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Magatartásformák

Jegyzetek moszkvai és
prágai előadásokról

Egy lehetőség: a félelem

Miért követünk el árulásokat életünk so-
rán? Gyakran számításból, még gyakrab-
ban egyszerű kényelmi szempontok miatt.
Megkönnyíteni szeretnénk magunknak
velük az életünket. Úgy, hogy közben
sokszor végig sem gondoljuk: most éppen
árulásra, önmagunk és mások fel-adására
készülünk. Aztán eljön egy pillanat, az
emlékezésé, a számvetésé, s ma-
gyarázkodni kényszerülünk. Főként ma-
gunk előtt.

A háború utáni szovjet irodalom és mű-
vészet egyik legfontosabb problematikája
ez. A háborús nemzedék erkölcsi-etikai
szempontból egyszerűbb helyzet-ben volt.
Tiszta képletekben gondolkodhatott. Az
építő, de átmeneti korszakok nem
polarizálják egyértelművé a döntéseket.
Nem kínálnak igazi magatartás-mintákat, s
a napi döntések meghozatala nem oszlatja
el a kétségeket. Élesen körvonalazott
premisszák dilemmájában csak kétféle
válasz lehetséges. De mi tör

ténik, ha a premisszák is maszatosak, s a
dilemma helyét is kusza problémarend-
szer váltja föl?

Ljubimov a Taganka téri színházban
évek óta erre a kérdésre keresi a választ,
évek óta magatartásminták után kutat. Es
általában hősei harminc és negyven
közöttiek. Mert ő is úgy tartja, ebben a
korban legalább az átélt felismerésekig el
kell jutnia mindenkinek. Ha megéri.
Ljubimov barátai közül Viszockij a böl-
csülés pillanatában halt meg, Trifonov a
tudás keserűségét is megismerve már.
Jobb-e a túlélőknek ? - kérdi Ljubimov
teátrálisan. Ami nála őszinteséget jelent.

A H á z a rakparton című kisregény
színpadra állítása volt Ljubimov utolsó
közös munkája Trifonovval. Es Viszockij
már nem élt akkor.

A Borovszkij tervezte színpad mintha
egy lakóház metszete lenne. A színpad
elején plexilap, a színpad aljától föl,
egészen a zsinórpadlásig. Előtte talán
félméternyi járás: a főszereplő mozgás-
tere. Az üveg mögött lift, sejtszerű la-
kások - az élet, amellyel Gyima Glebov
szembesül.

Egy véletlen találkozás és az emlékezés
- csupán ennyi történik az előadásban.
Akárcsak az előző Trifonov-előadásban, a
C s e r é b e n , itt is a narrátor-főhős áll az
előtérben, a többiek illusztráció-

ként jelennek meg gondolatai-emlékei
színpadán. De ezúttal még hangsúlyosabb
ez a különállás. Glebov itt már jóformán
be sem léphet az átélt realitások színterére,
leválasztódik arról. Trifonovnál van már
vagy ötvenéves : Ljubimovnak azonban
Gyima még fiatalabb. Mert őt nemcsak
egy elrontott élet, de a továbbélés
lehetősége is izgatja.

Gyima mesélni kezd. A gyerekkoráról, a
barátairól, a szerelmeiről, a karrierjéről.
Gyima nem boldog, csak elégedett. És
vannak pillanatok, amikor a kettő nem
cserélhető fel. Ez a pillanat a szín-házi
előadás ideje és tere. Az átélt idő persze
jóval hosszabb. Egy fél ember-öltő. De a
színpadon mindez egyszerre és
párhuzamosan jelenik meg. Sokszor még
egy-egy résztörténetet is nehéz épp ezért
pontosan érteni. Hiszen nem ez a lényeg.
Hanem Glebov apró árulásainak sorával
megmutatni egy értelmesnek indult
emberi élet széthullását.

Gyima vitatkozik, érvel, kiabál és pa-
naszkodik - s a hátsó, az igazi színpadon
megjelennek a barátai, a szerelmei,
életének tanúi és szereplői. Gyima min-
denkivel szemben a maga igazát akarja
bizonyítani. Biztosan tudja, hogy neki
mindig mindenben igaza van és volt.
Hogy közben elárulta azt a családot,
amely befogadta és elindította őt? Akkor
olyan politikai időket éltünk - védekezik -,
hogy jobb volt hallgatni vagy mást
mondani, nehogy magunkat is bajba
rántsuk, s akit kipécéztek, azon úgy-sem
lehetett segíteni. Hogy ezért elárulta
inkább a szerelmét is? Hát arról az-után
igazán nem ő tehet, hogy valaki nem
képes megérteni a cselekvési lehető-
ségeket; akinek a szabadság hősködést és
romantikát, nem felismeréseket és józan
észt jelent, az nem is lehet partner és társ.

Gyima válaszai nem hazugságok.
Őszinte reakciók egy-egy szituációra. És
így utólag is védhetők, magyarázhatók.
Mert ez a fajta emberi emlékezet sajátosan
működik. Ahogyan egyes történészek
szívesen helyesbítik a történelmet, úgy
helyesbíti a maga életrajzát Glebov is.
Hogy ez minél impozánsabban és ne-
mesebben nézzen ki, csodálatosan tudja
áthelyezni a hangsúlyokat azokra a dol-
gokra, amikor kétségkívül neki volt igaza.
Ez az igazságtudat persze ingerültséget
szül benne az őt körülvevő emberek iránt,
egyértelműen az ő hibáikat téve felelőssé
mindenért. Áthárító típus. Ritka adomány,
hogy valaki semmilyen legyen - jegyzik
meg az előadásban vele kapcso-
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latban. De mi az, hogy semmilyen? Ha
Glebov cselekedeteit, válaszait egy-más
mellett szemléljük - ezért kitűnő színpadi
megoldás a nem időrendi, ha-nem
szimultán szembesítés -, akkor még csak
egy következetes gyávaság képe sem
rajzolódik ki elénk. A főhős maga idézi
Puskin sorait, melyek gyerekkora óta
kísértik : a Vitéz a válaszúton metaforája ez.
Három út van, és választani kell. Dönteni.
De minek az alapján? Erkölcsi tartás és
morál vezérelhet -- de a világ, amelyben
él, nem becsüli a morált, nem kedvez az
erkölcsösnek - hát akkor miért erőltesse?!
Ám nincs benne eleve elvetemültség,
rosszindulat - tehát a rosszat sem tudja
biztos és vállalt érzékkel választani. De
dönteni kell. És Glebov próbálja mindig a
legkisebb veszéllyel járó és igazolható,
magyarázható meg-oldásokat választani.
Félelemből, hogy nehogy rosszul
válasszon. Annyira fél a rossz döntésektől,
hogy általában nem kerülheti el őket.

Ljubimov legfőbb mondandója, hogy
hiába tehetséges és általánosságban tisz-
tességes valaki: félelemből hozott döntései
árulásoknak minősülnek. Gyima látszólag
mindvégig az igazságért küzd, s közben
mind jobban belebonyolódik a hazugságok
láncolatába. Mindig igyekszik társadalmi
elvárások nak megfelelni - s közben
lemond önnön belső integritásáról.

Glebov a társadalomnak, úgymond,
hasznos és megbecsült tagja. Épp ez a
veszélyes. Ezért igyekszik Ljubimov po-
koljárásra kényszeríteni. Berendezi körü-
lötte a színpadot jó szándékú árulásának
áldozataival. Nem, senkit nem adott föl a
fasisztáknak - ma már az árulások is
bonyolultabbak. Csak megroppantak, el-
árvultak, meghaltak mellette azok az em-
berek, akik szerették valaha. Ljubimov
úgy jellemzi Glebovot, mint egy mai
Raszkolnyikovot, mondván: a mai Rasz-
kolnyikovok nem ölik meg fejszével az
öregasszonyokat, más, kifinomultabb
módszereik vannak.

A színpadi eszközök a megszokott
ljubimoviak: a kísérteties megvilágítást
adó zseblámpák az arcok alatt, a jókor
meggyújtott nézőtéri lámpák, a közönség
között zajló viták és párbeszédek, a néző-
téri járással keresztalakká bővített, bár
színpadi részében leszűkített játéktér, az
önálló létezésű tárgyak, most kiemelt
szereppel egy ablak, egy lift és egy toló-
kocsi.

Ljubimov nem szereti a kérdőjeleket, a
nyitva hagyott helyzeteket, az ő szín-

házából feloldozás nélkül nem lehet tá-
vozni. Glebov hát egyedül marad a szín-
pad engedte piciny járáson. Becsukódnak
mögötte az ablakok, a lift sem viszi
tovább, már be sem lát az üvegen át.
Lehet, hogy az életrajzát még tovább
tudja módosítgatni, magyarázgatni - az
életét már nem. Ljubimov nem hagy két-
séget: Glebov magánya vagy a véghez,
vagy a teljes őszinteséghez vezethet. Más
megoldás nincs - figyelmezteti a már
amúgy is érzelmi sokk alá vett nézőt.

És akkor és ott ezt cl is hisszük neki. Es
várjuk az igazság pillanatát.

Egy másik lehetőség: a cinizmus
Úgy emlékszem, az 1962-es Gábor Mik-
lós-féle Hamlet volt az első alkalom, hogy
a dán királyfi történetével találkozhattam.
Azóta se szeri, se száma a sokféle Ham-
let-előadásnak, melyet módomban volt
láthatni. A tisztaságnak és a kizökkent
időnek sok variánsa képzelhető el: a sze-
repek fölcserélődésével azonban még nem
találkoztam.

A prágai Divadlo na Zabradli (Szín-ház
a Korláton) Evald Schorm rendezte
Hamletjében mégis ez történt. Schorm a
Hamlet 1603-as fakszimile kiadásának
szövegét játszatja, valahogy úgy, ahogyan
azt a cambridge-i vagy az oxfordi diákok
előadhatták. Ebben a változatban
Hamleten, Ophelián, Laertesen, az itt még
Corambisnak nevezett Poloniuson, a
Királyon, a Királynőn és Horatión kívül
négy Színész alakítja az összes többi
szerepet. Mint egy vásári színjátékban.
Schorm, az egykori cseh filmes új hullám
egyik legjelesebb alakja, ehhez az ősi
színjátszási formához nyúl vissza - csak
épp idegpályáiban ott van már Kafka,
Hasek, Brecht és Camus élménye is.

Jan Dusek színpadát fehér gézcsíkok

határolják. Ki-be lehet járni közöttük.
Egyébként a színpad üres. Csak a zsinór-
padlásról csüng alá, még éppen hogy ki-
látszva, egy rozsdás levelekkel átszőtt
háló, kupolaként maga alá foglalva a
piciny teret. Téren és időn kívül vagyunk -
mégis első pillanattól valami fenyegető
konkrétságot sugall a színpad. Akárcsak a
ruhák: Hamlet fekete és az udvar
drappos-khaki farmeröltözete.

A négy Színész előbb őrként jelenik
meg. Jelentik Hamletnek, hogy látták apja
szellemét. És máris az első meglepetés :
maga Hamlet. Schorm színpadán nem
egy tiszta, bár sokat tudó, mégis naiv, a
cselekvésen innen létező Hamlet jelenik
meg. Nem szőke, nem melankolikus, nem
szenvedő. Ide egy negyven fele közeledő,
pocakot eresztett, pökhendi Bicska Maxi
toppan be (Oldrich Vlach káprázatos
alakítása). Cinikus és gunyoros, úgy
tűnik, sokkal többet tud mindenkinél.

Ez a Hamlet már túl van a cselek-
véseken. És így: az illúziókon is.
Egyetlen célja van az életének: élvezni a
jó oldalát, bölcs cinizmussal. Már leszá-
molt azzal, hogy itt valamit is lehetne
változtatni. Nem érdekli az udvar. Már az
apja uralma alatt kiábrándult a társadalmi
életből, meg se lepte, hogy ki-szorult az
uralkodás - vagyis a tett - lehetőségéből.
Könnyedén átadta a helyét a nála
fiatalabb, új királynak. Ha Schorm
színpadán is van nemzedéki ellentét a
Hamletben, úgy az a cinikussá vált
negyvenes hős és a még törekvő hu-
szonéves Király között fordított viszony-
ban feszül. Hamlet a cinikus kívülálló
szerepét választotta, legfeljebb a neki járó
élvezetekhez ragaszkodik: a nem éppen
érzelmi alapú viszonyhoz Opheliával, a
cinikus szólásszabadsághoz. Mint-ha az
egykori lelkes diák a cselekvés
hiábavalóságát elfogadva a megváltoztat-
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ni nem tudott társadalom haszonélvezője
akarna csak lenni. Ez a Hamlet már
kiábrándult szerepéből.

És ekkor jön ez az ostoba szellem-
história. A szellemet, nagyon is valóságos
figuraként, az egyik Színész alakítja,
zsákból előszedett ruhadarabokat magára
öltvén. (Később ő lesz az egyik sírásó is.)
Hogy ez csak játék? Próbatétel?
Megpróbálni visszamozdítani Hamletet
Hamlet szerepébe? De ki akarja ezt így?
Nyitott kérdések. Mert Schorm számára
az a fontos, hogy ezzel a kegyetlen já-
tékkal állásfoglalásra kényszerítse az ő
Hamletjét. Hamlet irtózatosan meglepő-
dik. És kikéri magának az egészet. Már
biztonságban érezte magát, azt hitte, már
túl van mindenen - és akkor fel-szólítják
egy bosszúra. Melyben nem is a bosszú -
a beavatkozás ténye a szorító. Tudja, hogy
kizökkent az idő, de esze ágában sincs
helyretolni azt. És most mégsem térhet ki
a feladat elől. És Bicska Maxi zavartan
igyekszik Hamletté át-lényegülni.
Visszaváltozni.

Ennek a lehetetlenségéről szól a döb-
benetes erejű előadás. Mert itt Hamlet-nek
kétszeres szerepjátszás jut osztályrészül.
Önmagának el kell játssza Hamletet, és
aztán az udvarnak, hogy ezt el is hitte.
Ennek a dán udvarnak más a
mechanizmusa, mint amit éppen például
Ljubimov nagyszerű Hamletjében láthat-
tunk. Ennek a közegnek szüksége van egy
ellenállóra, akivel leszámolhat, akivel
szemben érvényesülhet a hatalma. Ez a
Király úgy érzi, hogy mindennek rend-
ben kellene menni az ő udvarában - s ha
mégsem megy, akkor meg kell te-
remtenünk azt a belső erőt, ha van, ha
nincs, akit bűnbaknak lehet állítani mint a
haladás gátját. Erre a szerepre a
haszonélvező, cinikus és fölényes Hamlet
nem alkalmas. Ehhez egy harcoló,
tépelődő, nemes eszményekért lázadó
hősre van szükség. Ellenfélre. Ezért az
udvari mechanizmus megteremti újra
Hamletet. Ha annak kényszer is ez a
szerep.

Ennek a hierarchiának megfelelően
strukturálódik az összes szereplő. Co-
rambis (Polonius) szemüveges hivatalnok,
aki az elvhű apparátus teljes jóhisze-
műségével hajtja végre az utasításokat, sőt
kezdeményezésre is hajlandó. Ophelia sem
ártatlan leány. Egyszer régen még biztosan
vágyott a tiszta szűz szerepére. Mára már
kijózanodott belőle. Nem is annyira az
őrület, inkább ez a felismerés viszi az
önként vállalt halálba. Előbb még
kipróbálja, hátha csak félreértésről volt

szó - szinte fölajánlkozik a Királynak -, de
aztán látva, hogy tényleg az erényes szűz
szerepe jutott váratlanul neki, le-mond
róla.

A Király a feltörekvő új nemzedék.
Eszményei vannak. És ehhez az eszkö-
zökben nem óhajt válogatni. Felhasznál-ja
a hatalom veteránjait, ha azok hajlandók
együttműködni vele - Corambis és a
Királynő is -, a számára kellemetleneket
pedig elpusztítja. Orvul, mint Hamlet
apját, és igen politikus morális aljassággal,
ahogy arra Hamlet esetében készül.
Pontosan tudja, hogy Hamlet cinizmusa
mögött keserűség és tapasztalat van:
legalább az indulatát szeretné
kiugrasztani, hogy legyen ok a leszá-
molásra. És a Királynő későn kap észbe,
hogy mi az ő szerepe mindebben. Nem az
a baj, hogy lepaktált az új hatalommal.
Hanem hogy nem veszi észre: ezért föl
kell áldoznia bárkit, akire rámutatnak.
Keserű világot mutat Schorm Hamletje.

Es most ugorjunk az előadás utolsó
jeleneteihez. Azok konkrétsága visszame-
nőleg is igazolja ezt a kafkai-brechti
látomást. A sírásójelenet. A két színész
ennek előtte már játszott szellemet és
Fortinbrast, részt vett az egérfogó-jelenet-
ben is. Most szabályos fedezéket építenek
kövekből. Egyformán vannak öltözve.
Amolyan háborús, katonai hullaelta-
karítónak. Fekete csizma, khakiszínű
klottnadrág, meztelen felsőtestükön csak
egy térdig leérő bőrkötény, fejükön
katonasapka. Építgetnek és sörözgetnek.
Aztán ijesztgetik egymást egy koponyá-
val. Talán Yorické? Nagyon élvezik
munkájukat. Végre két ember a színen,
akik boldogok, kiegyensúlyozottak és
mosolygósak. Igaz, ők nem tartoznak
sehová. Hiszen lehetnének akár színészek,
akár idegen uralkodók is. Most éppen
sírásók.

Jóízű vicceik és böffentgetéseik köze-
pébe toppan Laertes és Hamlet. Az utóbbi
már szeretne túl lenni az egészen, de
fogalma sincs, hogyan. Laertes meg
frissen kiművelt fővel nem érti, mit kell
csinálnia. Aztán rájön: kiszolgálni a ha-
talmat. Nem annyira buzgón, mint az apja
tette, de olyan morális kérdőjelek nélkül
is, mint amibe húgocskája bele-pusztult.
Első feltétel: igazolni a hűséget. Tehát
eltenni a láb alól Hamletet. Aztán már
megpróbálhat diktálni - gondolja magában
az eszköz. És tudjuk: ha egy eszköz
gondolkodni kezd, abból számára sem
sülhet ki semmi jó. A Király ezt tudja
Laertesről. De nem tudja magáról.

Az egyik sírásó elmegy, a másik gyorsan
küzdőteret formál az eddig fedezék-ként-
barikádként felrakott kövekből. És hirtelen
ceremóniamesterré válik. A két küzdő
fejére sapkát húz : sűrűn kötött, átlátszatlan
sapkát, nyakig. És miután már nem látják
egymást, a többieket sem, kezükbe adja a
fegyvert. Föláll a legnagyobb kockára, és
élvezi a képtelen párviadalt. A felek hang
alapján próbálják megtalálni egymást,
örökösen valaki más felé döfködve. Az
eredmény: az eddig jóindulatúan lojális
Horatio is meg-rémül. És a sírásónak
nagyon tetszik a dolog. Irányít. Amikor a
Király váratlanul megakadályozná, hogy a
Királynő kiigya a méreggel teli poharat, a
mi kedves kívülről jött irányítónk félrelöki.
De a keze ügyébe adja a gyilkos párbaj-
tőrt. Eredményesen. Laertes és Hamlet is
halálosan sebesült. Erre a sírásó elkapja
hátulról a Királyt és belelöki Hamlet
kardjába. Aztán mosolyogva leül. Megje-
lenik a másik sírásó. Kezében ugyanaz a
zsák, amiből egyszer már szellemnek be-
öltözött. Most Fortinbrasnak öltözik. És
igét hirdet. Hamlet nagyságát. Horatio hisz
neki és követi. Végül is mire mennénk
lojalitás nélkül.

Újra feláll a mosolygós sírásó. Fütyö-
részni kezd, majd egy kupacba hordja a
hullákat. A színfalak mögül becipeli a
korábban elhunytakat - Poloniust, Opheliát
-, őket a kupac tetejére rakja. Lehúzza a
zsinórpadlásról a hálót - a portálokat fedő
fehér gézlepleket harc közben már
leszakították -, és dudorászva betakarja
velük a hullagúlát. Köténye zsebéből egy
zacskó sót vesz elő, és gondosan-vidáman
besózza a tetemeket. Aztán előveszi
zsebéből elemózsiáját és falatozni kezd.
Sötét.

Elpusztult az erényéről lemondott és
csak szerepként visszavállalt tisztaságú
Hamlet. De a vele leszámolni akaró ha-
talom is : az eszközzé vált új nemzedék is.
Horatio túlél, mint Ljubimov Glebovja.

A cinizmus nem vezet sehová. Mert
kívülről mindig van valaki, aki utoljára
nevet. Sőt, egyedül nevet.

Hit, árulások, félelmek, cinizmus -
magatartásminták. És az előadásokban:
mindennek a csődje.

Szívet facsaró, keserű iróniával, de
ebben az előadásban is eljött az igazság
pillanata.

Hát érdemes várni rá?!

És egy harmadik: a felelősség
Moszkvában, a Malaja Bronnaja utcai
színházban Anatolij Efrosz színpadra



vitte Gogol Holt lelkek című regényé-nek
drámává átgyúrt változatát. Címe: Az út.

De Efrosz nemcsak a Holt lelkek j ó l
ismert első és kiadott részét állította
színpadra, hanem beleolvasott a félbema-
radt és alig olvasott második részbe, no
meg Gogol leveleibe is. Es mind-ezekből
együtt született meg a drámai mű, melyben
minden szó Gogolé, és eredendően
színpadi műnek tűnik. Látszatra‚ akár azt
is mondhatnánk, hogy iroda-lomtörténeti
perújrafelvételt kezdeményez a színház.
Hiszen az irodalomtörténet mindmáig úgy
magyarázza a Holt lelkek második
részének félbemaradását, hogy a vallási
miszticizmusba menekült szerző teljes
kisiklásának kell tekintenünk, ekkorra már
nyoma sincs a kritikai realista
szemléletnek, humornak, iróniának csak a
pravoszláv miszticizmusnak.

Nos, Efrosz úgy állítja színpadra a Holt
lelkek első részét, hogy ezt a későbbi
konfliktust is belekomponálja, feleletet
igyekezvén adni arra, valójában mi okoz-
hatta Gogol elméjének bizonyos fokig
kétségtelen elborulását.

Úgy vélem, nemcsak az irodalomtörté-
net s nem is csak Gogol, a nagy orosz író
kedvéért tette mindezt. Ennek az elő-
adásnak a főhőse maga az író, aki
karmesterként van jelen a saját játékában,
értelmezi és megjegyzésekkel kíséri azt.
Egyszemélyes bábszínházat csinál.

Az előadás első része már előlegezi,
hogy nem csupán a Holt lelkeket fogjuk itt
látni. Ennek a címe: Az út . A két első
portálból egy-egy ló látszik ki - végig ott is
maradnak -, a színpad közepén pedig egy
kétszemélyes utazókocsi, elébe kötve egy
harmadik ló, A szerző leteszi kezéből a
kéziratát, köpenyt terít a hátára, és beül a
kocsiba. Megjelenik Csicsikov és a kocsis,
Szelifán. Elindul a batár.

Úgy szervezi meg a játékot Efrosz,
hogy kétségeink legyenek : a szerző azért
ül a bakon, hogy feljegyzéseket készítsen a
valóságról, vagy már egy demonstráció
részesei vagyunk, ahol a szerző elénk tárja
tapasztalatait. Fontos dramaturgiailag ez a
bizonytalanság: súlya van ugyan Gogol
jelenlétének, de a főszereplő mégiscsak
Csicsikov,

Ez az első, majd az ezt követő második
rész (címe: A vásár ) még nem nagyon
különbözik egy megszokott regényadap-
tációtól. Azt az apróságot nem számítva,
hogy nem érezzük az anyagot drámai

atlannak vagy illusztratívnak, olyan mes-
terien van tömörítve. Például a holt lelkek
vásárlásának üzleti akciója egyetlen
jelenetté van sűrítve. A színpadon ekkor
már egy nagy carousselt látunk. Mind-
egyik rekeszében ott ül egy-egy földbir-
tokos, akiket Csicsikov rá akar venni az
üzletre. Ezek az eredetileg időben egy-
mást követő jelenetek így szimultán el-
játszva felpörgetik és tömörítik az ese-
ményeket, olyan szituációkat hozva létre,
melyek igazán színpadszerűek. Egymás
után ezek a párbeszédek elsősorban mu-
latságosak, s csak később vesszük észre
igazi jelentésüket. Így egymás mellett, sőt
egymásba vágva rögtön ijesztővé válik a
panoptikum. Efrosz nem hagy időt arra,
hogy kimosolyogjuk, elcsodálkozzuk az
egyes szörnyetegeket. Rögtön teljesen
riasztó mivoltukban mutatja meg
valamennyiüket

Csicsikov üzletei, és néha kisandít a
szerzőre, aki a színpad széléről figyeli őt.
Néha mintha bele akarna avatkozni, de
legfeljebb csak indulatkitörésekig jut el.
Vádol és figyelmeztet, föl akarja hív-ni a
figyelmet arra a borzalomra, ami a
színpadon történik. De a figyelmeztetés
nemcsak nekünk, nézőknek szól, hanem a
szereplőknek is. Azokat nem érdekli, mi,
nézők, fölényesen mosolygunk. Hiszen
tudjuk, hogy párhuzamos cselekvésekről
van szó: azért született a Holt lel

kek, mert más figyelmeztetés nem hasz-
nált a társadalomnak. No meg azt is
tudjuk, hogy a Holt lelkeket ma már nem
lehet átírni, megváltoztatni.

Aztán a harmadik részben kezdünk
zavarba jönni. Ez A bál , ahol előbb úgy
tűnik, Csicsikov az abszolút nyertes, majd
mintha lassan kezdene fény derül-ni a
turpisságokra. Persze nem az a baj, hogy
csalt -- hanem hogy többet csalt, mint a
földbirtokosok tudtak. Ez pedig ugye
társadalmi egyenlőtlenség. És a nagy
vádaskodásban-kergetőzésben az író egyre
inkább búskomorrá válik. Nyíl-tan
szembefordul ezzel a világgal, elátkozza,
értelmetlennek és kilátástalannak ítélve a
helyzetet. Senki nem figyel rá. Pedig már
sorskérdésekről beszél, Orosz-országot
félti, mely lemarad Európától, ha ilyenek
hazafiai, mint a maga terem-tette figurák.
És erre most már fölfigyel-nek a
szereplők is.

És kezdetét veszi az ördögi negyedik
rész, A bíróság . Ahol a regény figurái
hirtelen Gogol ellen fordulnak. Szemére
vetik, hogy rossz színben tüntették föl
őket, hogy erről csakis az író tehet, és
csakis ő változtathat rajta. Hát ki a jó
hazafi, ha nem mi? - háborognak. Talán
az, aki összehord mindent holt lelkekről
és korruptságokról, csakhogy a sárba
rántsa az orosz föld tartópilléreit? (Így
talán már érthető, mennyire nem

Efrosz Holt lelkek-rendezése a Malaja Bronnaján



egyszerűen Gogol miszticizmusáról van
szó a Holt lelkek második részében - sokkal
inkább erről a dilemmáról: hogy igaz-e,
amit leírt, pontosabban, hogy szabad volt-e
leírni mindezeket!) Záporoz-nak a számon
kérő kérdések - valamenynyit Gogol
fogalmazta meg -, és az író védekezni
kényszerül. Hátborzongató ez a színpadon
megjelenített, valójában csak az író
lelkiismeretében zajló számon kérő
bírósági eljárás. Vádlottal, ügyésszel, a
vád tanúival - bíró és védő nélkül. Hát
védőnek maga csap föl a vádlott.

Efrosz színpadán nem az életművét
lezárt író jelenik meg, hanem a folytatáson
gondolkodó ember, aki a lehetőségeket
mérlegeli. És dönt. A kell mellett.
Kétségbeesve bizonygatja - ez is iroda-
lomtörténeti tény -, hogy ő Puskinnak
ígérte meg az igazság kimondását. Neki
esküdött, hogy csak a valóságról ír majd.
Nem tehet másként. Sem a halott Puskin,
sem a még élő lelkiismerete előtt. A
felismert bajt kimondani kötelesség -
fogalmazza meg Efrosz hőse. És ezzel ez a
színházi este a színházról is fontosat tud
elmondani.

S egyben egy újabb lehetséges magatar-
tásformát kínál. A felelősségvállalásét.
Hitből, s ha az fogyóban, hát dacból
legalább. Mert még hátravan egy fél
emberöltő. S aztán az utódoknak még
nagyon sok. S legalább ennyit örökül kell
tudni-tudnunk hagyni. Hogy fogyjon a
félelem, szűnjék a cinizmus és az árulás.
Meggyőző Efrosz színpadán a védőbeszéd.
De katartikussá a feloldatlan vég teszi ezt
az előadást. Elhangzott a védőbeszéd - de
nincs döntőbíró. Érzelmeink vannak - és
még sok minden: bitorolt és valódi
hazafiság, nemzet, nép, politika. És bárki
beszélhet a nevében vagy hivatkozva rá.
De ki dönt, hogy megérte-e a
felelősségvállalás? Hogy bár szebb
gesztus, mint az árulás vagy a menekülés -
hasznosabb is-é? Illetve: szükség van-e rá?

Gogol egyedül marad a színen, kicsiny
kopott dolgozószobájában. Feleletre vár.
Szereplői eltűntek, anélkül, hogy elis-
merték volna igazát. A nézőtéren sötét
van. Egyedül marad. Harminc és negyven
között félúton. Kétségekkel, kérdésekkel,
egy számvetéssel a háta mögött. Hogyan
fog dönteni? És engedik-e majd a
döntésének megfelelően élni, alkotni,
szidni, gyalázkodni, ironizálni, szenved-
ni? Boldogabbnak lenni ? És Gogol mintha
várná a döntőbírót. Aztán megszólal az
utazóbatár csengője. Hosszú még az út.

PÓR ANNA

Patrice Chéreau
Peer Gyntje

Egy norvég legenda
francia változatban

Ibsen Peer Gyntjének reneszánszát éljük.
1971-ben a diákmegmozdulásokat követő
évek forrongó légkörében nagy vissz-
hangot váltott ki Peter Stein híres berlini
rendezésének kritikusan leleplező értel-
mezése.

De vajon tíz év múltán mi vonzotta
Patrice Chéreau-t ehhez a műhöz, és mitől
özönlik Franciaország fiatalsága a két
napig tartó hosszadalmas előadásra, kér-
deztem meglepetten, amikor megtudtam,
hogy a számomra kissé elavultként el-
könyvelt mű a 8i-es párizsi évadnyitás
nagy színházi eseménye, amelyre a hetek-
kel előre megrohamozott pénztárakból
elkelt minden jegy.

Chéreau ötéves szünet után (híres
bayreuthi Ring-rendezése és filmezések
után) a 8i elején Villeurbanne-ban a TNP-
ben megrendezett Peer Gynt-clőadással
tért vissza a prózai színpadhoz. Ő ma a
nap embere a francia színházban. 198z
októberétől önálló nagy szín-házi
intézmény vezetésére kapott meg-bízatást
Párizs elővárosában, Nanterreben. A
párizsi Théâtre de la Ville-ben felújított
Peer Gynt rendezése az évad-nyitás nagy
eseménye.

Chéreau nyilatkozata, hogy miként
fedezte fel a művet önmaga számára, első
hallásra talán általánosnak is tűnik: „olyan
volt ez, mint egy elvesztett égi-test vagy
földrész, és a játszhatatlan tündérjátékról
szóló hamis reputáció mögött elfedett
emlékmű, mélyértelmű, ragyogó, nagy
igényű és sugárzó szöveg rejtőzött." E
vallomás, mint utóbb kiderül, szó szerint
veendő és jellemző. Chéreau csakugyan
elfogulatlanul „felfedezi" és a nézővel is
felfedezteti sajátos Peer Gyntjét.

Világosan megfogalmazza, mit keresett
benne: „Íme, most lépésről lépésre követ-
jük a fiatal Ibsent, amikor bennünket és
önmagát is ostorozva csodanagy szabad
akaratunkról szól hozzánk, arról a
szabadságunkról, amikor magunk vá-
lasztunk, hogy önmagunk, szentek vagy
gonosztevők vagy éppen semmik legyünk
. . . indulattal követeli tőlünk ön-magunk
megismerését. »Önmagamba nézek - írja
egy ízben -, itt van a harc-

mező, amelyen egyszer győztes, máskor
legyőzött vagyok.«" Sok minden más
mellett ez a morális, etikai kihívás is
vonzotta a műhöz a mai fiatal rendezőt.
„Ezzel a célkitűzéssel kell előrehaladni a
műben, hogy végigkövethessük Peert
sokféle világon áthatoló útján, családja és
szülőföldje ifjúkori álmainak még ezernyi
lehetőségre nyitott világán, a hegyi
démonok, a trollok világán, akikben Ibsen
önmagunk, förtelmességeink, önzéseink
groteszk képét rajzolta meg; követjük
majd, amint áthatol mind e szakadékokon,
ahol meghajtja gerincét a nagy
Alkalmazkodás és az általános, mindent
átfogó nagy Gyávaság előtt."

Ebben a nyilatkozatban Chéreau egyé-ni
látásmódja mögött benne rejlik a mai
francia rendezőnemzedék egyik közös
vonása is. Felfedező szenvedéllyel, mai
látásmóddal kutatják régebbi művekben az
író mélyebb, eddig rejtve maradt
szándékát. Chéreau ezúttal nem Stein tár-
sadalmi analízisét, hanem a lírai Ibsent
keresi. Peer csavargásaiban, a norvég
Faust mítoszával a mai ember életérzését
kutatja.

Megfogalmazza a belső megközelítést
megvalósító rendezői módszereit, szín-
padi látomásait, amelyekben testet ölte-
nek Ibsen gondolatai; „Az utazás leírása
légies hősköltemény, a metafizika bohó-
cos és törékeny lesz, a hegyek elrepül-nek
és felhők lezuhannak, vízesések, tavak és
ködök árasztják majd el a szín-padot,
delíriumaink színterét".

Végül megmondja, hogy miről szól az
előadás.

„Meg fogjuk mutatni az e falak közé
zárt álmokat, a tájakat, a szegénységet,
egy világot, amelyben nincsen sem isten,
sem ördög, egy kemény és sötét világot,
egy üres és jeges földet ahol a gyermek
Peer elvész apró kicsiny voltában, és a
férfi Peer összezúzott és meztelen lesz."

Valóban szó szerint ez valósul meg a
színpadon. A rendezővel együtt lélegző
festőművész-díszlettervező Richard Pa-
duzzi és a világítást tervező André Diot
közösen álmodják meg azt a sötét, hideg,
fémesen szürke, kozmikus szorongást
sugalló költői világot, amelyhez Grieg
romantikus zenéje helyett puritán, modern
disszonanciát vegyítő hangzások
aláfestése járul. Ebben a közeg-ben keresi
önmagát és az élet értelmét a XIX. század
végére ért ember.

A sokrétűen gazdag színpadi játékban
mitikus látomásokban és pszichológiailag
megformált egyéni sorson keresztül rea-


