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ÉZSI ÁS ERZSÉBET

Moszkvai színházi esték

A szovjet színházakban éppúgy Csehovreneszánsz van, mint nálunk. Ebben az
évadban egyszerre három Három nővérelőadás is műsoron van: Efroszé a Malaja
Bronnaján (lásd SZÍNHÁZ, 1983/3.),
Lujbimové a Tagankán és Tovsztogonové
Leningrádban. A moszkvai Művész
Színház - közismert nevén a MHAT műsorán pedig a Sirály szerepel.
A Művész Színház jelképe

A Sirálynak nem is lehet méltóbb helye,

mint a Művész Színházban, amelynek
indulása óta jelképe. Itt kezdődött Csehov
drámáinak színpadi diadalútja Nyemirovics-Dancsenko és Sztanyiszlavszkij
rendezői közreműködésével. Ez a művészi
kapcsolat rendkívüli eredményekkel járt:
innen indult világszínházi útjára a Sirály, a
Ványa
bácsi,
a
Három
nővér,
a
Cseresznyéskert. És talán ennek is kö-

szönhető, hogy Csehov nem váltotta be
állandó ígéretét: „Ami engem illet, soha
többé nem írok színművet. Színdarabot
lehet írni Németországban, Svédországban,
még Spanyolországban is, de nem
Oroszországban, ahol a színházi szerzőket
nem becsülik, eltapossák, és sem a sikert,
sem a sikertelenséget nem bocsátják meg
nekik."
A Sirály, ez az első egész estét betöltő
mű különösen nehezen tört utat magának a
színpadon, hiszen egy új dramaturgiai és
színházi világnézet első jelentkezése volt.
A látásmód lényege: a hagyományos
cselekménnyel és konfliktus-rendszerrel
szemben a hangulatokra és pszichológiai
rezdülésekre épülő, komédiát és tragédiát
egyaránt ötvöző költői szépségű dráma.
„Komédia, három női, hat férfi szereplő,
négy felvonás, táj-kép (kilátás a tóra); sok
beszélgetés
az
irodalomról,
kevés
cselekmény, öt pud szerelem."
Nem tudjuk, hogy játszhatta a Művész
Színház annak idején - az 1896-os
pétervári bukás után két évvel - a Sirályt,
Sztanyiszlavszkij rendezésében (aki Trigorin alakítója is volt). A Művész Szín-ház
mostani előadása rendkívül költői. Oleg
Jefremov főrendező a sztanyiszlavszkiji
módszer folytatójaként a cse-

hovi érzelmek és hangulatok mestere. Az
előadás hangvételét alapvetően meghatározza Valerij Levental díszlete: az
üres színpadon több áttetsző függöny
teremt sejtelmes hangulatot, a háttér vetített kékes fényeiben felsejlik a tó, amelyet a budapesti előadáson egy másik
szovjet díszlettervező, Borovszkij oly
plasztikusan jelenített meg. A színpad
igazi leleménye egy fehér, klasszicizáló
stílusú, oszlopos, lépcsős, kör alakú emelvény, amely maga is színpadként funkcionál: itt adják elő Trepljov darabját, és
itt zajlik a szereplők összecsapása is,
Nyináé és Trigoriné, Trigoriné és Arkagyináé, Dorné és Polináé. A MHAT hatalmas színpada szakaszosan tud mozogni, azaz a középen álló emelvény ellentétes mozgást végez a színpad többi részével. Nyina szavalata kezdetén a kör
alakú emelvény hátul van, és a szereplők a
nézőtérnek háttal ülnek; a szöveg alatt a
kisszínpad előrejön, a szereplők karosszékei pedig hátrább csúsznak, és ekkor
már szemtől szemben látjuk őket, amint
unatkoznak-figyelnek-beszélgetnek.
A
színpadváltozás gyakran elnyomja a színészek beszédét, és zavarja az előadást (a
darab kezdetén például rövid időn belül
háromszor változtatnak helyet). Még-is
ennek a „színpad a színpadon" technikának fontos jelentése van: nemcsak a
helyszínváltozásokat jelzi, hanem kiemelimódosítja-hangsúlyozza
a
jelenetek
fontosságát is. A játék valójában e köré a
„belső színpad" köré épül, ahol a csehovi
felesleges emberek megvallják vágyaikat,
kudarcaikat,
reménytelenségüket
és
boldogtalanságukat. (Mása itt önti ki a
szívét a doktornak, Trepljov az emelvény
lépcsőjére teszi a lelőtt sirályt, itt harcol
Arkagyina Trigorinért és Trepljov
Nyináért.)
Az előadás líraiságát fokozza, hogy a
rendező megváltoztatta a darab elejét és
végét. Nem a tanító szavai nyitják a
Sirályt, hanem Trepljovéi (vagyis a második jelenet került előre). A drámai végszó pedig nem a doktoré, hanem Nyináé,
aki a körszínpad tépett függönyei között
újra Trepljov darabját szavalja. Miközben
élesen és áthatóan sivít a sirály. A.
természet hangjai szélzúgás, vihar,
villámlás, dörgés - egyébként is nagy
szerepet kapnak: a darab mindvégig a
parkban, a kertben játszódik, az átlátszó
függönyök mögött a szobabelsőknél is
látni a természetet. A háttér gyakori
mozgásai ellensúlyozzák a szereplők
életének lassú tempóját: ide vezetik be
Nyina lovát (I), és ide áll be az

a szekér is, amely az állomásra viszi Arkagyináékat. A jelmezek jól szolgálják az
előadás hangulatát: az első részben
minden csupa fehér, hiszen nyár van; a
második részben mindenki feketét visel, a
tél és a borongós hangulat jele-ként.
Jefremov lírai Csehov-interpretációját
nagymértékben segíti a felfokozott,
érzelmekben gazdag színészi játék. Kitűnő színészeket láthatunk a kisebb szerepekben is, amilyen a doktoré, akit E.
Jevsztyignyev játszik felváltva I. Szmoktunovszkijjal. Jó Mása szerepében E.
Vasziljeva. T. Lavrova és B. Szimonov
nincs olyan hangsúllyal jelen, mint Arkagyinaként, illetve Trepljovként kellene. A
legjobb A. Kaljagin: hűvös, kívülálló,
csaknem gunyoros Trigorinjának üressége
annyira nyilvánvaló, hogy csak egy
megszédült fiatal lány nem látja. Ennek a
kitűnő színésznek megadatott, hogy az
orosz klasszikus irodalom legjobb szerepeit játszhassa el: ő az Élő holttest Fedorja és az Etűdök gépzongorára című Mihalkov-film Platonov ja. A. Vertyinszkaja
Nyinája szép, nyugtalan, vibráló fiatal
lány, akin nem látszanak a szenvedés
nyomai az utolsó felvonásban sem. Alakításában sok a könny és a szentimentalista pátosz. A fiatal színésznőben minden
tehetsége ellenére van valami hidegség,
ami ellentmond az általa alakított
figuráknak: Nyinának éppúgy, mint az Élő
holttest Jelizavetájának.
Csehov a Tagankán

A Művész Színház lágy és lírai Csehovértelmezésével szemben sokkal keményebb, nyersebb és szokatlanabb Csehovinterpretációval kísérletezik Ljubimov a
Tagankán. Három nővér-előadása az idei
moszkvai évad egyik legnagyobb eseménye. Á díszlet itt is alapvető része a játéknak. Jurij Kononyenko nyitott színpadán baloldalt fehér vaságyak (a laktanya), jobb oldalon fehér zongora három
székkel (a nővérek otthona). Középen
fehér nyírfából ácsolt, kezdetleges
háziszínpad - ismét a „színpad a színpadon" technikája, némiképp megváltozott
formában, de hasonló funkcióval: a
szereplők itt mondják el legfontosabb
gondolataikat. Ljubimov színpadi emelvénye előtt számozott székeken, mint-egy
nézőtéren ülnek a szereplők figyelvekommentálva-segítve egymást. A díszletfal
kopott, megfeketedett ikonjai alatt
vízcsapok és mosdók, a háttér vasajtói
tompa dübögéssel záródnak. A ljubimovi
színház valamennyi kelléke jelen van

Mása (A. Demidova) Csehov: Három nővér című drámájának Taganka színházi előadásán

az előadásban: a víz, a világítás, gyertyák, ikonok, fehér álarcok, piros zászlók,
kordon, gyerekkocsi, búgócsiga és a
különböző zenei effektek : rezesbanda,
harmonika, zongora. A legnagyobb ötlet
a nézőtér egyik csupa tükör oldalfa-la,
amelyben nemcsak a szereplők, ha-nem a
nézők is visszatükröződnek (a tűz-vész
hatását például a tükörben megsokszorozódó vörös reflektorok keltik!). Ez a
tükörfal az előadás első perceiben, a katonazene megszólalásakor emelkedni
kezd: kilátni az utcára, ahol igazi katonazenekar fújja a „nyitányt". Ez a sajátos
ljubimovi ötlet ismétlődik meg az előadás végén, megváltozott formában.
Amikor a tükörfal a katonazenekar hangjaira ismét emelkedni kezd - a beidegződés szerint - mindenki az előző látványt várja, ehelyett azonban az üres
Taganka tér esti sötétségét látjuk: íme
Moszkva, ahová a három nővér nem fog
eljutni soha.
Ljubimov Három nővérje sajátos huszadik századi látomás és ítélkezés a fölösleges létezésről és az értelmetlen pusztulásról. Nemcsak egy életforma csődjéről szól (amelyet a nővérek képviselnek), hanem a militarizmus veszélyességéről (amelyet a tisztek alakjában formál
meg). Művészi víziója magán viseli
eddigi életpályájának jegyeit. Ljubimov
ezúttal sem tagadja meg önmagát - számára Dosztojevszkij, Brecht vagy Csehov
csak ürügy, alkalom, lehetőség a kifejezésre, Ljubimov olyan nagyformátumú művészegyéniség, aki saját személyes világképét fogalmazza minden egyes színpadi
alkotásában. E szuverén színpadi oeuvre
megteremtéséhez olyan alkotótársakra
van szüksége, amilyen a Taganka Színház társulata. A Három nővér együttese
készségesen aláveti magát e szuggesztív
akaratnak, és vállalja, hogy a rendező
bábként mozgassa őket. Jönnek, mennek,
menetelnek, akrobatikáznak, pantomimeznek, és az illusztratív színjátszás dacára mégis azonosulni tudnak szerepeik-

kel: érzelmileg is átélik ezeket a lézengő,
unatkozó, boldogtalan csehovi antihősöket. Különösen vonatkozik ez a
három nővér - A. Demidova (Mása), M.
Policejmako (Olga), L. Szeljutyina (Irina)
játékára, akik éppúgy nem fukarkodnak a
könnyekkel, mint a Mű-vész Színház
egészen
más
stílusú
előadásának
szereplői. Jó B. Hmelnyickij szenvtelen
Versinyinje és V. Matyuhin tragikus
Tuzenbachja (aki pantomimizálva már a
darab elején eljátssza saját halálát).
Valójában mindenki a helyén van az
előadásban (amelyet több szereposztásban is játszanak), a maga módján járulva
hozzá az egységes összképhez. Amikor
éppen nincs szövegük, az emel-vény
előtti székekről néznek farkasszemet a
nézővel, belekényszerítve őt is a játékba.
Ljubimovnak
visszatérő,
kedvenc
színházi effektusa a nézőtér kivilágítása,
amit ezúttal megtold azzal, hogy a
közönség mindvégig láthatja magát a
hatalmas oldaltükrökben. Ezek a ljubimovi eszközök sohasem öncélúak, inkább provokatívak: nem akarja, hogy a
néző, miután megváltotta jegyét, kényelmesen elterüljön a zsöllyében. (A
Taganka új, nagy színháztermében nincsenek is igazi zsöllyék, hanem mozgatható, cseppet sem kényelmes székek!)
Ljubimov művészetét lehet védeni és vitatni, de közömbösnek maradni vele
szemben semmiképpen sem. Es ezzel már
el is érte célját: aktivizálta a nézőt a
színházban.
Két Efrosz-rendezés

Moszkvában egyszerre több Efrosz-rendezés is látható. A Három nővér-előadáson kívül a Malaja Bronnaja Színház
három éve játssza Tennessee Williams
Nyár és füst című darabját, a legfrissebb
Efrosz-bemutató pedig Tolsztoj Élő holttest című drámája a MHAT-ban. Tolsztojnak ez a „legcsehovibb" darabja.
Főhőse, Protaszov Fedor Vasziljevics a
dráma időtartamának több mint a felén

az ágyon fekszik, iszik, cigányozik, gyötrődik, unatkozik. Ez a meghasonlott,
tétlenül ődöngő oblomovi hős - az orosz
irodalom visszatérő figurájaként Puskintól
és Goncsarovtól Csehovig, Gogolig,
Tolsztojig, Gorkijig uralja az orosz
színpadot. Fegya azért is emlékeztet a
Csehov-hősökre, mert első öngyilkossága
éppúgy nem sikerül, mint Ványa bácsié.
Csak másodszorra, a darab végén öli meg
magát, de már nem annyira belső, mint
inkább külső kényszerből. Tolsztoj
drámájának ugyanis - ellentét-ben
Csehovéval - tragikus cselekménye van: a
meghasonlott Fegya otthagyja családját, az
öngyilkosság látszatát keltve. Liza a férje
vélt halála után hozzámegy annak
barátjához, Viktorhoz. Amikor az igazság
kiderül, Fegyának nincs más lehetősége,
mint hogy valóban halott legyen. Innen a
cím kettős értelme: egy-részt a holtnak hitt
élő tragédiája, más-részt a már életében is
holtként létező „felesleges ember"
drámája. Az előadás különösen ez utóbbit
hangsúlyozza. A nyitóképben a Fedort
alakító A. Kaljagin fekszik az ágyon,
körülötte cigánycsalád énekel-táncol.
Felhangzanak a gyönyörű, eredeti orosz
cigánydalok, hűen tükrözve a főhős
lelkiállapotát:
fájdalmasak-keserűektombolóak. Ugyanezzel a képpel zárul az
előadás: az egyre sötétülő színpadon a
cigányok a halott Fegya ágya köré
gyülekeznek.
Az előadás egyik legfontosabb alkotórésze ezúttal is a díszlet. Dmitrij Krimov
színpada hallatlanul puritán: egy ágy
(amely mindvégig jelen van), egy asztal,
néhány székkel. Minden más helyszínváltozást, hangulatot egy hatalmas
homorú háttérfüggönnyel és annak megvilágításával teremt meg. Az előadás kezdetén a függöny piszkosfehér, a fények
tompák. A második felvonásban, Liza
férjhezmenetele után a függöny csodálatos
impresszionista tájképet ábrázol: a nyári
kert üdezöld színei, virágok, madarak és
napsütötte fények. Ebbe az idillbe csöppen
bele a hír Fegya élet-ben maradásáról. A
következő jelenet már az őrszobán
játszódik: a függönyről eltűnik a nyári kert
szépsége, vakítóan fehér háttér marad,
amelyet bántóan éles fények világítanak
meg hátulról, azaz a nézőtérrel szemben.
Itt vallatják a három szerencsétlen embert
közös tragédiájukról. Az utolsó kép, a
börtön, már ismét ugyanaz a piszkosfehér
háttér a tompa fényekkel. Az öngyilkosság
után pedig mindinkább sötétbe borul a
szín-pad, egyetlen fényforrása a távolodó
ci-

gány kisfiú alakjára vetül. Efrosz puritán
színpadán valójában minden a színészekre van bízva, a kevés technikai eszköz
csak elősegíti-kiemeli az ő fizikai-pszichikai jelenlétüket. Hogy a valódi dráma
létrejön, az elsősorban a Fegyát alakító A.
Kaljaginnak köszönhető. Ez a valójában
cseppet sem előnyös külsejű színész
rendelkezik azzal a belső szuggesztivitással, ami az orosz hősök sajátja:
ideális Platonov, ideális Trigorin és ideális
Fegya. Látszólag egészen kevés eszköze
van, és úgy tűnik, mintha mindig ön-magát
adná, mégis minden szerepében más.
Megvan benne az orosz kallódó hősök
intellektusa, érzékenysége, kívülállása,
tisztánlátása, tehetsége és tehetetlensége.
Az általa ábrázolt figurák ugyanis nem
értéktelen, csak veszendő emberek,
akiknek hullásában a külső körülmények
éppúgy szerepet játszanak, mint a belső
pszichikai tényezők. Más alkat J. Bogatirev Viktorja, puhányságában, finomságában, érzékenységében esendően passzív
hős. A két pólus között vergődő Lizát a
Nyinaként
megismert
Vertyinszkaja
játssza, hasonló színészi eszközökkel:
ugyanolyan feszült, vibráló, ideges személyiséget formál, mint a Sirályban. Pedig
Nyina ábrándos és felelőtlen fiatal
lányként kezdi a darabot, Liza pedig
összetört, megviselt, elhagyott feleségként. Jó volt villanásnyi karakterszerepében - Liza anyjaként - Sz. Pilavszkaja.
Az a stílus és temperamentum, ami az
orosz klasszikusok előadásánál mérv-adó,
nem mindig megfelelő külföldi szerző
esetében. Ez történt a Malaja Bronnaja
Színházban
Tennessee
Williams
darabjával. A nemrég elhunyt amerikai
szerző drámai életművében a férfi nő
kapcsolat torzulásait vette nagyítóüveg
alá. Hősei szerencsétlen, lelkileg sérült,
deformált, gyakran pszichopátiás nők,
amilyen A vágy villamosa Blanche-a vagy
Az
ifjúság
édes
madara
öregedő
színésznője. A Nyár és füst hősnője, Alma
még
fiatal,
de
már
rendelkezik
mindazokkal a tünetekkel, amikkel egy
Williams-hősnő: ideges, bűntudat gyötri,
pótcselekvésekbe menekül, fél a világtól,
önmagától, a testétől tehát fejlett
patológiai eset. Williams a családi háttér
felrajzolásával érzékelteti, hogy mindez
öröklött terheltség is lehet: az anya
beszámíthatatlan kleptomán, az apa
fanatikus, puritán anglikán pap. És
hozzájárul mindehhez a környezet
mikrovilága: a Dél fullasztó, bezárt,
kisvárosi társadalma. Az életképtelen
hősnő ellenpólusa az életrevaló férfiraga

dozó: John, a kisváros nőfaló, bohém
orvosa. Alma szerencsétlenségére éppen
őbelé szeret, és ez a szerelem sietteti tragédiáját. Érzelmi fáziskésések jellemzik
Alma és John kapcsolatát, amelyben elvek, előítéletek, félelmek, szorongások
csapnak össze.
Efrosz érzelmekre apelláló rendezése
felerősíti a darab melodramatikus vonulatát. Az amerikai Dél kemény, nyers,
kegyetlen, szikár világát ugyanolyan érzelmi töltéssel és cizelláló aprólékossággal jeleníti meg, mint az orosz klasszikusokat. Pedig ezekben az önző, haszonleső, pénzéhes, felelőtlen emberekben
nyoma sincs érzelmeknek, vágyaknak,
indulatoknak; Alma egyedül áll felfokozott érzékenységével - hiszen éppen ez a
tragédiája. Ez az Alma azonban O. Jakovleva alakításában első megjelenésétől
kezdve
mesterségesen
fölpörgetett,
affektáló hisztérika, aki nem szánalmat,
hanem ellenszenvet kelt. Olyan látványosan szenved, ahogyan csak egy melodrámában tudnak. Vele szemben John szépfiús alakítója, V. Kacsan szinte pozitív
figurának hat, holott a darabban erről
nincs szó. Túl teátrálisak a mellékszereplők is, különösen az anyát alakító L. Perepelkina. Dmitrij Krimov esztétikus
színpadképe ezúttal nem olyan puritán,
mint az Élő holttestben. Van itt minden:
paplak, lampionos kaszinó, orvosi rendelő, kivilágítható hatalmas anatómiai
ábrával, szökőkútként funkcionáló fehér
angyalszobor. (A víz, úgy látszik, napjaink egyik legdivatosabb színpadi eszköze!) Anatolij Efrosz rendezésének ezúttal is fontos alkatrészei a fényeffektusok. Az előadás teljes sötétségben indul,
majd egyenként kivilágosodik a szobor, a
kaszinó, az anatómiai ábra, és az égen a
Göncölszekér. Ugyanígy ér véget az
előadás, amelynek alaptónusát ez a
színpadtechnikai keretjáték határozza
meg. A vontatott tempójú, nagy hatásszünetekkel dolgozó, érzelmesen szép,
lírai játékstílust azonban Tennessee Williams drámája nem viseli el.
Mindent összevetve a moszkvai színházi esték mérlege pozitív: két színvonalas, egy kevésbé sikerült és egy különleges előadás. Kétségtelen, hogy az orosz
klasszikus szerzők egyik sajátos megjelenítési formája az, ahogyan a szovjet művészek Csehovot és Tolsztojt játszanak.
Számunkra ugyan szokatlan ez az aprólékos realizmus és a színészi átélés mértéke. Mégis, a klasszikus orosz művek
interpretálásában van mit tanulnunk a
szovjet színháztól.

NÁNAY ISTVÁN

Derűs tragédiák
A Čin o h ern i klu b elő ad á s ai

Kétféleképpén szokás külföldre színháznézőbe menni. Vagy azért utazik idegen
országba a hivatásos néző - kritikus,
rendező, tervező, színész -, hogy egy-egy
nagyszerű, híres vagy csupán hírhedt
előadást lásson, vagy azért, hogy egy
ország, egy város színházi életéről
viszonylag hiteles áttekintést szerezzen.
Az ritkábban fordul elő, hogy egy színház
folyamatos
művészi
munkájával
ismerkedhessen
meg.
Az
elmúlt
hónapokban nekem ebben a szerencsében
volt részem; végignézhettem a prágai
Vinohrady Színházhoz tartozó Činoherni
klub csaknem teljes repertoár-ját, s
ezáltal bepillanthattam a cseh szín-játszás
egyik legkitűnőbb, egyéni hangú,
munkájában mindig, minden körülmények között igényes színházi műhelyének életébe.
Azoknak a magyar színházbarátok-nak,
akik érdeklődnek a világszínház jelentős
teljesítményei iránt, aligha kell bemutatni
a Činoherni klubot. Ezt a Venczel tér
szomszédságában
meghúzó-dó
pinceszínházat a megalakulása óta eltelt
tizennyolc év alatt mindig úgy tarthattuk
számon, mint egyikét azok-nak a nem
nagy számú színházaknak, amelyek
kiugró teljesítményekben is gazdag,
egyenletesen magas színvonalú művészi
munkájukkal meghatározói országuk és a
világ színházi változásai-nak, s amelyre a
belföldi és a külföldi
szakmai
közvélemény
megkülönbözte-tett
érdeklődéssel figyel. A magyar sajtóban
is számos írás foglalkozott a Činoherni
klubbal (folyóiratunk 1971/4. éS
1980/10-es számában például) és előadásaival (SZÍNHÁZ, 1971/9.: Éjjeli menedékhely és 1980/7: A nőtlen urak penziója,
Aki a pofonokat kapja, A köpenicki kapitány).
Mi t ől , d r á m a i " a Či no h e rn i ?

Az 1982-83-as évad első felében a Činoherni klub műsorán nyolc darab szerepelt, ebből két jelentős előadást, Ödön
von Horváth Mesél a bécsi erdő, illetve
Carl Zuckmayer A köpenicki kapitány című
művét nem tudtam megnéz-ni. De a látott
előadások arról győztek

