
Majakovszkij  vonakodik  
1928:  Majakovszkij  megírja  a  Po-

loskát,  ezt  a  bolsevik  tündérjátékot.  
1929.  február  13.:  A  moszkvai  Me-

jerhold  Színházban  a  névadó  rende-
zésében  színre  kerül  a  cirkuszi  mű,  
a  Kukrinyikszij-trió  és  Rodcseriko  
díszleteivel  és  jelmezeivel,  Sosztako-
vics  zenéjével.  (Priszipkint  Igor  II-
jinszkij  játssza,  ez  az  excentrikus  
komikus.  Oleg  Bajan:  Temerin.)  

1953:  A  hajdani  Mejerhold  Színház  
tőszomszédságában,  a  Szatira  Szín-
házban,  várhatóan,  mégis  váratlanul  
sor  kerül  a  régóta  mellőzött  Maja-
kovszkij  színiházi  réhabilitációjára.  
Az  egykori  Mejerhold-tanítvány  Va-
lerij  Plucsek,  áki  színészként  apró  
szerepet  játszott  a  Poloska  eredeti  
bemutatóján,  összeszövetkezik  két  
nagytekintélyű  filmrendezővel,  Szer-
gej  Jutkeviccsel  és  Petrowal,  a  Gőz-
fürdő  színrevitelére.  

1955:  Negyedszázad  után  műsorra  
tűzik  a  Szatírában  a  Poloskát.  Plu-
csek  és  Jutkevics  közös  rendezésé-
ben.  Három  tervező  dolgozik  a  szín-

pad  látványán:  Kanyiscsev,  Rajhelj  
és  Jutkevics.  Az  utóbbi  nemcsak  
Mejerhold  egykori  rendezőtanfolya-
imának  növendéke,  de  eredetileg  fes-
tőnek  készült,  tizenhatévesen  <1920-
ban)  vándor  színtársulatot  alapít,  
Arlekin  Színház  néven  Kozincewel,  
Trauberggel,  Alekszej  Kaplerrel;  egy  
időben  a  Proletkult  Színház  díszlet-
és  jelmeztervezője  is;  filmes  pálya-
futását  filmgyári  díszlettervezőként  
kezdte  volt  meg.  (Priszipkin:  Lepko.  
Ezt, a  Párizsban  is sikert  aratott  elő-
adást  1974-ben  Plucsek,  most  már  
egyedül:  újrarendezi,  Valerij  Leven-
tal  díszletei  között,  Mironowal  Pri-
szipkinkónt.) 

A  két  Majakovszkij-repríz  —  és  az  
1957-ben  melléjük  társuló  Buffo  
misztérium  —  jégröbbantó  jelentősé-
gű  a  szovjet  színház  legújabbkori  
történetében.  Megelőzi  ez  a  műsor-
politikai  olvadás,  más  'hangvételű  
színházi  nyelvjárás  a  Szovremennyik  
Színház  és  Ljubimov  Tagankájának  
nevezetes  eredményeit.  Utat  nyit  a  



kísérletezés,  a  különböző  hangvétel  
jogosságáért  vívott  művészeti  sza-
badságharc  lefolytatásához.  

1962:  Jutkevics  Karaganov  társa-
ságában  báb-  és  rajzfilmkomibináci-
ókkal  megrendezi  a  Gőzfürdőt.  

1975:  Anatolij  Karanovics-csal  ke-
vert  eszközökkel  viszi  filmre  Jutke-
vics  a  Poloskát.  Kettősükhöz  társui  
a  nevezetes  forgatókönyvíró,  Alek-
szej  Kapler,  aki  laza  csevegésével  
végigkonferálja  a  filmet,  elejét  vé-
ve  a  várakozásnak,  hogy  Jutkevics  
valóban  egy  Majakovszkij-színdara-
bot  fimesített  meg.  Nem  így  történt.  
Jutkevics  csak  képzettársításait  köz-
li  ebben  a  munkájában  Majakovsz-
kijról  és  koráról.  (Pontatlan  volna,  
hogy  kinek  a  koráról?  Nos:  Maja-
kovszkijéról  és  Jutkevics  koráról  
van  egyszerre  szó  a  filmben.)  

Mintha  Jutkevics-összefoglaló  vol-
na  a  Majakovszkij  nevet  című  kol-
lázsfilm. 

Megmutatja  Jutkevics  ernyedetlen  
vonzódását  a  színház  iránt,  amit  
érett  filmes  korszakában  sem  taga-
dott  meg  soha.  Gondoljunk  csak  a  
Bondarcsuk  főszereplésével  elkészí-
tett  1955-ös  Othellóra.  De  akár  a  

Szverdlov  (1940)  életrajzfilm  színhá-
zi  vonatkozásaira:  itt a  formalizmus-
sal  annyiszor  megvádolt  Ohlopkov  
rendező  alakította  Saljapint  és  Ka-
docsnyikov  Gorkijt.  

Megmutatja  a  Majakovszkij-mon-
tázs  Jutkevics  hűségét  FEKQZ-es  
korszakához,  az  Excentrikus  Színé-
szek  Gyárához.  A  műfajok  merész  
keverése,  pátosz  és  (mutatványosság  
tudatos  elegyítése  nemcsak  jelen  
esetben,  de  a  Halló,  Moszkva  (1945)  
című,  békének  örvendező  revűfilm-
jére  is  rávetítette  hatását.  

Mindazonáltal  nem  felejthetjük  el  
a  Majakovszkij  nevet  nézése  közben,  
hogy  Jutkevics  vezetője  volt  (1925—  
26)  a  Kékzubbonyosök  mozgalmá-
nak  —  amit  a  magyar  föliratozás  
óvatlanul  Kékoverallosoknak  fordít,  
bevallva,  hogy  nem  tudja:  —  a  Kék-
zubbonyosok  művészi  agitációs  kí-
sérletei  a  munkásszínjátszás  szerve-
zett  és  célirányos  működését  próbál-
ták  ki.  Jutkevics  útja  a  Kékzubbo-
nyosoktól,  vagyis  a  Proletkult  kere-
tei  közötti  működéstől  zökkenéste-
lenül  vezethetett  át  a  Honvédő  Há-
ború  idején  készített  dokumentum-
filmekhez  (A  felszabadított  Francia-



ország,  1944),  vagy  a  Háborús  film-
albumokhoz,  amelyek  egyik-másik  
fejezetét  ő  forgatta  (Svejk  a  kon-
centrációs  táborban,  A  bátorság  va-
rázslata,  A  fehér  holló,  1941;  Svejk  
új  kalandjai,  1943),  vagy  azokhoz  az  
analitikus  riportfilmekhez,  mint  
amilyen  a  Hruscsov  Franciaország-
ban,  (1960).  Nem  felejthetjük  el  
azonban  Jutkevicsnek  a  pátosz  irán-
ti  vonzalmát  sem.  Azt,  hogy  ő  ren-
dezte  a  meddő  mozisévek,  szovjet—  
albán  történeti  pannóját,  a  Szkander  
béget  (1953),  valamint,  hogy  Lenin-
sorozata  megkeriilhetetlenné  teszi  
alkotói  működését,  ha a szovjet  film-
történetet  tanulmányozzuk.  (A  pus-
kás  ember,  1938,  Fény  Oroszország  
fölött,  1947),  ami  nem  egyéb,  mint  
Pagogyin:  A  Kreml  toronyórája  cí-
mű  drámájának  megfilmesítése;  
Történetek  Leninről,  1957  és  Lenin  
Lengyelországban,  1965.)  Látható:  
sokfelől  folynak  a  hatások  a  Maja-
kovszkij  neveihez.  S  örömmel  fo-
gadhatnánk,  ha  valóban  végső  ösz-
szefoglalása  volna  egy  színes  és  
eredményes  alkotói  pályának.  

Majakovszkij  azonban  —  akár  a  
korábbi,  Gőzfürdő  esetben  —  most  
is  ellenáll.  Vonakodik  megadni  ma-
gát  a  rendezőknek.  Vonakodik  kiad-
ni  színdarabja  titkait.  

Van  ebben  valami  törvényszerű.  
Ismétlődő  jelenség,  hogy  miközben  
mindannyian  tudjuk,  mennyire  fon-
tos  kínálat  volt  az  a  dramaturgia,  
amit  Majakovszkij  a  jelenkori  drá-
maírásnak  és  színháznak  fölajánlott:  
fölújításai  rendszerint  nem  járnak  
művészi  sikerrel.  

A  tisztelet  Majakovszkij  esetében  
megcsal.  Majakovszkij  három,  Me-
jerholdnak  írott  drámája  fontos  mű-
vek  századunk  színháza  számára.  De  
csakis  akkor,  ha  szem  előtt  tartjuk,  
hogy  nem  olyan  értelemben  drámák,  
mint  amikor  Hugó  von  Hoffman-
stahl,  vagy  T.  S.  Eliot  a  színházhoz  
fordult  ajánlataival.  Még  csak  abban  
az  értelemben  sem  szent  szövegek  
egy  esetleges  előadás  számára,  mint  
Jeszenyin:  Pugacsovja.  

Majakovszkij  három  színdarabja  
—  kanavász.  

Közelebb  kerülünk  megértésükhöz,  
ha  Moliére  komédia-balettjeire  gon-
dolunk  inkább  —  Az  elvarázsolt  szi-
get  gyönyörei  re  vagy  A  pompázatos  
udvarlókra  —,  semmint  Puskin  drá-

máira.  Esetleg eszünkbe  juthat a  fes-
tő  Dávid  népünnepélye  a francia for-
radalom  idején.  Majakovszkij  da-
rabjai  nem  drámák  a szó  kanonizált  
értelmében,  de  forgatókönyvek,  já-
tékajánlatok  egy  politikus  népün-
nepség  lehetőségének.  S  ha  a  NEP-
korszak  társadalmi  viszonyain  gú-
nyolódó  színpadi  buffákat  ma  színre  
vagy  vászonra  akarja  valaki  vinni:  
ki  kell  egészítenie  a  történeteket.  
Meg  kell  keresni,  miként  mutatnak  
ma  ezek  a  darabok?  Hova  cseppen  
vitrioljuk?  Meg  kell  hosszabbítani  e  
művek  továbbélését  az  időben:  mi  
ellen  írta  volna  meg  napjainkban  
Majakovszkij  játékait?  

Jutkevics  és  Karanovics  kikerül-
ték  a  gépies  megfilmesítést.  

A  tűzoltók  oltóvizébe  belefagyott  
Priszipkin  napjainkban  támad  föl.  
Kevesebb  utópiát  kapunk,  mint  az  
eredeti  darabban.  S  a  rendezők  a  
kispolgári  lumpenelemet  disszidál-
ta tják,  hogy  comi cs- ra j zokon  meg-
elevenedő  utótörténete  a  mai  nyuga-
ti  emigráció  paródiáját  kínálja,  nem  
egészen  mentesen  attól  a  didaktikus  
intéstől,  hogy  aki  mértéktelenül  fo-
gyaszt  alkoholt  és  vágyakozik  fo-
gyasztási  cikkek  után  —  annak  
szükségszerűen  ide  vezet  az  útja.  

A  műfajok  elegyítését  bő  kézzel  
végzik  a  rendezők.  Daskevics  és  
Kremer  zenés  betétjei  kellemesek  és  
Leonyid  Bronyevoj,  a  Malaja  Bron-
naja  drámai  színésze  könnyedséggel  
és  maliciózus  iróniával  adja  elő  a  
számokat  Oleg  Bajanként.  Imponá-
lók  a  grafikai  megoldások.  Élnek  az  
archívhíradók  filmbevágásai,  vala-
mint  a  giccses  szerelmi  levelezőlap-
ábrázolások  és  az  egykorú  fotográ-
fiák. 

A  színészek  közül  a  Szovremeny-
nyik  főrendezőjének,  a  terebélyes  
Galina  Volcseknek  szarkasztikus  ri-
pacsnői  alakítását  méltányolhatjuk  
leginkább.  Volcsek  vadul  és  szenve-
délyesen  szatirizálja  a  báb-  és  rajz-
másokat  szinkronizáló  színésznő  fi-
guráját. 

A  Majakovszkij  nevet  mégsem  áll  
össze  egységes,  élvezhető  művé.  

Majakovszkij  továbbra  is  vonako-
dik  átadni  látványosságainak  erejét  
az  utókornak.  Igazi  tanulságokat  le-
vonó  művész  még  nem  nyúlt  hozzá  
darabjaihoz. 
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