
MÁRIÁSSY JUDIT A Taganka Színház előadásairól több alkalommal közöltünk méltatást, elemzést,
recenziót. Azokról a produkciókról is (Tíz nap, amely megrengette a világot; Hamlet;

Vita egy színész- Csendesek a hajnalok) , amelyek a Ljubimov vezette híres moszkvai társulat nagy sikerű
barátommal októberi vendégjátékán szerepeltek. A napisajtó a budapesti bemutatók alkalmából bő

teret szentelt az egyes előadások elemzésének. Ezért döntöttünk úgy, hogy kritika helyett
inkább azzal foglalkozunk, ami a színibírálatokból általában kimarad: a vendég-játék
magyarországi hatásával.

A vitát akkor kellett volna lefolytatnunk,
azon az októberi estén, a Taganka elő-
adásáról kifelé menet. Csakhogy én akkor
és ott nem tudtam vitatkozni, még nem ért
véget bennem a Csendesek a hajnalok,
pedig láttam Moszkvában is, meghittebb
környezetben. Az előcsarnokban égtek a
gyertyák, a nézők csoportokra oszlottak, a
lelkesek, a fanyalgók, a beavatottak
csoportjaira, ők nem vitatkoztak, csak
egymásra licitáltak azonos nézőpontjuk
érveivel.

Mi viszont bámultuk egymást, én őt, aki
teljesen és fellebbezhetetlenül elutasította
magától Ljubimov színházát, ő engem
nézett úgy, mintha váratlanul ki-váltam
volna a normális emberek, az egészséges
műélvezők, a magyar állam-polgárok
átlagos seregéből, és mint Ionesco
kisvárosának lakói - valami tömeghisztéria
hatására - rinocérosszá lettem volna.
Méghozzá önkéntesen.

- Te is bedőlsz ennek a szemfényvesz-
tésnek? Lehetetlen. -- mondta.
 Bedőlök.
- Megáll az ember esze!
- Nem is először dőltem be, és remélem,

nem utoljára. Van itthon is, a világban is
néhány színház - nem sok, de néhány
olyan színház, amit már szőröstül-bőröstül
szeretek. És szeretem őket konokul
mindaddig, amíg meg nem csalnak, amíg
ki nem fulladnak, amíg bemutatóról
bemutatóra meglepnek valami újjal és
fontossal, anélkül, hogy hűtlenek lennének
önmagukhoz.
 Az ég szerelmére, térj észhez! Ez

nem színház, hanem cirkusz és bábjáték.
 Miért nem színház?
- Itt nincs darab, itt nincsenek színé-

szek, itt csak Ljubimov van. És sziréna
meg petárda meg fényszóró és csinn-
bumm. A Hamletban függöny, emitt a
teherautó, mindenütt ez: technika és
technika és technika!
 Ezek nagyszerű színészek .. .
- Ki? Melyik? Én csak marionettfigu-

rákat láttam, a Mester nagyon ügyesen
rángatta őket, és ahhoz is volt esze, hogy
ne tartson szünetet, különben a publikum
fele meglógott volna az unalom elől.
Színház csak ott van, ahol színész van, és

nem bábok ágálnak a rendező parancs-
szavaira. Előbb mennék el széklábat fa-
ragni a falanszterbe, mint Ljubimovhoz
színésznek .. .

Színészbarátom jó színész. Érzékeny
ember. Azok közé tartozik, akik típussá
formálták magukat, és olyankor boldog,
ha színháza alkalmat ad rá, hogy átlépje e
típus körvonalait, és lehessen valami más.
Ritkán boldog. És most mégis, monológgá
fajult beszélgetésünkben a Taganka
színház tagjait sajnálta hosszan és heve-
sen. Őket vélte boldogtalanoknak.

A monológra nem akarok egy szabályos
színibírálat monológjával felelni. Túl sokan
és sokat írtak már Moszkva legkisebb és
egyik legnevezetesebb színházáról
régebben is, most pedig a Magyar-
országra hozott három darab kapcsán
kitűnő kritikusok elemezték a nagy
színházi forradalmárok nyomdokain járó
és e forradalmárok hagyatékát korszerű
szintézisbe foglaló, megújító együttes
eszközeit és szellemét. Mivel pedig én
nem hittem, hogy színészbarátom kifor-
dult volna eddigi önmagából, hogy ezen-
túl orrszarvú legyen, sőt utólag meg is
értettem tiltakozásának hevét és gyökereit,
megpróbálom az ő feltételezett érveit
szembesíteni a magam tagadhatatlan el-
fogultságával.

*

Ö: A legszomorúbb az, hogy a magyar
kritikusok minden előtt hasra esnek, ami
külföldi, és minden vendégjáték alkalom
számukra, hogy gyalázzák saját
értékeinket. Ráadásul ez tovább hat.
Brookék első vendégjátéka után meg-
jelentek a bőrruhák a színpadon. A má-
sodik után jött az akrobatika korszaka, és
nyomában színésznek nevezték ki azt a
srácot, aki fejjel lefelé lógva tud zongo-
rázni.

Én: Mielőtt védőbeszédet mondanék a
Taganka mellett (bár voltaképpen nincs
értelme védőbeszédet mondani bíró nél-
kül), hadd meséljek el neked valamit. Ot
évvel ezelőtt Leningrádban jártam, min-
den este színházban ültem, az egy hétnyi
minden estéből négyszer Tovsztonogov
színházában, és egyszer csak gyanússá vál

tam önmagam szemében. Csupa jó elő-
adás ott, csupa jó a Kirov Operában. Ez
véletlen is lehet. És szabad-e újságíróként
a véletlen csapdájába esni? Hiszen az a
dolgom, hogy tudósítsak. Akkor meg-
kértem Veronikát, a házigazdámat, mon-
daná meg, melyik a legrosszabb lenin-
grádi színház, és szerezne-e jegyet oda.
Veronika nem volt lelkes. Leningrádi
patrióta szíve tiltakozott a kérésem ellen,
de leningrádi udvariassága megkövetel-
te, hogy teljesítse. Most hadd ne nevez-
zem meg a színházat, mely nemcsak
Veronika, de mások szerint is a legjelen-
téktelenebb, legkevésbé ismert társulata a
városnak. Kaptam jegyet. A három testőrt
játszották. Láttam A három test-őrt
Sinkovits Imre remek magánszáma-ként.
Láttam Planchon zseniális rendezésében.
Itt csakugyan nem volt egyetlen Sinkovits
formátumú színész. Planchon se volt,
hiányzott a mindent eltervező, mindenkit
lelkesítő, mindent a maga egyedi
elképzeléséhez igazító rendező-
egyéniség. És a legrosszabbnak minősí-
tett színház majdnem telt nézőterén én
mégis irigykedtem. Alig tudok oroszul.
És értettem minden szót. Egyetlen színész
nevét se kerestem ki a színlapról, hogy a
tudósítást színezendő megjegyezzem és
felírjam. De ezek a feljegyzésre méltatlan
színészek úgy tudták a szak-mát, hogy a
semmi különös előadásnak lelket adtak.
Nem volt szükség rá, hogy fejjel lefelé
lógva zongorázzanak, de arra igen, hogy
két és fél méter magasságból úgy
ugorjanak talpra, hogy a meg-kezdett
szöveget lihegés nélkül mondják tovább,
és mellette vívjanak is, eldőljenek vagy
éppen leszúrják az ellenfelet. És végül ez
a „legjelentéktelenebb" színház őszinte
örömet és mulatságot szerzett nézőinek.
Az előadás időtartamára, nem tovább. Mi
köze ennek a Tagankához, melynek
éppen egyik jellemzője, hogy mindig
felzaklat és továbbkísér, nem hagy
gyorsan visszazökkenni járókelői
közönyömbe, gondolkodásra ingerel, ha
másként nem, hát úgy, mint téged: tilta-
kozó gondolkodásra. Szerinted Ljubimov
- diktátor. Nem ismerem személyesen.
Lehet, hogy tényleg az. (Halkan,
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Én: Ne értsük félre egymást. Nem a
színház, hanem a hírközlő szervek dolga,
hogy általános, friss információkhoz jut-
tasson. A színház, ha igazi színház, nem
mesél, hanem felfedez és felfedeztet. A
Csendesek a hajnalok például úgy fogal-
mazza újjá az ártatlanságot, hogy egy
szemüveg mögül, egy katonazubbonyon át
szinte megszégyenítően világít a
színpadon, világít belém, hogy az, amit te
milliós számmal jelölsz, az a történelmi
tény saját lelkiismeretem szűrőjén szemé-
lyes gyászommá váljék egy pillanatra, s a

J

zőkén, makacsul Gellért Endre is az volt,
Berliner Ensemble kollektíváját építő

recht sem kevésbé, láttam munkában
rookot játékos diktátorként, és tudom,
ogy az egyeduralkodó elszántsága nélkül
em lett volna képes megújítani a
olksbühnét Benno Besson.) Egy biztos:

kár diktátor Ljubimov, akár nem, az
ltalam látott hat előadás, hat darab
evelációja arról szól, hogy olyan
zínészekkel dolgozik, akik mindent tud-
ak. A leningrádi példa pedig arról, hogy
önnyű dolga van ott a diktátornak, ahol a
elentéktelen társulatok színészeinek is
lyan a szakmai eszköztáruk, mint nálunk

kivételeseké. És több biztonsággal
asználják ezeket az eszközöket, mint
émely nagy színészünk.

Ő: Az érveid csak engem igazolnak.
égy egy tucat ilyen vagy olyan iskolát
égzett művészalkalmazottat, olyanokat,
kik két és fél méterről leugorva vagy
ézen állva is egyenletesen lélegeznek,
alamint szépen artikulálnak, másod-
ercek alatt átöltöznek, ha kell, énekel-
ek, ha kell, személytelenekké válnak,
agy éppen imitálják a főszereplőt, foszd
eg őket a játék örömétől, saját elkép-

eléseiktől, hogy minél tökéletesebb
savarokká legyenek a gépezetben, és
áris elérheted, amit Ljubimov mester

lért, hogy a meghajláskor sem nekik szól
taps, hanem csakis neki, a nagy ter-

ezőnek, a nagy szövegszabdalónak, a
ép konstruktőrjének és mozgatójának.
ogy az élmény továbbkísér? Miféle él-
ény? Hiszen a Tíz nap . . . meg a Csen-

esek a hajnalok esetében darab sem volt,
amlet címen pedig egy ismeretlen
hakespeare-rel találkoztam, akit ráadásul
lfedett az attrakció. Hatódjunk meg azon,
ogy egy érzelmes, teátrális háborús rek-
iem végén, melyben minden eszközt
elhasználnak a hatás kedvéért, a mell-

tartók komikumától a drámai férfisírásig,
a néző elpityeredik, ha úgy tetszik, „meg-
rendül" ? Ha egy átlagszínház átlag-
színésznője tűrhetően mondja el Molnár
Ferenc „Te csak aludjál, Liliom ..."-
monológját, nem bőg a közönség?

Én: Az elmúlt évek Liliom-előadásai
(többek közt a nagyon gyenge moszkvai
Liliom) azt mutatták, hogy korántsem
biztos az egykori hatás. Ám tegyük fel,
hogy sír. Jómagam könnyen elérzéke-
nyülök, és igen hálásan nevetek a
színházban, moziban is. Attól azonban,
hogy sírok vagy nevetek, még nem történt
velem semmi. Előfordulhat, hogy egy
számomra közömbös társaságban valaki
valami szomorú históriát mesél el, nagyo-
kat sóhajtunk hozzá, a másik viccet me-
sél, és dőlünk a kacagástól. Egy ilyen
estére mondja utólag az ember, hogy
kellemes volt, és igazat mond, még ha
másnapra el is felejti. Az efféle társas
együttléttől ugyanis nem várom, hogy
élményt adjon, megváltoztasson, rányissa
a szemem valamire, amit még nem
láttam, magyarán nem azt várom tőle,
amit a művészettől. De ha a művészettel
van találkám, akkor kikérem magamnak,
hogy ne legyen több kellemes sétánál a
megszokott útvonalon, hanem igenis
kényszerítsen ismeretlen tájakra, siklas-
son ki megszokásaim, beidegződéseim
sínjeiről, szóval ismétlem : történjék valami
ne csak a színpadon, hanem elsősorban
velem és bennem.

Ő: És mi történt veled a Csendesek a
hajnalok kapcsán? Netán Ljubimov üze-
netére volt szükséged, hogy értesülj róla,
a háború csúnya dolog, a fasiszták
rosszak, a szovjet katonák - fiúk és
lányok - milliószám áldozták fel az
életüket a második világháborúban?
Miféle újdonsággal szembesültél
Borovszkij díszletén kívül?

következőben, amikor „csak" a szép-
séggel, a hús-vér nőiességgel szembesít, a
gyász helyét elfoglalja a harag, a tiltako-
zás, az elmúlás ellen, a pusztítás ellen, az
olyan helyzetek ellen, melyek arra kény-
szerítik az ártatlanságot, a szépséget, a
bánatot, az egészséges életigenlést, hogy
hőssé merevedjen a halálban.
Ő: Most engem igazolsz. Hiszen pon-

tosan ezt láttam én is. Ljubimov fény-
szórókkal, kötelekkel, hangeffektusokkal
és mellesleg néhány szófogadó szereplővel
létrehoz egy-egy elvont fogalmat, és
terrorizál, hogy erről a fogalomról úgy
vélekedj, ahogyan ő. A Hamletban a
Politikai Romlottságról, ebben a háborús
esztrádban az Ártatlanságról vagy az
Áldozatról. De nevezz meg egy színész-
nőt a lányok közül! Mondj egyet, aki a
saját drámáját játszotta el, és nem az Ár-
tatlanság vagy a Szépség jelképét .. .

Én: Kezdem azon, aki a legjobban lepett
meg. A Gálját alakító Zsukován. Ezt a
színésznőt először egy jelentéktelen
vénasszonyszerepben láttam Moszkvában,
a Falovacskák előadásán. Másodjára az
Osztrovszkij emlékének szentelt remek
összeállításban. Megint öreg volt, ezúttal
idült részeges. Több magyarral ültem
együtt, Pártos Erzsit emlegettük és Kiss
Manyit, egy clowni adottságokkal
rendelkező koros színésznőt véltünk fel-
fedezni magunknak. Most pedig ez a ré-
mült kislány . . . Ez az esetlen, csupa-
szem, ez a haláltól és halott társa csizmájá-
tól irtózó fiatal nő. A humora, melyet
Osztrovszkij kapcsán féktelenül szabad-
jára ereszthetett - ha jobban tetszik: sza-
badjára eresztett a rendező - most is jelen
volt, akárcsak nagy szeme, ismertető-
jelként. Csak ez a humor észrevétlenül
lappangott az alakításban, éppen csak
annyira, hogy az esendőség ne váljon
szentimentálissá, a karakter pontos rajzát,
jelenlétét ne moshassa el holmi naivabáj.
Folytathatom a szép Zsenyát játszó
Sackájával - őt se először láttam színpadon
-, róla is tudtam, hogy jó

elenet a Taganka Színház Csendesek a hajnalok című előadásából



színésznő. Ezúttal mintha termetet vál-
toztatott volna. Megnőtt. Olyan magas és
karcsú lett, amilyennek lennie kell annak a
lánynak, akiért a németek egy rövid időre
megfeledkeznek emberirtó teendőikről,
olyan magas és karcsú, olyan tiszta hangú
és nőies, mint egy mocsárban caplató
Heléna, akinek minden Paris királyfi
odaadná az almát. Ez nem istentől eredő
adomány, nem fizikai adottság - ez „meg
van csinálva", rendező és színész
teremtette meg ezt a szépséget, no és
persze az általad mélységesen elmarasztalt
technika is. Mert hat különböző darab
láttán tudom, hogy a Taganka színészei
részben a kellékek, a fényhatások, a
mindig sorsokat jelző ruhák segítségével
válthatnak állandóan szerepkört, életkort,
külsőt. Hogy még egy példát említsek: a
színésznő, aki most az izmos, csaknem
férfias alkatú Oszjanyinát játszotta a
második szereposztásban, a Falovacskákban
szánalmasan megfáradt, éhes, hajszolt
parasztasszony volt. Festett ráncok és
görnyedt hát nélkül. A színészi
hajlékonyság mellett ennek is volt egy
„technikai" trükkje. Az előadáson a nézők
a színpadon át juthattak csak a néző-térre.
A színpadon amolyan népművészeti
kiállításba botlottak, megtapogathatták a
háziszőttes kelmét, a játéklovacskát,
leülhettek a háromlábú székre, és
felemelhették - többen fel is emelték - a
két tölgyfából faragott nehéz vödröt.
Amikor a játék elkezdődött, a népművé-
szeti kiállítás átalakult a színpadi élet
környezetévé, a kelmét tovább szőtték, a
súlyos vödrök pedig egy rúd két végén
függve a hajszolt életű parasztasszony
vállára kerültek. Hány kiló volt az a két
vödör? Olyan súlyos, mint maga a sze-
génység. Mázsányi.
Ő: És ez talán nem rendezői lelemény?

Ez nem Ljubimov-patent?
Én: De ember, hát mit érdekel engem,

hogy ki találta ki a figurát, az író, a
rendező vagy színész? Csaknem minden
esetben legalább ketten, ha nem mind a
hárman, s akkor még nem adom hozzá azt,
ami erre a „diktátor vezette" színházra
olyan jellemző: a együttes
együttgondolkodását. Neked rosszabb vagy
jelentéktelenebb színész Viszockij, mint a
megszokottabb, bágyadt Hamletek? Te
csak reflektort láttál egy kézben a Csende-
sek a hajnalokban, és nem tűnt fel, hogy
milyen kényesen egyensúlyozik a népies
komikum és a megmosolyogtató, de fér-
fias emberség hajszálnyi határvonalán
Sapavalov, a törzsőrmester alakítója?

Ő: Nem tudom, hogy a színész egyen-
súlyozott-e.

Én: Nélküle aligha jöhetett volna létre az
az egyensúly.
Ő : Én a színpadon magamat akarom

adni. Minden szerepet magamon szűrök
át. Minden rendezői instrukció kárba vész,
ha nem találom meg magamat a
szerepben.

Én: És előfordul, hogy nem találod
meg?
Ő: Előfordul. Mindenkivel előfordul.

Ott, ahol a színész nem csavar és nem
marionettfigura.

Én: Ljubimovnál, mielőtt egy darab
próbáit megkezdenék, a színészek meg-
pályázhatnak egy-egy szerepet. Különös
eljárás, és mint minden, ami szokatlan,
vitatható. De eredményes. Hárman-né-
gyen is startolhatnak egy figurára, meg-
tanulják, megrendezik magukban, aztán
afféle házi meghallgatáson dől el, ki vagy
inkább kik az igaziak. (Csaknem mindent
több szereposztásban játszanak.) Így
készülnek például új Trifonov-adap-
tációjukra. S ha ebben a színházi demok-
rácia megsértését vélnéd lelepleződni,
megkérdem tőled, miért volna a a de-
mokrácia, ha te a próbatábláról értesülsz,
hogy teljesült a szerepálmod, vagy éppen
ellenkezőleg, olyan feladat vár rád, ami-
ben nem találod majd meg magadat?
Ő : Helyben vagyunk. Végre. Hát nem

veszed észre, hogy bármit mondsz, bár-
mit mondtok Ljubimovékról, az mindig a
saját színházainknak szól, azokat becsüli
le, azokat sérti? A színigazgató, aki
félidőben otthagyta a Hamletet, nektek
fordított hátat, nem az előadásnak! A ti
sértő lelkendezésteknek, melyet arra
használtok, hogy a saját színházi életünket
holmi poshadt állóvíznek tüntessétek fel a
Nagy Világszínház, Ljubimov, Grotowski,
Brook meg az isten-tudja-ki-mindenki
Niagarái, tengerszemei és csodafolyói
mellett.

Én: De miért becsülném le a Nemzeti
Színházat, ha kedvelem a Vígszínház vagy
éppen a kecskeméti Katona József
Színház egyik vagy másik előadását?
Esetleg társulatát? Műsorpolitikáját?
Miért becsülöm le a magyar színházi
kultúrát, ha lelkesedem Ljubimov
színházáért? Ha jól tudom, a magyar
rendezők, színészek is szívesen utaznak
kül-földre, érdekes nyilatkozatokban szá-
molnak be az általad említett Nagy Világ-
színház aktuális eseményeiről, az utazás
mellett moziba is járnak, és feltételezem,
hogy külföldön is meg a jó filmeknél is
gyarapodnak tapasztalatban. Miért ne
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kínálna tapasztalatot Ljubimovék ma-
gyarországi sikere? Ezt az együttest
utánozni úgysem lehet, nem is érdemes.
De a bátorságukat - igen. A világ újra-
gondolásának és újrafogalmazásának, a
színházi eszköztár, hatás kibővítésének
kísérletét a saját hagyományaink, a saját
életünk és közönségünk ismeretében - ezt
a szellemet érdemes „utánozni". Esküdhet
valaki, a pszichologizáló színházra a
komplex színház ellenében, a nép-művelő
színházra az agitatív vagy az el-vontan
intellektuális színházzal szemben, csak
akarjon valamit, gondoljon valamit,
közölje meggyőzően a maga igazságát,
keltsen visszhangot bennünk, és ne
engedje, hogy a számozott cédulával az
élményt és saját gondolatainkat is átadjuk
a ruhatáros néninek. Van egy Brecht-
aforizma, ami rád és rám és a művészetre
egyaránt érvényes.

„Egy ember, aki hosszú ideig nem látta
K. urat, ily szavakkal üdvözölte őt:
 Ön semmit sem változott!

 Ó! - mondta K. úr és elsápadt."

Ó: Értettem. Tehát úgy véled, Ljubi-
movék változnak, a magyar színházak
nem.

Én: Szó sincs róla. Csak azt gondoltam,
hogy a változásnak állandónak kell lenni.
És Ljubimovék vendégszerep-lése éppúgy
lehetne forrása bizonyos változásoknak,
mint a valóság minden-napi alakulása,
mint egy új generáció jelenléte a
nézőtéren, mint a társművészetek
eredményei. Nyugtalan színház a
Taganka, nyugtalanságot hozott.
Ő: Nyugtalankodj a kritikáért.
Én: Helyes. Te pedig magadért és a

színházadért légy nyugtalan, akkor menten
vége minden vitánknak.


