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Egy fiatal rendező
Moszkvából

Anatolij Vasziljev két bemutatójáról

A Sztanyiszlavszkij Drámai Színház az
utóbbi időben nem tartozott Moszkva
legérdekesebb, legjobb színházai sorába.
Nem ostromolták esténként a nézők a
pénztárát, s a külföldi színházbarátok is
inkább más, esetenként a Sztanyiszlavszkij
Színháznál nem jobb, de divatosabb
színházakat keresték fel. Mint-egy két éve
azonban megváltozott ez a helyzet. A
színház művészeti vezetését egy fiatal, a
Művész Színházban szinte névtelenül
inaskodó rendező vette át: A. A. Vasziljev.
Egy év alatt két dara-bot mutatott be, s az
előadások egy csapásra felhívták a
figyelmet a Sztanyiszlavszkij Színházra és
a rendezőre. Ma már a Vasziljev-
előadásokkor csaknem akkora tömeg
várakozik egy-egy átadó jegy reményében
a Gorkij utcai épület előtt, mint a
Tagankánál. A közönséget és a színházi
közvéleményt egyaránt megosztják ezek
az előadások, de egy-ben a rajongók és az
ellenzők egyetértenek: Vasziljev markáns
művészegyéniség, akinek határozott
véleménye van a világról, s ezt a
véleményét igen erős hatásokat kiváltó
művészi megfogalmazásban interpretálja.

Gorkij - dzsesszel

Bemutatkozó rendezése már a darabvá-
lasztással rendhagyó vállalkozás volt.
Gorkij csaknem elfeledett, jószerivel csak
az irodalmárok által ismert darab-ját
játszotta: a Vássza Zseleznova első vál-
tozatát. (Az előadás címe is ez lett: A
Vássza Zseleznova első változata.) Gorkij
világszerte ismert és játszott Vássza
Zseleznova című drámája ugyanis a téma
második, 1936-ban keletkezett verziója,
amely az 1909-10-ben írt első változattól -
a kiinduló helyzettől eltekintve - szinte
mindenben különbözik. (A közismert
második verzió megírásának
körülményeiről a SZÍNHÁZ 1977. májusi
számában Iszlai Zoltán írt.)

Mindkét mű középpontjában a gyár-
tulajdonos - az első verzióban tégla-, a
másodikban hajógyáros - Zseleznov család
széthullásának folyamata áll, vala-mint az
a hiábavaló küzdelem, amelyet az anya,
Vássza folytat e folyamat meg-

állítására. (Nem véletlen, hogy az első
verzió alcíme: A z anya; ez ugyanis utal a
főhősre, de a pár évvel a darab előtt
született híres regény címére is - mint-egy
párhuzamot kínálva a két anyatípus
között.) De míg az első verzióban az író
ténylegesen magát a pusztulási folyamatot
ábrázolta, s a végeredményt csak sejtette,
addig a másodikban a kapitalista család
erkölcsi és anyagi szét-esése befejezett,
visszafordíthatatlan tény.

Az első változat egy véget érni nem
akaró agonizálás. A családfő haldoklik, s
a család minden tagja türelmetlenül várja
a halál beálltát, hogy ki-ki kézbe
kaparinthassa az örökségből rá eső részét.
Az idegtépő várakozás közben fel-
tárulnak a család belső viszonyai, meg-
ismerjük az első számú örökösöket, a két
fiút, Szemjont, aki félhülye és iszákos,
illetve Pávelt, aki nyomorék, Prohort, a
családfő részeges testvérét, aki a
vállalatba invesztált tízezer rubel fejében
szintén jussot tart az örökségre, valamint
Annát, Zseleznovék nagyvilági életet élő
lányát, aki a közelgő halál hírére tért
vissza a szülői házba. S mi-közben a
férfiak egymás asszonyát és a
szobalányokat hajkurásszák, és mind-
annyian isznak és mulatnak, Vássza azon
mesterkedik, hogy az örökség egyedül az
övé legyen, hogy a vagyon erejével tartsa
össze ezt a szemünk láttára szétzüllő
famíliát. Vássza megmérgezi Prohort, de
az életben marad, s csak később, egy
tettlegességig fajuló veszekedés után kap
szívrohamot, s ebbe pusztul bele. Mire
Zseleznov meghal, a család tagjai egymás
előtt és előttünk is pőrére vetkőztek, ezen
a famílián már a vagyon sem segíthet.

A második változatban Vássza az első
felvonást követően a férjét mérgezi meg.
Legfőbb ellenfele nem a családja, hanem
az új világot képviselő menye, a
forradalmár Ráchel. A darab végén
Vássza meghal, s így a mű egyértelműen a
kapitalista család elpusztulásával s a
forradalmárnő erkölcsi győzelmével vég-
ződik. Ez a darab a régi és új erkölcsöt,
illetve világnézetet képviselők közötti
nyílt és kiélezett konfliktusok, valamint a
túlzottan is egyértelmű konfliktusmeg-
oldás miatt közelebb állt ahhoz a dráma-
típushoz, amely a kor eszmei-esztétikai
„elvárásai" szellemében, a hagyományos
darabmegközelítés eszközeivel sikerre
vihető. Az első verziót viszont a maga
korában nem sokra becsülték, részben a
kétségtelenül kimutatható Csehov-hatás,
részben a kor drámaművészeti kon

vencióin túlmutató megoldásai miatt.
Később pedig a hivatalos támogatásban is
részesülő második verzió szorította
háttérbe. Így kétszeres reveláció-ként
hatott most a moszkvai bemutató.
Egyrészt egy szinte ismeretlen új Gorkij-
darab került napfényre, másrészt ki-derült,
hogy mára átértékelődött a mű, ami
hajdanán hibájának számított, az mai
ízlésünk szerint éppen az erénye, s ez a
verzió méltán kerülhet a remekműnek
tartott második változat mellé.

Vasziljevet érezhetően a családon belüli
hagyományos kapcsolatrendszer koron és
helyen túl érvényes felbomlása érdekelte
elsősorban. Éppen ezért nem csupán egy
századelő Oroszországában játszódó
darabot állított színre, hanem kitágította a
mű érvényességi körét. Nem egy
nagypolgári kapitalista család széthullását
ábrázolta, hanem azt, hogy az évszázadok
hagyományai alapján ki-alakult és
szentesített patriarchális, szigorú anyagi és
erkölcsi függőségi viszonyokra épülő
nagycsalád-modell - századunk tömeges
életmódváltása, civilizációs robbanása, s
egyéb, helyenként és időnként más és más
módon ható tényezők következtében -
törvényszerűen felbomlik. S miközben a
szocialista társadalom építő sejtje
deklaráltan a család lenne, a társadalmi
viszonyok, a tudati fejlődés átmeneti
voltából adódóan egy korszerűbb
családmodell csupán alakulóban van.
Vasziljev előadása az egyé-ni tragédiákkal
terhes társadalmi szituáció egyik oldalát -
a régi pusztulását - ábrázolja megrázó
erővel, keserűen és keményen. Nem
sajnálkozik a régi családmodell
elmúlásán, bár nem tagadja: ma is
megőrzendő, a jövő családmodelljébe is
átmenthető értékeket hordozott magában.
De a régi túlélte önmagát, meg kell
változtatni.

Ám ez a változás nagyon hosszú fo-
lyamat, s az előadás azért lehet oly meg-
rázó, mert a nézők más-más módon és mér-
tékben, idegeikben-zsigereikben hordják
még a régi kötöttségeket, szokásokat,
családi hagyományokat, s ezek - hiába az
új társadalmi, gazdasági és életszín-
vonalbeli helyzet - időről időre felerő-
södhetnek. Így a nézők a Zseleznov család
pusztulását - áttételesen mai, ha úgy
tetszik részben önmagukról is szóló
tragédiaként élhetik át.

Ezt a mához szólást segíti elő az elő-
adás vállalt eklektikussága. Térképzés-
ben, látványban, kellékhasználatban a
stilizáltság és a korhűség keveredik, a
játékstílusban pedig a lélektani realiz-



mus az expresszionista figuraábrázolással,
de úgy, hogy a különbözőségek sajátos
egységet alkotnak.

A bal proszcéniumtól erősen befelé
ívelő fal fut a színpad bal hátsó sarkához,
leszűkítve, mintegy harmadát elvéve a
színpadnak. A falon ajtók nyílnak a
családtagok szobáiba, amelyek őrült
bújócskázó kergetőzésekre is alkalmat
adnak. Azaz a fal az ajtósorral egyszer
reális jelzése egy lakásbelsőnek, máskor
„csupán" hangsúlyozott díszletelem. A
színpad jobb oldalán egy bejárati ajtós
kulissza áll, amely mögött leplezetlenül
láthatók a reflektorok, valamint a kulissza
felfüggesztésére, felerősítésére szolgáló
eszközök. A színpad mélyén három
oldalról fallal körülvett, „színpad a
színpadon" jellegű benyíló, a századelőt
idéző korhű bútorzattal - ez Vássza
dolgozószobája. Fölötte nyers, gyalulatlan
deszkákból, lécekből összerótt óriási
galambdúc áll, amelyen tucatnyi turbékoló
gerle éli életét. Á színpad középponti,
leghangsúlyosabb eleme egy hatalmas,
súlyos ebédlőasztal, amely az első és
második felvonásban a színpad jobb első
részén helyezkedik el, rajta gyönyörű
asztali lámpa, szamovár, finom teáskészlet.
Ugyanezen az asztalon ugrál-táncol
részegen Pável, a púpos, nyomorék fiú,
ezen cicáznak és erőszakoskodnak a
férfiak a nőkkel, s az asztal körül álló
kecses székeket hajigálják egy-máshoz a
szereplők. Ez az asztal a harmadik
felvonásban a színpad közepére kerül, a
lapját leveszik, ezáltal olyan keretet
képeznek ki, amely az amúgy is le-
szűkített teret tovább osztja külső és belső
félre. De ezen a kereten egyensúlyozva-
bohóckodva sétál Pável, e mögé állva úgy
lehet beszélni, mintha az szószék lenne
vagy bírósági pulpitus. S ez akadályozza
meg, hogy a robbanásig feszült légkörben
egymásnak ugorjanak a család tagjai,
hiszen állandóan ebbe ütköznek bele, ezt
kell megkerülniük, ha egy-máshoz akarnak
jutni, ezek a meghoszszabbított fizikai
akciók az indulatot úgy csökkentik, hogy a
tettlegességek kés-nek, de a lefojtott
emóciók tovább nő-nek, azaz a végső
kitörést hosszú és az asztalkeret
segítségével térben is meg-komponált
fokozás előzi meg.

A színpadot a rendező foltokban vi-
lágítja meg, a fénykezelést nem elsősorban
a csehovi ihletésű gorkiji jelenetek
hangulata szabja meg, hanem az elérendő
színi hatás. Az általános gépparkon kívül a
színpadon látható és csak kikövet-
keztethető (az ajtók mögötti) álló lámpá

kat is használ, és ezek a közeli és erős
fényforrások szinte széttörik a teret és a
szituációkat, szüntelenül a helyzetek és a
figurák átvilágításának szándékát hang-
súlyozzák. Viszonylag sok a részben vagy
egészében megvilágítatlan térrész, és a
rendező gyakran viszi a szereplőit ezekre
a sötét helyekre, hogy annál
hangsúlyosabbá váljanak, amikor az erő-
sen megvilágított térfelekre kerülnek.

Vasziljev tehát szakított a Gorkij-
drámáknál megszokott enteriőr-színpad-
dal, és a teret egy formai struktúra ré-
szeként, a mindenkori színi hatást szol-
gáló, hangsúlyozottan színpadi, tehát
művi térnek tekinti. Ugyanígy az előadás
zenei és akusztikus elemeit is az elérendő
komplex színházi hatás határozza meg.
Feltűnő és az általános szovjet színházi
gyakorlattól elütő Vasziljev zenehasz-
nálata. A szovjet színházakban ugyanis
gyakran a kísérőzene nem elsősorban a
mű stílusához igazodik, hanem a pilla-
natnyi érzelmi befolyásolás eszköze.
Eszerint a zene funkciója az, hogy az
egyes zenei részletek a közönség egészé-
ben különböző szociál- és művészet-
pszichológiai tényezők együttes hatásá-
nak következtében ugyanazt az érzelmi
viszonyulást váltsák ki, s ez a közös hul-
lámhosszra hangolás befolyásolja az elő-
adás befogadását. Így kerülhet egymás
mellé ugyanazon előadáson belül Bartók
és Csajkovszkij, Liszt és szovjet eszt

rád-dal, tehát a legkülönfélébb zenei
elemek és stílusok keveredhetnek, és
keverednek is, egy előadáson belül.

A Gorkij-előadást egyetlen visszatérő
dzsesszmelódia kíséri, amely a cselek-
mény érzelmi kulminációs pontjain szólal
meg, különböző hangerővel. Glenn Miller
szomorú hangulatú, s ma már
klasszikussá érett száma nemcsak az ér-
zelmi ráhangolást szolgálja, hanem két-
szeres távolságtartást is biztosít: egyrészt
zeneileg is elszakítja az előadást a század
eleji alaptörténettől, másrészt mivel a
Szovjetunióban a dzsessz még ma is
viszonylag szűk körben ható rétegzene --
megóv a közvetlen mára vonatkoztatás-
tól, így az általánosítás egyik kitűnő esz-
köze. A zenei hatáselemek mellett igen
intenzívek az előadásban használt zajok.
Ahogy az egész játék, az akusztikus réteg
is rendkívül zaklatott ritmusú. A csendek
és a kiabálások, az ajtócsapkodások és a
teáscsészék koccanása, az eltört
széklábak reccsenése és az emberi testek
verekedés közbeni földre puffanása, a
galambok szöszmötölése, búgása szilaj
ritmusban váltogatják egymást.

A galambok szerepénél meg kell áll-
nunk egy pillanatra. Állandó jelenlétük,
és főleg a színpadi csendekben hallható
hangoskodásuk, arra figyelmezteti a né-
zőt, hogy ne andalodjon el, ne feledkez-
zen bele a történetbe, azaz ismét egy el-
idegenítő effektus. Ugyanakkor termé-

Jelenet Gorkij Vássza Zseleznova első változatának a moszkvai Sztanyiszlavszkij színházbeli
előadásából (V. Sz. Abramov felvétele)



szetesen jelkép is a ketrecbe zárt galamb.
Á család tagjai úgy várják Zseleznov
halálát, mint a börtönbe zártak a szaba-
dulásukat, s a szereplők úgy menekülné-
nek a családtól, annak minden kötöttsé-
gétől, ahogy a galambok is újra meg újra
megpróbálkoznak a repüléssel, de
mindegyre csak a ketrec rácsaiba ütköz-
nek. Ám ez így túl leegyszerűsített és ér-
zelmes párhuzam volna. Az első rész
végén, miután a várakozás feszültségéből
kitörve minden szereplő a maga kis
pórázán „kirepül" a házból, de a teázás
idejére szépen vissza is kullog, Pável
felmászik a dúcba, és lehoz egy galambot.
Ki-kiereszti a kezéből, aztán azonnal utána
is kap, és ismét elfogja. Á madár csak
vergődik ebben a se nem szabadság, se
nem rabság állapotban, s szinte örömmel
nyugszik meg, amikor Pável visszavágja a
ketrecébe. Ez a játék már mélyebb
értelmet ad a párhuzamnak.

Vasziljev rendezői megközelítéséből
adódik, hogy Vássza figurája nem lehet a
foggal-körömmel a családot összetartani
akaró, vagyonimádó, despota nagy-
asszony. E. Sz. Nyikiscsihina Vásszája
finom arcú, választékosan öltöző, törékeny
nő, akiben mégis roppant belső erő feszül,
de nem annyi, hogy az eleve pusztuló
családot egybetartsa. Ahogy csökken
befolyása, úgy lesz egyre zárkózottabb,
mígnem robbanásszerűen és
kétségbeesetten szánja el magát sógora
megmérgezésére. Amikor akciója nem
sikerül, összeomlik, s beletörődik a meg-
másíthatatlanba. Á harmadik felvonás
nagyrészt az ő aktív részvétele nélkül
zajlik már le, az események átzúgnak
fölötte. Csak a színésznő tartása árulkodik
Vássza hajdani erejéről; alakítását ekkor
kissé érzelmesre hangolja, s ettől az egész
felvonásnak furcsa kettőssége lesz: a
cselekmény itt a legsűrűbb, az indulatok a
legpusztítóbbak, mégis a jelenetek légköre
ekkor a leglíraibb, a legszomorúbb. Á
falak mentén ülő figurák vallomásértékű
megszólalásai és heves kitörései,
egymásnak ugrásai váltják egymást, s
ebben a vibrálásban az egyet-len érzelmi
viszonyítási pont Vássza, aki a
marakodáson kívül vagy fölé kerülése
miatt - a mérgezéskísérlet ellenére is --
mintegy erkölcsi kritikáját adja családjá-
nak.

Nyikiscsihina realista szerepformálá-
sával szemben a többi színészre rendkívül
kényes feladat hárul. Ugyanis minden
szereplő el van rajzolva, ám a színé-
szeknek a helyenként karikaturisztikus

túlzásokkal jellemzett figurákat is realista
eszközökkel kell életre kelteniük. Ez
önmagában is stílusbravúr, de a funkciója
a lényeges: a mozgás, a beszéd, a színpadi
létezés felfokozott dinamikáját a
cselekvések motivációjának érzé-
keltetésével hitelesítik. Ezért nem válnak
sem öncélú magánszámokká, sem
közönségpukkasztó extrémitásokká az
előadás - a szovjet színpadokon egyéb-
ként ritkaságszámba menő - naturalista
őrjöngési, verekedési, megerőszakolási
jelenetei sem. Ehhez rendkívül magas
színvonalú, az egyéni alakításoknak is
teret adó, fegyelmezett együttes játékra
van szükség, s ebben minden színész - a
maga lehetőségeihez mérten - remekel.
Különösen emlékezetes Á. D. Valter
(Anna Zseleznova), B. L. Romanov
(Szemjon), V. I. Bocskarjev (Pável) és G.
I. Burkov (Prohor) szerep-formálása.

A Vássza Zseleznova első változata nem
hagyhatja közömbösen a nézőket. A
közönség általában nagy ovációval, a
kritika nagy része is kedvezően fogadta az
előadást, ám sokan ódzkodnak a gon-
dolatilag kemény, formailag új hangot
hozó produkciótól. Így például a Tyeat-
ralnaja Zsizny kritikusa (Jasikova) teljes
értetlenséggel szemlélte az előadást,
megkérdőjelezve magának a darabnak a
bemutathatóságát is, mondván: az is-mert
és bevált művel kár felcserélni ezt a
sikerületlen, tartalmában is tisztázatlan
első verziót. S ha már ezt mutatták be,
miért nem ragaszkodott a rendező a szerző
eredeti instrukcióihoz, miért nincs rendes
díszlet és átdíszletezés, miért oly törékeny
és jellegtelen Vássza alakja, mit keresnek
az előadásban a botrányos, tettlegességig
fajuló viták, a pikáns jelenetek, minek a
színpadra a galambdúc, és miért szól a
dzsessz? Lesújtó véleményét két szóban
summázza: Ez az elő-adás nem más, mint
„bolondok cirkusza".

A főszereplő: a dzsessz

Vasziljev másik bemutatója sem váltott ki
kevesebb vitát. V. Szlávkin részben
önéletrajzi elemekre épülő műve gene-
rációs darab, amit már a címe is jelez:
Fiatal apa felnőtt lánya. Ám a nemzedéki
ellentét csupán egyik rétege a színmű-nek,
a másik, s talán a lényegesebb, az
úgynevezett negyvenesek önvizsgálata.

Négy valamikori barát hosszú idő után
először összejön egyikőjük lakásán.
Hárman a műszaki főiskola hallgatói
voltak, évfolyamtársak, a negyedikőjük,

Ljuszja - akibe annak idején, amikor még
a főiskola melletti szórakozóhelyen
énekelt, mind a hárman szerelmesek vol-
tak -, most a házigazda, Kuprijánov
felesége. A. furcsa véletlennek tekinthető
találkozásuk során felidéződik közös
főiskolás múltjuk s egymástól igencsak
eltérő életútjuk, s mindez konfrontálódik
fiaik-lányaik sorsával.

Kuprijánov, akit az évfolyam legte-
hetségesebb hallgatójának tartottak, a
dzsessz megszállottja volt, zenekart ala-
pított, s ezzel ő lett a főiskola botrány-
hőse - ne feledjük, az ötvenes években a
dzsessz még nem nyert polgárjogot a
Szovjetunióban! -, rajongói Bemsznek
becézték, s a főiskola elvégzése után sem
tudott szakítani zenei szenvedélyével. Ez
azonban alaposan rányomta bélyegét a
karrierjére, szürke kishivatalnok lett belőle
csupán. Két társa közül az egyik, Prokop,
Cseljabinszkba került, az isten háta mögé,
s ott megbecsült vezető, a másik,
Ivcsenko, aki az évfolyam Komszomol-
titkára, s minden újdonság - legyen az
modern zene, kibernetika vagy genetika -
ádáz ellensége volt, most ugyanazon a
főiskolán tanár és rektor. Á hajdani
ellentétek s az eltérő életút különbségei
ezen a találkozón mind elsimulnak,
miközben megszépül a múlt, és egyre
vadabbul idézik fel nemcsak az
emlékeket, hanem rögtönzött házi zene-
kart alkotva, az akkor divatos dzsessz-
számokat is.

Míg a Gorkij-előadásban a dzsessz a
kísérőzene funkcióját töltötte be, addig itt
a darab összetartó, szervező központ-ja.
Ebben a zenében egy korosztály múltja,
tenniakarása, helykeresése teste-sül meg,
de az is, hogy jobbára pótcselekvésekre
fordítódtak az ifjúi energiák.

A múltidéző nosztalgikus légkörbe
robban be Kuprijánovék lánya, Ella,
akinek előzőleg a főiskolán éppen Iv-
csenkóval támadt nézeteltérése. Látva,
hogy az egymást eddig nem sokra becsülő
két férfi - apja és tanára - milyen egyet-
értésben dalolgat, bezárkózik a szobájába.
Csatlakozik hozzá Prokop fia is, aki a
főiskolára felvételizik, s apja tu-
lajdonképpen azért jött Moszkvába, hogy
régi iskolatársa közbenjárását kérje. Az
ablakon át mászik be hozzájuk a lány
fiúja, Igor, és megsemmisítő szó-
zuhatagban tárgyalják ki szüleik korosz-
tályát. De többre „lázadozásukból" nem
telik, legföljebb arra, hogy megbotrán-
koztatásul az ablakon keresztül közleked-
jenek, vagy hogy Tolja - a protekciót



kérő apja elleni tiltakozásául - a vizsga
helyett hazautazzék.

A felnőttek egy pillanatra ugyan meg-
hökkennek és magukba szállnak, de az-tán
csak azért is táncolnak, énekelnek,
zenélnek.

A darab nem remekmű, az alapszituá-
ciója kimódolt, a párbeszédek helyen-ként
terjengősek, az idősebbek és a fiatalok
figurái nem egyformán árnyaltak. De az
író pontosan érzékel egyfajta társadalmi
közérzést, bizonyos nemzedéki
ellentéteket, s azok valódi és hozzátapadó
tartalmait. Éppen ezért érthető a hatalmas
közönségsiker. Az emberek nem-csak a
húsz-harminc évvel ezelőtti
dzsesszmelódiákat akarják hallani! A
nézőtéren kitapintható az a kivételesen
erős rezonancia, amelyet az előadás a kö-
zönségből kivált.

Ehhez persze a magas színvonalú elő-
adás is hozzájárul. Ez az az eset, amikor a
darab fogyatékosságait a rendező és a
társulat - azzal, hogy az előadást ön-álló
alkotássá emelik - eltünteti. Vasziljev
ebben az előadásban is keveri a stílusokat,
és számos hatáselem a Gorkij-előadásból
már ismerős. A teret itt is megosztja; most
a jobb első saroktól átlósan húzódik egy
fal a színpad mélyé-re. Mintha egy
házgyári házat metszettek volna el főfala
mentén, úgy sorakoznak a falon a szobák,
a konyha, az elő-szobatapéták, beépített
bútorok, s ennek a beosztásnak
megfelelően egymás mögötti sávokban,
egymástól láthatatlan fallal elválasztva
helyezkednek el Kuprijánovék lakásának
helyiségei. A színpad két oldalán ezúttal is
álló reflektorok sora található, zömmel
ezek szolgáltatják a világítást, szűrt,
derített, totál fényt alig alkalmaz a
rendező. A díszlet ismét a színház színház
voltát hang-súlyozza, akárcsak a szünetben
nyílt színen történő átdíszletezés, amikor is
a falat úgy forgatják meg, hogy a hátul
levő szobák kerülnek előre, és fordítva.

Az előadás első felében - amely lé-
nyegében egy hosszúra nyúlt expozíció - a
szereplők közösen egy komplett vacsorát
készítenek és fogyasztanak el. Saláta-
alapanyagokat pucolnak, vágnak fel,
főznek meg, összeállítják a salátát, krump
lit sütnek, teát főznek, tálakat díszítenek és
így tovább. Éppen ez a naturalista
cselekvéssor hitelesíti és teszi élővé az
olykor kissé laposnak tűnő és közhe-
lyekkel tarkított dialógusokat. A második
részben ilyen „pótcselekvésre" nincs
szükség, ugyanis ekkor sűrűsödnek a
fiatalok és az idősebbek egymás közötti,

illetve a két generáció közötti konflik-
tusok.

A tulajdonképpeni cselekmény befe-
jezése után a rendező még egy utójátékot
illeszt a darabhoz. A vendégek el-mennek,
egyedül marad a Kuprijánov házaspár.
Középre tolják az addig is sokat szerepelt
pianínót, és hangulatvilágítást kap a
színpad. Visszajön minden szereplő,
fiatalok és idősebbek egyaránt. Az
Ivcsenkót alakító E. G. Bitorgán a
pianínóhoz ül, Kuprijánov alakítója, A. L.
Filozov egy széken dobolni kezd, L. V.
Szavcsenko (Ljuszja) és J. Sz.
Grebencsikov (Prokop) duót, majd a
fiatalokkal kórust alakít, és közös nagy
éneklésbe csapnak, azt a nótát dalolják,
amellyel húsz évvel ezelőtt Ljuszja aratta
sikereit. Az első pillanatban meghök-
kentőnek tűnik ez a „szeressük egymást,
gyerekek" hangulatú generációs egy-másra
találás, az előadás során feltárt
konfliktusok szentimentális elmosása.

Aztán egyre inkább kiderül, hogy szó
sincs feloldásról. Az énekszó közben a
díszletfalra fekete-fehér filmkockákat ve-
títenek: a darab szereplői az előadásból
ismert kimerevített táncpózaikban, vi-
dáman-bolondozva, optimistán tűnnek fel,
mintha egy filmet záró bohókás stáb-listát
látnánk, s az is tulajdonképpen, hiszen a
szereplők képe alatt olvasható a színészek
neve, majd a többi alkotó fel-sorolása. Ezt
a képsort ellenpontozza az egyre hamisabb
derűvel szóló közös ének; egyre
kényszeredettebbek az egymást átölelő
mozdulatok, egyre inkább kitűnik, hogy a
mosoly és jókedv csupán egy társasági
álarc kelléke, egyre szomorúbb az
intonáció, kiürültebbek a szemek: az
embereknek ebben a múltidéző tablóban
formális a jelenlétük. Végül bizonytalanul
elhal az ének, a pianínó - és dohszó .. .

Apró jelzések, ellenpontok, a kép, a
zene, a színészi jelenlét szimultanizmusa
együtt hordozzák a szavakkal sokszor alig
megfogalmazható, az adott kultúrkör
tagjai számára utalásokkal is azonosítható
komplex tartalmakat ebben a jelenetben
éppen úgy, mint az egész elő-adásban, s
Vasziljev másik produkciójában. Több
mint figyelemre méltó Vasziljev
bemutatkozása. Ezzel a két produkcióval
ahhoz a fiatalabb - értsd: negyvenes -
rendezőgenerációhoz sorakozott fel,
amelynek tagjai között tart-hatjuk számon
többek között Robert Szturuát vagy Jaan
Toomingot (a SZÍN-HÁZ 1979.
novemberi számában mutattuk be őket).

PÁLYI ANDRÁS

Három este
a Cinoherní Klubban

Éppen másfél évtizede, 1965 tavaszán
nyitotta meg kapuját ez a prágai kis
színház a Vencel tér egyik mellékutcá-
jában, egy régi bérházban, ahol a korábban
raktárhelyiségül szolgáló pincét alakították
át színházteremnek. Itt a kapu-alj szintje
már a karzat, s lépcsőn jutunk le a
„földszinti" zsöllyékhez, a mintegy
kétszázötven személyes terem-be,
melynek kis előterében található a büfé is,
a ruhatár is. „Činoherní" annyit tesz, mint
„drámai", s ha Jaroslav Vostry,
színháztudományi szakíró és kritikus,
korábban a Divadlo című színházi fo-
lyóirat főszerkesztője, a Činoherní Klub
alapítója és hosszú ideig művészeti ve-
zetője, nem színháznak, hanem klubnak
keresztelte el Thália e kis prágai hajlékát,
abban lehetett bizonyos taktikus
szerénység; a Činoherní Klub, noha kez-
dettől igen határozott művészi koncepció
és átgondolt módszer szerint dolgozott,
elsősorban nem meghirdetni, ha-nem
eredményekkel bizonyítani kívánta az ú j
színház létjogosultságát. A hatvanas évek
elején gombamód megszaporodtak a kis
színházak Prágában, de nem csupán
Prágában„ említhetnénk itt sok külföldi
példát és analógiát: hasonlították már a
Činoherní Klubot a párizsi Huchette-hez, a
londoni Royal Court-hoz, a moszkvai
Tagankához, de legkézenfekvőbb az
ugyanebben az időben szintén virágzó
lengyel kisszínházi mozgalomra utalni,
ahonnan Grotowski vagy Kantor ma már
világviszonylatban is élvonalbeli csoportja
is indult. A Činoherní Klub ugyancsak
hamar felhívta magára a figyelmet
Csehszlovákia határain túl, s e hírnévhez
máig méltó maradt: bárki Prágában járva,
találomra elmehet a Ve Smečkách utca 26.

szám alatti pinceszínházba, ott rossz
előadást aligha fog látni.

Mi is hát a Činoherní Klub hazai szín-
házi forrásvidéke? Úgy tűnik, az adatok
önmagukért beszélnek. Vostry alapító
társa, Ladislav Smoček, aki korábban
rendezőként már több színházban mű-
ködött, itt debütált mint drámaíró (az első
bemutató Smoček Piknik című darabja
volt, saját rendezésében), s hama-


