ják nyerni. Mi jöhet még? Felbukkanhat NYAKAS SZILÁRD
lakásukban a kerületi rendőrfőnök is.
Meghívhatja őket a rendőrbálba. A rendAz előadástól a próbáig
őrbálról kiderülhet, hogy burkolt kihallgatás. Glumov és a Mesélő itt már eléri a Színházi esték Moszkvában
tökélyt: a legprovokatívabb kérdésekre is
olyan választ tud adni, amely a hatalom
szemében megbízhatóságukat igazolja.
Mindez odáig vezet, hogy végül többékevésbé maguk is a rendőrség szolgálatába
szegődnek - így aztán többé nem lehet
firtatni múltjukat és jelenüket.
Ahogyan ez a félelmetes szatíra a legjámborabb kezdetektől a hátborzongató
befejezésig felépül - olyan rendezői és
színészi bravúr, aminek ritkán lehetünk
tanúi. Kvasa a Mesélő szerepében,
Valentyin Gaft mint Glumov, Scserbakov
mint rendőrfőnök, és nem utolsó-sorban a
Három nővérben oly szürkének látott
Nyikulin, aki itt Ksepsicjulszkijként
elkápráztató játékot produkál, fantasztikusan erős együttest alkot. Mer-nek
harsányak, néha már szinte cirkuszi
módon azok lenni, máskor hosszú pillanatokig csak a szemük játszik, s mindent
tudunk róluk. Ahogyan a ritmus fokozásával, illetve lassításával mint kifejezőeszközzel bánnak, ahogy a félelem és a
legtitkoltabb gondolatok egész skáláját
tudják szinte észrevehetetlen módon
világossá tenni - páratlan bravúr, mely-nek
leírására, szavakban való rögzítésére
vállalkozni jóformán reménytelen dolog.
Ebben az előadásban ugyanis szinte
minden másodpercben „történik" vala-mi,
mégpedig színészileg történik. Rutin-nak,
patentoknak nyomát sem látni; egyik
pillanatból nem található ki a másik,
meglepődéseink és annál örömtelibb
ráismeréseink sorozatából áll össze nézői
élményünk.
Sajnálatos, hogy éppen ezt a kimagasló
produkciót csak a szakmai közönség előtt
mutatta be a Szovremennyik. Úgy tűnik,
legalábbis a vendégjátékukra hozott
mustra alapján, hogy nagy hírét, kortársi
mivoltát elsősorban akkor igazolja ez a
színház, amikor szatírát játszik. De hát
van-e hierarchikus értékrend a műfajok
között? Szatírát játszani ilyen színvonalon
az
egyetemes
színházművészet
dicsőségét öregbíti.

A Malaja Bronnaja átlagmozi nagyságú
nézőterén zsúfoltság, félhomály. Olyan,
amelyben még jól kivehetőek a távolabb
ülők arcvonásai. Félhomály... ez kell
ahhoz, az írás szerint, hogy az események után a gondolat madara - Minerva
baglya - felröpülhessen.. .
A színpadon szórt fény. Hideg, tárgyilagos. Ez vetül Don Juanra. Anatolij
Efrosz rendezésében Moliére drámáját
látjuk. Don Juan fejjel magasodik társai
fölé. A szó konkrét s átvitt értelmében
egyaránt.
Szmirnyitszkij
jegenyetermetű. A férfibájt sem nélkülözi.
Modorában
mégis
távolságteremtő.
Arrogáns: mindenkiben partnert keres - a
vitához. A partnereket győzi érvekkel.
Nagy természetű - e kifejezés itt sem
veszti érvényét a Malaja Bronnaja közepes
nagyságú színpadán. Érvényes, de a játék
folyamán e megállapítás spiritualizálódik. Don Juan ebben a felfogásban egy
sorstragédia protagonistája. Végzete a
hitetlenség jegyében megnyilvánuló kételkedés minden értékben. Ez alól talán
csak a matematika értékei kivételek. Don
Juan itt minden értékről vitát provokál.. .
és az ő logikája győz. De az értékek
nélküli világ üres, s ő szellemi
magányában ez űr súlyát már alig bírja.
Sganarelle: „Ilyenek az én szabadgondolkodóim, akik semmiben sem akarnak hinni."
Szmirnyitszkij az előadás végére egy
lelkileg-testileg magába zuhant Don
Juant jelenít meg. Kommunikációs kedve
eltűnt, köre leszűkült. Végül meg-kísérti
a reményt - kísértet alakjában. Az általa
ledöfött
Parancsnok
szobrának
meghívása vacsorára-kihívás. Hátha?!
Hátha volt értelme az egész értékkritikának? Hátha egy mélyebb, rejtettebb összefüggés válaszát provokálta ki
viselkedésével, az egész életével? Hátha
a téveszméken s az emberi képmutatáson
túl mégis van valami, valahol. Aztán a
szobor „add a kezed" felszólítására ott
bizakodó, remélő kézfogása... És sem-mi.
Az égvilágon semmi sem történik. Nincs
villámlás, mennydörgés. Nincs mennykő.
Köznapi kézfogás egy köz-napi emberrel.
Nem a király - a világ

meztelen, azaz üres, s ebbe bele kell
pusztulni. Mint ahogy el is pusztul előttünk Szmirnyitszkij-Don Juan a totális
csalódottság szívrohamában.
Közjáték

Az értékek nélküli világ - Gorgófő. A
bizalom, a hit az értéktételezés útja.
Ilyeneken gondolkozom másnap az efroszi rendezés mondanivalóját összegezve magamban, éppen egy vele való
találkozóra sietve. „Próba után - ha elég
lesz egy fél óra - találkozzunk" - mondta
a telefonba. A Malaja Bronnaja kisszínpada az igazgatói iroda tőszomszédságában van. Még folyik a próba. Várok. Az
ajtó kinyílik, s egy göndör fekete bozontú, szakállas, nagydarab fiatalember surran be előttem- kezében papírlapok. Egy
középtermetű, ötvenes, zárkózott arcú
férfihoz lép, s hallom, amint kereszt-s
apai nevén szólítva kéri, írja alá a munkáját. Az megteszi, s a fiú már kívül is
van az ajtón. Éppen mellettem. Kérdi, én
is Efroszra várok-e, s honnan jöttem.
 Magyarországról.
 Mi Bakuban évekkel ezelőtt bemutattuk az önök Petőfijének drámáját, a
Tigris és hiénát. Tud róla?
Bizonytalanul, de igent intek. A tájékozatlanság ilyenkor udvariatlanság. De
Alexangur Novruzov máris eláraszt
részletekkel, például hogy volt ott egy
magyar szakember ebből az alkalomból,
egy nő, aki az azerbajdzsán Petőfielőadás láttán könnyekre fakadt. Beszél
még a zenéről, melyet egy hazájabeli
fiatal zeneszerző magyar motívumokra
komponált a Tigris és hiénához, majd
megtudom, hogy ő most végzett itt
Moszkvában a Színházművészeti Főiskola rendezői szakán, Anatolij Efrosz
tanítványaként, s most, hogy megkapta
tőle a végső aláírást diplomamunkájára,
vége a tanulóéveknek. Indul vissza a
Kaspi-tó partjára, s üdvözli azt a bakui
Petőfi-előadást megkönnyező magyar
asszonyt.
Efrosz
Végre kilép az, akiről eddig a legtöbb szó
esett
maga
Anatolij
Efrosz.
Bemutatkozom, s ő szobájába invitál.
Leül, behunyt szemét két ujjával dörzsöli,
majd rám néz. Kezdhetjük.
Szóvá teszem, milyen fáradt lehet a
négyórás próbát követően.
 Igen, mindig elüldögélek itt a próbák
után egymagamban, mert, tudja, mi,
rendezők nem csupán a fejünkkel dolgo-

zunk, de összes idegünkkel, teljes fizikumunkkal is.
Eszembe jut a nálunk Magyarországon
is megjelent könyvének a címe : Szerelmem,
a próba. Hangulatoldónak szánva érdeklődöm, hogyan érezte magát mint szerető
az előbbi próbapásztorórán?
- Természetesen szerelmesként a próbán sokkal jobb volt, mint most utána neveti el magát, s még hozzáteszi, hogy a
kettő - a rendező és a szerető - fel-adata
azért mégsem azonos, ő például
könyvének ezt a címet csak „Dlja
krasznovo szlovca" azaz: a „szép szavak"
kedvéért adta. Ezután az előző esti Don
Juan-előadásra terelődik a szó. Orosz
nyelvi leleményem szűk határáig kifejtem
gondolatom a hitetlenül hinni akaró, a
mindenséget provokáló Don Juanjáról.
Efrosz felélénkül, mert - mint megjegyzi ez volt fő mondani-valója, s jóllehet a
rendezés már régi, éppen tíz éve állította
színpadra, s az évek alatt számos dolog
megváltozott
az előadásban, úgy látszik, a lényeg
megmaradt. Egyébként a hitnélküliség-ről
szólva felhívja a figyelmem Sganarelle
alakjára, aki gazdájával szemben hisz, és
úgy gondolja, hogy az életnek célja, a
világnak helyes rendszere van. Sajnos
azonban - teszi hozzá Efrosz - Don Juan
számára ez a Sganarelle ostoba,
műveletlen ember, s így szolgája pozitív
véleményét abból a tényből származtatja,
hogy
hiányos
ismeretekkel
s
információkkal rendelkezik e világról.
- A tízéves és mégis élő, sikeres előadás

Jelenet Arbuzov: Visszaemlékezés című színművéből (Malaja Bronnaja Színház)

amely az összképet meghatározza. David
Borovszkij díszlete igen pontos, s rá
jellemzően szigorúan filozofikus „zsosztko filoszoficseszkij" - mondja
Efrosz, s a „zsosztko" szó többszöri
ismétlésével nyomatékosítja a Borovszkij
tervezte térhatás dicséretét. Ebből következik - folytatja -, hogy ez a kitűnő
díszlet szilárd vázként tartja össze az
előadást, és a rendezőnek is nagy
pontosságú munkát ír elő a színpadraállításnál.
Anatolij Efrosz a már említett könyvében számol be röviden e díszlet születéséről. Azzal kezdi, hogy ehhez a Don
Juanhoz nem az általában használatos
pompás, „királyi" díszletek kellenek. A
díszletnek az előadás példabeszédszerűségét kell erősítenie. Bibliai példabeszédként értelmezve Moliére darabját,
egy vénséges öreg hodály került a színre,
sötét göcsörtös deszkákból összetoldozva.
A földön, az előszínpad közelében egy
fából épült, síremlékhez hasonló, furcsa
nálunk,
Magyarországon,
azt
hiszem, valami hever. Valójában egy nagy udvari
elképzelhetetlen. Önök itt, a Malaja Bronnaján, kapuépítmény felső része ez. Ide
hogyan tartják ilyen frissen az előadást ? hajították félre, mert nem volt rá szükség.
Idővel változnak-e a szereplők? Változik-e a Ezen az akármicsodán lehet aztán ülni
vagy feküdni, szószékként is szolgál s
rendező koncepciója?
- Nem, Don Juannal kapcsolatos búvóhelyül. Mindez nagyon egyszerű,
álláspontom nem változott, de már nem én durva és örökkévaló, mint az útszéli,
feketedett
fafeszületek
s
tartom kézben az előadást. Őszintén időtől
kápolnák...
szólva, régi rendezéseimet sohasem látoLassan letelik a fél óra. Visszakanyagatom. Ez az igazság, bár biztos, hogy
nem a leghelyesebb gyakorlat. Annak rodunk Efrosz állandó szerelméhez, a
idején igen sokat fáradoztam vele, hiszen próbához. Mint kiderül, az előbbi kisnálunk egy-egy ilyen mű színpadra színpadi próba felelevenítő jellegű volt.
állításának folyamata öt-hat hónapon, Efrosz az elmúlt évadban fejezte be
olykor egy egész évadon át tart. Más-részt Bruckner I. Napóleonjának színpadra
én nagyon bízom a színészekben. Ok állítását, s a hosszú - kivételesen három
velem együtt megharcolták a maguk hónapig tartó - nyári szünet után most a
harcát minden egyes rész kimunkálásáért, végső simítások folynak a darabon a
s eléggé profik ahhoz, hogy amire egyszer novemberi bemutatóig. (A premier azóta
ráleltek a Don Juanban, azt tartsák is meg. megvolt.) Bruckner drámáját csodálatosIgaz, a szereplők közben változtak, nem is nak nevezi Efrosz, olyannak, amely
mindig az előadás javára, de ebben a korunk minden érvényes kérdésével
színpadra állításban nagy jelentősége van foglalkozik. „Sok klasszikust állítottam
színre az elmúlt években, Shakespeare-t,
a szcenikának,
Moliére-t és orosz klasszikusokat. Most

ki akarom tágítani ismereteim körét, ezért
is fordultam Bruckner művéhez, amellyel
nálunk eddig senki sem foglalkozott." A
színlapot böngészve a szerep-osztásból
kiderül, hogy Napóleont a Vahtangov
Színház művésze, Mihail Uljanov alakítja
meghívottként. A magyar közönség
Uljanovval legutóbb a Szovjet Filmnapok
alkalmából találkozhatott a Magánélet
című film főszerepében, amelyért az
198z-es velencei fesztiválon a művész a
legjobb férfi-alakítás díját kapta.
Borovszkij
Vele a személyes találkozó nem sikerült,
de a Don Juan-előadás után a Tagankán
újra csak az ő díszletei határozták meg -ahogy Efrosz mondja: szigorúan - a teret.
A
Tagankán
Jerzy
Sztavinszky
Csúcsforgalom című tragikomédiáját láttam Ljubimov rendezésében. S ha
korábban csodálkoztam a tízéves Don
Juan-előadás frisseségén, úgy az újonnan
épített portállal s fogadócsarnokkal büszkélkedő Tagankán e csodálkozás csak
fokozódott, hiszen a darab színlapjának
végén ez áll: „Színpadra állításának
időpontja: 1969. december 4."
A Taganka meszelt hátfalú, puritán
színpadtere közepére hatalmas órainga
lóg be. Súlya maga a római számlapos
óra. Ezt rendszeresen meg-meglódítják, s
az életveszélyes gyorsulással zúg ide-oda.
Olykor a rákapaszkodó s onnan ágáló
szereplőkkel,
olykor
pedig
csak
elszabadult szerkezetként leng, melyhez a
huszonkét fős szereplőgárdának térben s
időben igazodnia kell, el-elugrani a
lendülve csapódó súly elől, vagy pontosan belekalkulálni folyamatos mozgásaikba az inga ütemét. A számlap csövekre
hegesztett számai ide-oda hajlíthatóak:
most hintához, majd presszóbelsőhöz
szolgálnak ülőke gyanánt, de ezekre
kapaszkodva ki is lehet velük ugrani a
történet reális tér-idejéből, környezetünk
csúcsforgalmas ritmusából. Borov-
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Szonya voltam
Szimferopolban

Jakovleva (Josephine) és Uljanov (Napóleon) Bruckner: I. Napóleon című drámájában (Malaja
Bronnaja Színház)

szkijnak e teret s játékritmust meghatározó szerkezet ahhoz kellett, hogy
teljes látomássá avassa Sztavinszky középkorú férfi hősének, kortársunknak
pillanatokra tördelt életpályáját, a főnökével, beosztottjával, feleségével, barátjával, szeretőjével, munkatársával s gyermekével csupán rohanó viszonyban élő
mai ember világát. Azét, aki csak a halálos betegség - a rák - megjelenésekor
próbál e csúcsforgalom mellé lépni,
szembenézni önmagával, ha marad még
rá egyáltalán idő s főleg emberség.
E szuverén színpadi világ terét Borovszkij jobb- és baloldalt csattogó ajtajú
liftfülkékkel zárja le, melyek föl s le
ingázva ég és föld között harapják magukba s hányják ki gyomrukból az ügyködő, rohanó embereket. - Minderre
merőlegesen jelenik meg fönt a színpad
terében, az inga mögött a „vízszintes lift"
- a magunk köré teremtett tárgyi világ e
képtelen kísértete. Benne a főhős, Kristóf
életstádiumainak
legfontosabb
rekvizitumai tűnnek föl: előbb a fogyó
társak, a „többiek", majd a halotti
koszorúk s végül az űr. - A rohanás
ürességétől félti az embert ez az előadás.
Borovszkij díszletei pedig mintha csak
azon filozófiai gondolatot emelnék látomássá, mely szerint a magunk köré
teremtett tárgyak s berendezések világában - melyekhez gépiesen, rutinszerűen
azok kezelőiként, manipulálóiként viszonyulunk - önmagunkhoz is így
kezdünk viszonyulni. Gépiesen, rutinszerűen.
Arbuzov és Jakovleva
A harmadik színházi este ismét a Malaja
Bronnaján - Arbuzové. A nálunk is
sikeres szerző Magyarországon még nem
játszott Visszaemlékezés című drámáját
láthattam Anatolij Efrosz rendezésé-ben.
Efroszt - jóllehet a klasszikusok
színpadra állításáról híres - szoros szá-

lak fűzték minden időben a kortárs
szovjet drámaírókhoz. Így Viktor
Rozovhoz, akit éppen az akkor a
Gyermek-színházban dolgozó Efrosz
segített szín-padra, s tett Szovjetuniószerte ismert szerzővé. Újabban az
Arbuzovval való kapcsolata alakult
hasonlóan.
A Visszaemlékezés egy negyvenéves
asszonyt állít a középpontba, aki alól
házasságának válsága egy pillanat alatt
kihúzta a talajt. A színésznői jutalomjátéknak igen alkalmas darab fő alakja,
Ljubov Georgijevna végül is megváltozottan, de talpon marad. Az önmagával, múltjával, jelen környezetével, egy
új, kalandféle szerelemmel szembe-néző s
küszködő asszony szerepét mintha csak
Jakovlevának írták volna. Testre szabott,
így mondják, s azt el is felejtik, hogy az
ilyen
szuggesztivitású
színész-nők
esetében, mint amilyen Jakovleva, ez a
kifejezés inkább ránk, nézőkre, mintsem
a színművészre érvényes. Ilyen színpadi
azonosulás és elhitető erő, árnyaltság és
igazság esetén igenis a mi testünkre
szabták ezt a szerepet, hiszen érezzük s
tudjuk: a mi életszerepeinkről, azaz
rólunk van szó.
Jakovleva három órán át megszakítás
nélkül a színen van, s végig csodálatos.
Efrosz írja könyvében róla, mennyire
kibírhatatlanul igényes színésznő, milyen
részletekbe menően alapos a ruhapróbán
vagy a fodrásznál. Míg mások igyekeznek a színházi hátsó műhelyekből minél
hamarabb szabadulni, ő órákat tölt el ott,
a legjobb megoldásra kényszerítve a
szabót vagy a fodrászt. A Romeo és Júlia
születésének körülményeiről írva említi
ezt Efrosz, de mindjárt hozzá-teszi: „Igaz,
Jakovleva még a századik előadáson is
perzselő Júlia maradt, mikorra már a
többiekben kihunyt vagy alig pislákolt a
láng." Egyébként az I. Napóleon női
főszerepét Uljanov partnereként szintén
Jakovleva alakítja.

Anatolij Grigorjevics Novikov, a szimferopoli Krími Orosz Akadémiai Gorkij
Színház igazgató-főrendezője és színésze
1982 őszén Lakodalmak címmel Csehov-,
Majakovszkijés
Ilf-Petrov-egyfelvonásosokat rendezett a kecskeméti
Katona József Színházban. Három hét
alatt született meg a produkció. Fantasztikus intenzitással, megfeszített tempóban, magas követelményekkel, a próbafolyamatot nehezítő tolmácsot kiküszöbölve folyt a munka. Játszottam az előadásban, sokat beszéltem oroszul, s ha kellett, tolmácsoltam is. Novikovnak az az
ötlete támadt: lépjek fel a színházában.
1983. február 2-án ültem vonatra. Irány:
Szimferopol, hogy ott eljátsszam Csehov
Ványa bácsijának Szonyáját. Oroszul!
Bőröndömben egy kazettán Szonya
szövege egy leningrádi színésznő értelmező elmondásában. Az első - még itthoni - feladatom az volt, hogy az ő kiejtését tanuljam meg.
Az első élmények
Megérkezésem után már az első dél-előtt
próbán ülök. Novikov az Ukrán Színház
hatalmas színpadán - ahol nyolc nap
múlva ezer néző előtt mutatják be a
Revizort - próbál. Még időnként leáll a
játék, a rendező néha felszalad a színpadra és játszik. Több szerepet kettős
szereposztásban próbálnak. A második
szereposztásbeli színészek a nézőtéren
ülnek, jegyzetelnek, követik az előző
próbához képest történt szöveg- és játékbeli változásokat, a színpadon lévő
kollégájukkal együtt mormolják a mondatokat. A próba végén komoly, figyelmes
színészek hallgatják a részletesen elemzőértékelő rendezőt.
Már elmenőben a rendező, a színészek,
amikor a második szereposztásban Anna
Andrejevnát alakító színésznő egyik kollégájával játszani kezd a függöny előtt.
Novikov érdeklődéssel visszafordul, néhány színész szintén visszamegy, és akik
épp az elkezdett jelenet szereplői, felszaladnak a színpadra segíteni. A függönyt is
felhúzzák, a próba után újabb próba
kezdődik. A színésznő részben új karaktert
hozva fergeteges humorral játssza

