MARIANNA SZTROJEVA

Kísérleti Platonov

Amikor a Színház- és Filmművészeti Főiskola kis próbatermébe lépünk, első pillanatban szembetűnik, hogy nincsen színpad. A helyiség székekkel van telezsúfolva. Közöttük néhány magas, fonott támlájú, igazi „csehovi" szék. Ezeken ülnek a
színészek, akik Csehov alakjait fogják
életre kelteni. Kint az ajtónál várakozik
egy hosszú hajú, szakállas fiatalember.
Belép, szinte berobban a szobába, s beleveti magát a középen álló hintaszékbe. Ő
Platonov. Hintázni kezd a széken,
nyugtalanul, szinte rángatózva. Ezzel
igyekszik levezetni belső nyugtalanságát, a
benne forrongó indulatokat. Ez a nyugtalanság, ez a szüntelen vibrálás azonnal
hatalmába kerít mindenkit.
Horvai István, a rendező, Csehovnak ezt
a fiatalkori darabját választotta tanítványai számára vizsgaelőadásul. Vajon
miért éppen ezt a befejezetlen, kaotikus, a
későbbi nagy Csehov-művek szinte
minden helyzetét és figuráját egyszerre
felvonultató darabot? Feltehetően nemcsak azért, mert olyan híres példák lebegtek előtte, mint a Jan Vilar-előadás, az
Őrült Platonov. Vagy Nyikita Mihalkov
nemrég elkészült filmje, az Etűdök
gépzongorára. Hanem valószínűleg azért,
mert ezt a darabot egy fiatalember írta, aki
maga is olyan idős volt csak, mint most
Horvai tanítványai. A fiatal Csehov a
maga korosztályáról, a harmincon aluliakról írta ezt a darabot, akik türelmetlenül és kínlódva keresik az általános
eszmét, az „élő ember istentelenségét". Így
hát a szerző s előadó nagyszerűen
egymásra találtak: Horvai színészei úgy
játsszák a darabot, mintha egyenesen nekik írták volna.
Ez a diákos fesztelenség persze még
nem a mesterség birtoklásának a jele. De
alkalmas arra, hogy megteremtse azt a
műhelyatmoszférát, amely minden színészi
nemzedék kiforrásának az alapja. A
stúdiójelleg a befejezetlenség, sőt a be nem
fejezhetőség légkörét teremti meg az
előadásban: minden színészi megnyilvánulás csak közelítés, célzás, arra
való, hogy figyelmeztesse a nézőt: ne
azonosítsa mindig a színészt a szerepével.

Lesznek majd bizonyára, akik a szemére vetik a rendezőnek, hogy az egyes figurák történetileg nem elég kidolgozottak,
nem hordozzák a csehovi intellektualizmusnak azokat a vonásait, amelyeket a
Művész Színház Csehov-előadásaiban
megszoktunk. Ez így is van. Ezek a fiatalemberek bizony meglehetősen távol állnak a csehovi értelmiség szokásaitól, fizikai és lelki tulajdonságaitól. De mer-nek
olyanok lenni, amilyenek. Nem ölte-nek
századfordulós ruhákat, nem utánozzák
elődeik hajviseletét, még csak ki sem
festik magukat. Önmagukat adják, s
közben igyekeznek beleélni magukat az
alakokba, a helyzetekbe. És ez a közvetlenség lefegyverzi a kritikusokat. Az
egyes figuráknak csupán a vázlatát látjuk
itt. Igy is kell értékelni őket: rendezői
kísérletként, színészi etűdökként.
Miért is ragadott meg bennünket ez a
furcsa, majdnem hippi Platonov, Dörner
György? Miért bolondul érte egyaránt az
intellektuális Anna (Frajt Edit), az érzéki
Szofja (Kovács Krisztina) és a naiv Szása
(Leviczky Klára)? Miért nem tud elbánni
Platonovval egyetlen férfi sem, hiszen
végül Vojnyickij is, Trileckij is meg a
többiek mind megjuhászodnak.
A Platonov-féle alakok különös ereje
nyilvánvalóan attól van, hogy magaviseletükben, egészen furcsa viselkedésükben
valahogy a korszak fájdalmas, nagy kérdéseit vonszolják. Ez a fiatalember itt
megtette azt, amire a többiek nem voltak
képesek. Szakított a szép illúziókkal. Eldobta magától mind a szektásan merev,
leegyszerűsítő gondolkodás mentőövét,
mind a szép illúziókat. Platonov nem fél
levetkőzni előttünk. Őszintén kijelenti:
nem tudja, nem ismeri az igazságot. Ez az
ő szerencsétlensége, de ebben mutatkozik
meg imponáló bátorsága is. „Csak
őszintén meg akartam mondani az embereknek, hogy milyen rosszul, milyen
unalmasan élnek - mondta Csehov. - Meg
kell azt értsék az emberek, és ha egyszer
megértették, akkor bizonyára létrehoznak
majd egy másik, szebb életet." Ez az
energikus fiatalember, aki a szorosan
egymás mellé rakott székek meg a nézők
között
száguldozik
minduntalan
megbotolva bennük, fürgén el-elhajolva az
arcát csapkodó fénynyalábok elől, ez nem
a Csehov-féle elveszett nemzedék
képviselője, hanem egy mai fiatal, aki
megszállottan és kétségbeesett hittel
keresi az igazságot, keres valami támpontot az életben. Nem csalódott és közönyös „felesleges ember", hanem egy
érzékeny, könnyen sebezhető nemzedék

tagja, amely nem tud féligazságokkal
megelégedni, amelynek nem elég a testilelki komfort.
A rendező nem akar azonban mindenáron hőst csinálni Platonovból. A színész sem pályázik erre a szerepre. Csak
megvan az a tulajdonsága, hogy képes
mintegy kívülről szemlélni önmagát és a
helyzetét, s ez fölébe emeli a többieknek.
Jó példa erre az öngyilkossága. Nem titkolja önmaga előtt sem, hogy fél a haláltól.
Többször is homlokához emeli a revolvert,
de végül is nem képes elsütni. Az előadás
végén Szofja lövését úgy fogadja, mint
megváltást.
Ezért is lesz a diákos Platonov-előadás
mégis tragikomédia. A színpad szimultán
játékhoz van berendezve: minden helyszínt
egyszerre látunk. Ezenfelül maguk a nézők
is a játéktéren ülnek. Mindez nagyfokú
aktivitást tesz lehetővé : részvételt a
játékban. S ezt a lehetőséget ki is használja
a fiatal közönség, amely a termet betölti.
Az összjáték idővel még természetesebb,
felszabadultabb lehet, ha a színészek és a
fiatal nézők is megszokják ezt a megoldást,
amelyet a modern szín-ház egyre
gyakrabban
alkalmaz.
Szabadabban
áramlanak akkor a színész és a néző
közötti „mélyáramok", közvetlenebb lesz a
megértés, amelyet a nagy színházakban
minduntalan megakadályoz a színpad s a
nézőtér között tátongó fekete üreg.
Idővel nyilván finomodni fog majd a
játék is, amelyet most még joggal érhet az
a kifogás, hogy a színészek némileg
vulgarizálják a csehovi szituációkat.
Nyilvánvalóan ilyen momentum például az
előadásban, hogy a színészek nem pohárból, hanem egyenesen a borosüvegből
isznak, vagy hogy nyíltan szeretkeznek. A
kritikus nem különösebben rigolyás
ezekben a kérdésekben, de gondolnunk
kell Csehovra, aki ilyen szempontból
nagyon szigorú volt. Meglehet persze,
hogy ez is csak a diákos szertelenség egyik
jele, s azé az idegfeszültségé, amely
természetesen fellép egy vizsgaelőadáson.
Horvai István és tanítványainak próbája
bizonyára értékes szakmai eredményekhez
vezet majd. A rendező, aki ki-váló
színészpedagógus,
és
Csehov-ciklus
fűződik a nevéhez, otthonosan mozog
ebben a világban. Figyelemreméltó az a
lelkesedés, amellyel fiatal tanítványait, az
új nemzedéket is igyekszik közel hozni
Csehovhoz.
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