

S hogy nemcsak a felszínes átvételről van szó, hanem lényegi és megalapo-
zott befogadásról, azt biztosítja a pétervári klasszikus balett-iskolákban tanult
észt táncosok esete. Ezek a hagyományos, klasszikus elemek elsajátítása után
nyugat-európai színpadokon dolgoznak keményen, hogy mindkét irányzat lénye-
ges elemeit minél tökéletesebben elsajátítsák, s majd függetlenül külföldi sikereik-
től és lehetőségeiktől, hazatérnek Észtországba, eleinte egy-egy vcndcgfcllépcsrc,
majd később végleges otthonmaradásra.

1914-ben azonban a színházat lényegesen eltartó, az előadásokat finanszírozó
nagyburzsoázia, amely a színházat jövedelemszervező vállalkozásnak és nem pedig
kulturális intézménynek tekintette, korlátozni és más, jövedelmezőbb, kassza-
sikereket, de nem művészi produkciót jelentő darabok színreállítására igyekezett
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az igazgató rendezőt, Kari Menninget rábírni. Menning nem vollt hajlandó maga
által kijelölt útjáról letérni, és engedményeket tenni. A vita azzal végződött, hogy
Menning megvált a „Vanemuine"-től, s ezzel az észt színház elveszítette egyik
legnagyobb rendezőjét. Menning a várost, Tartut is elhagyta, s a fővárosba,
Tallinnba telepedett át, ahol még három évig - 1915-1917 - színházi kritikus-
ként igyekezett különféle újságokon, folyóiratokon keresztül kapcsolatban ma-
radni a színházzal, a színházi élettel.

Távozása után, nemcsak a ,Vanemuinében", de az egész észt színjátszásban
visszaesés következett be, s egy hosszabb, és küzdelmes időszaknak kellett eltelnie
ahhoz, hogy a Menning színház színvonalára ismét fel tudjanak kapaszkodni.
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