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Vasziljev és Popov meztelen színpadi teret
használ a játékhoz, a naturális környezetrajz leg-
kisebb igénye nélkül. („A művészet felette áll a
natúrának", mondja egy helyen, nem véletlenül,
Garas, a „gépember".) Erre a színpadra nem le-
het „szerepben", szituációban bejönni, a szerep-
lők hosszú járásokkal, civilben érkeznek (és tá-
voznak), miközben a műszak átrendezi a tonett-
székeket. Az utóbbiak az előadás szerkezetét
meghatározó tényezőkké válnak. A színészek
rendre - olykor a jelenetet megszakító éles ce-
zúrákkal - fölkapdossák őket, és miután áthe-
lyezték a színpad valamely másik pontjára, újra
rájuk telepednek. Ez többször és látszólag irraci-
onális rendszertelenséggel történik, holott jele-
netszervező funkciója van, és meghatározza a
játék dinamikáját. Az előadás legnagyobb hatású
jelenetsorában, Zina és Marja Alekszandrovna
hosszú dialógusában a székek koreográfiája
kijelöli az összecsapás szekvenciáit. A teljes je-
leneten belül többször változik a két szereplő
egymáshoz való kapcsolata; az alá-fölérendelt-
ség kölcsönös viszonyát, az érzelmi-indulati vál-
tozásokat a székjáték strukturálja: leállítja, újra-
indítja, lassítja, előre lendíti. A viadal forrpontján
a két szereplő hátul kirohan a színről, mint egy
megrendezett abgangban. Az „operai" kettőst a
közönség megtapsolja, de a színésznők közben
visszajönnek, és folytatják a duettet. Vasziljev
provokáló trükkje...

Sok hasonló csúfondárosság van az előadás-
ban, amit tetszés szerint lehet (de szerintem nem
muszáj) értelmezni. A törpe inasok, akik emel-
vényről adják föl a kabátot - vagy eléjük kell tér-
delni. A díszlet a középkori lovagvár apró makett-
jével és az „általános" világítással, egy románc a
Guadalquivirrel, amit Dosztojevszkijnél emleget-
nek. Tűzijáték és légcsavaros bicikli, amelyen a
leskelődők a levegőbe emelkedve, látcsövön
kukkolják a cselekményt.

A várható leánykérésre összejön a pletyka-
éhes nőtársaság, és Moszkaljov, a ház képletes
ura, akinek a zsarnok Marja Alekszandrovna
hallgatást parancsol. A szerepet Darvas Iván
játssza a maga elegánsan ironikus kívülállásával;
s miután annak, aki hallgatásra van kényszerítve,
egyszer meg kell szólalnia, Vasziljev beiktat a
számára egy fölolvasást az Ördögökből. Ezzel
látványosan kilép az elbeszélés világából (ahová
tulajdonképpen be se lépett), és színházi fricskát
pöccint az orrunkra. Minthogy az előadásban
senki sem hal meg, s a játék a csalások
lelepleződésével végződik, Eperjes hanyag
Mozgljakovja egy oszlophoz dőlve fölidézi a
regény befejező jelenetét. Törőcsik még utoljára
elkápráztat Marja Alekszandrovna ki-
apadhatatlan energiákból táplálkozó, eruptív
önigazolásával, majd Udvaros és Garas, mind-
ketten szereppéldánnyal a kezükben, formálisan
kilépve a szerepből (s nem azért, mert

későn kapták meg az utolsó jelenet szövegét,
ahogy a naiv szakma föltételezte), átlós irány-
ban, a szereplők feje fölött csöndes üzenetet vál-
tanak egymással. „Maga volt itt az egyetlen er-
kölcsös ember", valami ilyesmit mond Garas,
majdnem a saját hangján, és kimegy a színpad-
ról, anélkül, hogy bicegne.

Az embereket végső soron nem lehet hülyére
venni, közli velünk szerényen Anatolij Vasziljev,
az utóbbi idők legpolemikusabb és legelszán-
tabb előadásában, amely olyan célirányos, le-
tisztult, végleges és kényelmetlen, mint egy
tonettszék. A szakma és a közönség renyhébb
fele nem tudta lenyelni, megakadt a torkán.
Elszokott tőle, hogy miközben egy évad során
tízezer-

A játék alapjául szolgáló kisregény fő
dramaturgiai ötlete arra épül, hogy a nagybácsi
nem álmodik, csak Mozgljakov beszéli
tele a fejét, hogy mindaz, ami történt, csupán
álombeli képzelődés. Ebben a Dosztojevszkij-
kisregényben, mint a Tévedések víg-játékában
is, minden meg van fordítva, a reális és a
fantasztikus cselekményszálak kibontakoztatása
felcserélődik. Szintúgy felcserélődnek drámai
funkciójukban a női és férfiszerepek is. Hiszen
„Romeo" (Mozgljakov - Eperjes Károly) vall
szerelmet „az erkélyen", és „Júlia" áll az erkély
alatt (Zina - Udvaros Dorottya). A kis vidéki
városkában nem a városatyák a hangadók, ha-
nem - mint a Fellini-féle Nők városában - az
egymással viaskodó, K. herceg (Garas Dezső)
kegyeiért versengő hölgyek, akik az előadás
egyik zárójelenetében, a Herceg lába elé szórva
a virágokat, kórusban éneklik: „Mily remekül
megházasítanánk önt!" A város leghatározottabb
és legtekintélyesebb hölgye, Marja Alek-
szandrovna Moszkaljova (Törőcsik Mari) a ,.vá-
rosanya", a herceg „dadája, nővére, kalauza" és
egyszersmind Anya, aki életét tette fel lánya bol-
dogságára. („Hol van az az anya, aki engem el-
ítél?" - ismétli többször is.)

A férfihősök csakis a nők által nekik szánt sze-
repekben jelennek meg. Moszkaljov (Darvas
Iván) csak akkor tűnik fel a Marja Alekszandrov-
na tervezte házasságkötési színjátékban, ami-
kor az „apa és férj szerepét" kell eljátszania;
Mozgljakov pedig csak a második részben lesz

szer megy föl a függöny, néhány estén történik
is valami.
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„romantikus bosszút" álló, kikosarazott szerel-
mes, aki maga mozgatja a cselekményt. Ahogy
Dosztojevszkij kisregénye már tartalmazza A fél-
kegyelmű és az Ördögök fő motívumait, Anatolij
Vasziljev előadása is e két, nagy horderejű regény
típusaira épül - a tiszta, gyermeteg „félkegyelmű-
ére", aki kísértésbe esve kiprovokálja maga körül a
Rosszat és a Jót, illetve az „ördögien" nyüzsgő,
intrikáló, magát szellemi és érzelmi önpusztításra
ítélő „szerelmes" hősére, aki az élni akarást és az
azt igazoló etikai formulákat testesíti meg.

Az első részben Marja Alekszandrovna fonja a
cselekmény szálait, és egyben ő a fő narrátor is,
hiszen az ő elbeszéléseiből kapjuk meg az
információt a többi szereplőről. A második részben
viszont Mozgljakov ellencselekvésére épül a
szituáció. A K. herceggel kapcsolatos mese kerete
Mozgljakov megjelenésével kezdődik, illetve
távozásával zárul. Ő hozza a herceget
Moszkaljova házába, és őt kéri a herceg, hogy
vigye el onnan. Az elején a nagybácsi
Mozgljakov protektorának szerepét hivatott
játszani, a végén pedig a riválisáét, hiszen a
regényben a herceg meghal, és halálának ódiuma
Mozgljakovot is érinti. Az előadás dramaturgiai
rajzolata, szcenikai kompozíciója rendkívül
tiszta, ritmikailag könnyed, a színpadi mozgást
pedig Mejerholdot Idéző pontosság jellemzi.

Minden főszereplő hármas kört jár be. Az első
részben Marja Alekszandrovna, hogy meggyőz-
ze Zinát, egyezzen bele a nagybácsival kötendő
házasságba. megidéz három szerelmi regényt: a
romantikusat - a szegény tanítóhoz fűződőt,
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„EZ NEM ÁLOM, EZ VALÓSÁG"
VASZILJEV RENDEZÉSÉRŐL
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Eperjes Károly (Mozgljakov) és Málnai Zsuzsa
(Anna Nyikolajevna)

a reálisat - a Mozgljakov-félét és az „ideálisat" -
a herceghez eszményítettet. Az utóbbi a két
előzőt is magában foglalja, de egyben azok iro-
dalmi paródiája is, amely visszájára fordítja a
shakespeare-i hősök szenvedélyét mint a ro-
mantikus életvitel fő ihletőjét. És ez a három sí-

kon zajló játék - Törőcsik Mari előadásában -
saját életének története is; a lánya előtt reálisan
létező lehetőségek felvillantása és az irodalmi
konvenció mint az előző kettő kerete - nagy szí-
nészi és rendezői bravúr, amely Sarah Bern-
hardt játékának intenzitását juttatja eszünkbe.

Zina mint „menyasszony" szintén három sze-
relmi regényt elevenít meg a színpadon. Az első:
titkos szerelme a tanító iránt, aki nincs is jelen;
csak Zina legőszintébb és legfájdalmasabb rea

gálásából tudjuk, mennyire fontos a számára. A
másik: viszonya Mozgljakovhoz (a már említett
„Romeo-Júlia-epizódban", azután a regény
végéről idevetített, az Anyeginre emlékeztető
oszlopjelenet). Végül az „udvari lovagnak" és
„szíve hölgyének" epizódja a K. herceg leányké-
rési jelenetében. Zina és a herceg mint ifjú pár a
bál vendégei között, a herceg lába előtt virág-
csokrok...

Akár a szürrealista kompozíciókban, az egész
csak mintegy véletlenszerűen áll össze egysé-
ges képpé; így Vasziljev előadásában is az
„esetlegesen" elénekelt románc szervezi eggyé
az eladdig különböző irányban futó és fejlődő
szüzsészálakat. A Rajk Judit által kitűnő
stílusérzékkel előadott Dargomizsszkij-
románcok - mint valami belső, meditatív
monológ, mint az érzelem szólama a hangok
polifóniájában - egyensúlyt teremtenek a
szereplők dialógusai között. Vasziljev szerint a
románc rendkívül fontos önkifejezési forma az
orosz és a dosztojevszkiji „érzelmek iskolájában".
A színpadon az énekesnő Zina hasonmása; a
romantikus szerelem nosztalgikus jelenlétét,
érzelmi túlsúlyát és egyszersmind Zina belső
lírai szólamát képviseli.

A Dosztojevszkij-kisregénynek a magyar kriti-
kusok által oly sokat emlegetett „jelentéktelensé-
ge", úgy tűnik, jobbára a Don Quijote-i formai játé-
kosság iránti idegenkedésből ered, holott a
Dosztojevszkij-műben is ebből a forrásból fakad
maga az álom, valamint az álom eljátszása és a
valósággal való összeütköztetése. Ezért
adekvátabb a művet mégis az „álom-nem álom"
perspektívájából nézni. Az első részben
megtörténik mindaz, ami a második részben -
mintha álomban történ-ne -, visszafelé játszódik
le a hősökkel.

Az elején elhangzik, hogy a herceggel min-
dent el lehet játszatni, a végén pedig a herceg
ébreszt rá mindenkit, hogy éppen ők voltak a ko-
médiások. (Zina: „Én ráálltam, hogy komédiáz-
zak előtte...".) Kiderül, hogy itt is, mint Doszto-
jevszkijnél mindig, a legmélyebb rétegben ott rej-
lik az evangéliumi motívum és a legkomolyabb
mitologikus erejű etikai próbatétel. Ezért az
olyan nézők számára, akik nemcsak szórakozni
járnak a színházba, a színpadon emberi sorssá
zárul és önismeretté szublimálódik ez a
„könnyelműnek" vélhető történet. Amikor a
herceg a nézőtérnek háttal ülve, halk,
megbocsátó hangon mondja ki: „Én magát
feleségül veszem, ha kell..." - már nem az
emberszerkezet beszél, hanem a küldetéssel
felruházott Ember.

Anatolij Vasziljev azon ritka rendezők közé
tartozik, akik Tadeusz Kantorhoz hasonlóan új
színházi nyelvet teremtettek. „Én a professzio-
nális színházat hirdetem. Olyan színházat, mely-
nek van saját nyelvtana, megvannak a maga szi-
gorú, kegyetlen törvényei, melyek szerint a szín-
ház létezik és fejlődik. A professzionális színhá-
zat mint tudományt hirdetem. A hagyományos
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Jelenet A nagybácsi álmából

színházban a színész megéli a szerep életét, és
aligha teszi fel magának a kérdést, hogy mit je-
lent a felszabadult, improvizatív játék. Mikor ala-
kul tőle függetlenül a szerep szövege? Mikor ke-
rülnek előtérbe az eszmék? Sokszor kell megle-
petésszerűen rádöbbennie saját érzelmeire,
amelyeket eddig csak a szerepbeli személy ér-
zelmeinek tulajdonított" -- írja Vasziljev a Menon
rabja című esszéjében.

Vasziljev pedagógiai és rendezői módszeré-
nek lényege abban rejlik, hogy szerzővé teszi a
színészt. A színész úgy nyer jogot a szerephez,
hogy közben a saját életútját járja. A színész, a
szerep, a rendező és a szerző eggyé ötvöződik
az eredeti, megalkotott világban, és az alkotás
törvényei szerint működik.

A színész kompozíciós gondolkodása - Vaszil-
jev szerint - a színjáték alighanem leglényege-
sebb eleme, amely a színészi mesterség termé-
szetére utal. Hiszen nemcsak a cselekvés időbeli-
ségéről van itt szó, hanem egy hosszabb távú imp-
rovizációs akcióról, „a kompozíció emlékezetéről" a
kompozíción belül. Ennek híján a színészi

Darvas Iván (Moszkaljov) (Korniss Péter
felvételei)

cselekvés nélkülözi a perspektivikus mozgást és a
többidejűség szabadságát. Csak a kompozíciós
gondolkodásra való készség teszi megvalósítha-
tóvá az érzelem kiterjesztését a részletek egész

tartományára. A színésznek hozzá kell szoktatnia
szervezetét ahhoz, hogy a kompozíción belül cse-
lekedjen, hogy olyan mesterségbeli szintet érjen
el, amely megközelíti valódi színpadi életét
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Ez már a mesterség második szintje, amikor a
színész a játék folyamán visszaidéz minden te-
kervényt és zsákutcát, az emlékezet pedig „tar-
tósítja" az egész kompozíciót anélkül, hogy fel-
idézné a részleteket.

Ennek a rendezői elvnek a megvalósítása
hosszabb próbaidőt igényel, hiszen a színészek-
nek a színpadra szánt mű teljes szövegével kell
dolgozniuk. Olyan színpadi gyakorlat ez, amely
kulcsként segít feltárni a dialógusok belső tartal-
mát, mondta Vasziljev a Magyar Nemzetnek
adott interjújában. A rendező Dosztojevszkijt
tartja dramaturgiai kompozíciói szempontjából
legalkalmasabb írónak. „Ezek regények ugyan,
de e regények struktúrájában egyedülálló dialó-
gus rejlik. Szakmai tapasztalataimra támasz-
kodva hét éven át dolgoztam a dialógus elméle-
tén és színpadi gyakorlatán; egy olyan gyakorla-
ton, amely lehetővé teszi az úgynevezett antite-
átrális formákat." Anatolij Vasziljev saját színhá-
zában az egyik legeredetibb előadás Platónnak
az államról szóló dialógusai alapján készült; s
alábbi szavai Sztanyiszlavszkij óta alighanem az
egyik legpontosabb meghatározását adják a
drámai színház lényegének.

„Sztanyiszlavszkij megváltoztatta a dráma lé-
nyegét. A moliére-i dráma szavakban íródott,
Sztanyiszlavszkij pedig azt javasolja, hogy azt az
emberi viszonyok témájára írjuk át. Ám kérdés,
hogy ha bizonyos emberi viszonyok tanúi le-
szünk, »átadódik«-e ezzel a dráma cselekmény-
fejlődése. Óhatatlanul az történik, hogy a szö-
veg, a dialógus alárendelt szerepet játszik az
emberi viszonyokhoz képest. Ha pedig a drámai
mű természete szerint a szöveg elsődleges és az
emberi viszonyok másodlagosak, akkor Szta-
nyiszlavszkij megváltoztatja a sorrendet, és az
emberi (pszichológiai) viszonyokat helyezi elő-
térbe, a szövegbeli viszonyokat pedig háttérbe
szorítja. A Sztanyiszlavszkijra jellemző stíluse-
lemzés nagyszerű gyakorlat, de kérdés: megfe-
lel-e a dráma valódi természetének. Ez annyira
fontos téma, hogy kérdésként lehet megfogal-
mazni: mi a dráma a színpadon. Hol, helyileg
milyen közegben »történik«? A pszichológiai
(emberi) viszonyok szférájában vagy magában
a szövegben? Ez a kérdés lényegét tekintve
meg-osztja a színház metodikáját (és elméletét),
mint-hogy amikor a színpadon a szavakat
emberi viszonyokká alakítják, mindenekelőtt
éppen ezeket az emberi viszonyokat fogjuk föl s
a szöveget mögöttük. Ha azonban a dráma
természete a szövegben valósul meg, magától
értetődő, hogy »szöveget látunk«,

Sztanyiszlavszkij a színház természetét hatá-
rozta meg, ebben rejlik az eredetisége, s talán ez
a legfontosabb abból, amit e mozgékony géniusz
élete folyamán alkotott. Azt mondta: a színház
nem más, mint cselekvés. Ezután a cselekvés
kifejezésének erőterét kereste - hiszen a

cselekvésben kifejeződő és megformálódó
energiának valamiben el kell helyezkednie. Ha a
szöveg és a szó álla középpontban, akkora
cselekvés magában a szóban helyezkedik el, és
a szóban realizálódik. A dialógus ebben az
eset-ben élő szavak viszonyaként fogható fel,
vizsgálata pedig nem más, mint a megtestesült
szó vagy a megjelenítés kutatása.

Azt, amit mi a színház természetének tartunk -
nevezzük cselekvésnek vagy energiának - vagy
a pszichikumban lakozik, vagy a szóban, és ez a
két, egymástól eltérő színházfelfogás más és
más kultúrát fejez ki: a színház két különböző
korszakát képezi."

Ezzel a véleménnyel Vasziljev nincs egyedül
a világon. A „teljes" epikai szöveggel végzett
színpadi munkát Peter Brook vagy Peter Stein
esetében nem kérdőjelezték meg a nézők - sem
Nyugaton, sem Keleten. „Miért ne lehetne a
megszokottnál hosszabb egy előadás? - cso-
dálkozik Vasziljev. - Ellenkező esetben a világ
összes írója csak novellát írhatna, nem regényt, s
nem létezhetne más költői forma, csakis a
novel-

Hol a határ az illúzió és a valóság, a színpad és
a nézőtér között? Mindig ott van-e ez a határ,
ez a fal? Valószínűleg igen. De az a törekvé-
sem, hogy megteremtsem azt a látszatot,
mintha ez a határ eltűnt volna.

(Anatolij Vasziljev)

áttam a Művész Színházban a zseniális
Anatolij Vasziljev Dosztojevszkij-adaptá-
cióját, A nagybácsi álmát,* és
megcsodálhattam, hogy Törőcsik Mari
nagyon tehetséges színésznő. És

tehetséges mellette Garas Dezső és Udvaros
Dorottya, és Eperjes Károly és Darvas Iván is.
Tudom, igen, hogyne tudnám, ezekről a nagy
színészekről ilyen meg-állapítást tenni sértéssel
felér. (Nem így hangzik ez persze a főiskoláról
kikerült Tóth Auguszta esetében: ő tehetséges,
ez csak természetes.)

Csakhogy van ám egy fura dolog ezzel a bizo-
nyos tehetséggel, amivel a sorsa kiválasztottjait
áldja (vagy veri - ezt ők tudják, én nem tudha-
tom). Hogyan is szokott ez egyébként lenni: elő-
ször friss, hamvas, üde stb. - és tehetséges szí-

la - tizenkét gépelt oldal. Mi legyen akkor Ma-
dách Tragédiájával? Rövidítsük meg vagy
játsszuk el egy puskagolyó sebességével?
Madách Tragédiájának egyik legjobb előadását
Jaan Tomming rendezésében láttam, csak azért
utaztam Tallinnba, hogy megnézzem. Több
mint négy órán át tartott."

A nagybácsi álmáról eddig megjelent kritikák
szerzői ezt a művészi problémát is játszi
könnyedséggel oldották meg, hasonlatosan
ahhoz a párizsi hölgyhöz, akiről Tadeusz Kantor
írt, elmesélve, hogyan keletkezett egyik
előadásának a címe: Vesszenek a művészek!
Íme, a történet: "A neves galéria vezetője épp
most mesélt el egy mulatságos esetet. Arról van
szó, hogy a galéria szomszédságában élő
lakóktól engedélyt kellett kapniuk bizonyos
építészeti változtatásokra, melyek mindkét felet
érintették. A szomszédok természetesen
tiltakoztak. A társaság érvelésé-re, miszerint a
galéria, melyben híres művészek állítanak ki, az
egész környékre dicsőséget hoz, válaszként az
egyik szomszédasszony így fakadt ki:
»Vesszenek a művészek!«"

nész(nő)ről beszélünk; aztán jön a nagy szí-
nész(nő); aztán még mindig nagy és egyre in-
kább az - csakhogy közben eltűnik-elillan vala-
hol az az egyszervolttánigazsemvolt tehetség,
valahol a szinkron-, film-, rádió- stb. malomkere-
kében, az élet úgynevezett hajszájában felőrlő-
dik, vagy éppen hogy a jó kis kellemes, beren-
dezkedett komfortban felszívódik, illetve csak
úgy, észrevétlen eltűnik a sikerrel álcázott -
mert álcázható -, unalomig ismert rutinban, rá-
száradt gesztusokban - és egyszer csak én, a
néző is azon kapom magam, hogy unom azt,
amit addig kívántam-vágytam újra látni, és most
már csak (bocsánat, de így van:) szent tehenek
illegetik magukat előttem, a deszkán, olyanok,

* A harmadik és a hetedik előadást láttam (az előbbi fél ti-
zenkettőig, az utóbbi háromnegyed tizenegyig tartott), így
nem áll módomban a „kikérem magamnak" hangján fogalma-
zó néhány kollégámmal vitatkozni, ők ugyanis feltehetőleg egy
másik előadást látva „artikulálták" felháborodásukat. Egyéb-
ként is, még a kiváló produkciót védve is méltatlannak érez-
ném vállalni azt a hangütést, amivel az évad során először iga-
zi minőséget felmutató Művész Színházat egyesek megpró-
bálták megsemmisíteni, földbe taposni.
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