
• A NAGYBÁCSI ÁLMA •

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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akik elvesztettek minden kapcsolatot az élettel.
Gondoljunk csak néhány nagy öreg színészünk-
re - különben öregnek sem kell lenni, a tehetség
eltűnése eleve öregít -, neveket nem írok, mert
hiszen, hogy szavam ne feledjem, dicsérni jöt-
tem egy nagyon tehetséges színésznőt, nem pe-
dig temetni másokat.

Szóval rövidre fogva: a tehetség nem örök
kincs, azt bizony gondozni, ápolni kell féltőn és
bizony vérrel és verítékkel - ezt persze tőle tu-
dom-látom, tőle, a Színésznőtől. De ilyenkor,
annyi tudással és tapasztalattal megtámogatva,
ez a tehetség már nem az a régvolt, ártatlan,
egykori. Nem, ez már az élet pezsgésétől,
erejétől lüktető, felragyogó bölcsesség, maga a
csoda.

Ez mind szép és pátosztól fűtött, de hol a bizo-
nyíték? Hát itt kellene letenni a tollat, mert a bizo-
nyítékul használt leírás egyben rögzítés is,
vagy-is kimerevítése annak, ami él. Még ha a
video-kamera „pontosságával" rögzítem is a
képet, az akkor is csak azt adja vissza, ami volt,
ami már nincs. Ezért könnyebb rossz előadásról
írni, mert annak lényege a változatlanság, az
üres ismét-lés. Ami halott, az leírható, engedi
magát leírni - de minek, hiszen az ott van?! Ami
él, az csak érzékeltethető, érzékletessé tehető,
akár papírba pecsételt szavakkal is. Ez
képtelenül nehéz fel-adat - tehát kihívás, az
egyetlen érdemes cél. Olyan feloldhatatlan
paradoxon, mint Vasziljev egész életszínháza.
Utóbbi azt a mezsgyét próbálja felszámolni, ami
élet és színház között húzódik (valóságosan
vagy csak látszólagosan?, előadását és benne
színészeit nézve nem tudom a választ).
Nyilvánvalóbb, mert megmutatja ma-gát e
szándék akkor, amikor maga a választott téma,
történet, dráma is ezzel a szándékkal íródott.
Ezért lehetett sokkal egyértelműbb fogad-tatása
Vasziljev magyarországi bemutatkozásának
1987-ben, amikor is Pirandello Hat szerep...-
ével aratott frenetikus sikert. Őt azonban,
választott témától függetlenül, e határvonal
megmutatása és felszámolása hajtja, mert így
kérdezhet rá arra, ami végeredménytől függetle-
nül minden valamirevaló színházi alkotót moz-
gat: mi a színház?, mi az élet?

Erre a határvonalra állítja, illetve ezen csúsz-
tatja-lépteti ide-oda Vasziljev a színészt, aki az-
tán lába nyomával kijelöli, illetve eltapossa e vo-
nalat. Mindez persze csak utólagos elmélkedés,
a színpadon mindig konkrét helyzet van. A szí-
nész nem elméletet játszik, hanem egyszerűen
létezik egy helyzetben. A színházi előadások
nagy részében ez a létezés csak imitálás, ő úgy
csinál, mintha, és mi, nézők is úgy csinálunk,
mintha... sőt ezt várjuk el. A nagybácsi álmában
más történik.

Törőcsik Mari bejön - a nem egészen földig
eresztett függöny alatti rés mutatja, hogy csak
úgy, civilben besiet - és leül egy székre. Ül, vár
ő, Törőcsik Mari. Aztán megszólal, azt mondja,

Anatolij Vasziljev és Törőcsik Mari a próbán

Pável Alekszandrovics, azt mondja, Zina. Őt
majd Marja Alekszandrovnának szólítják. Ettől
még nem kezd el, úgymond, Marja Alekszand-
rovnaként viselkedni - az a személy még nemis
létezik, majd csak általa fog megszületni benne
és bennem. Ül egyenes derékkal és feszülten
figyel. Ez a figyelem igaz, ez történik most - de
ez a figyelem egy bizonyos Gavrila herceg, a
nagy-bácsi történetének szól. Erre reagál majd
és magyaráz szavakat keresgélve. De ez nem
a színész, aki a szöveget keresi, ez... ki is ez:
egy Törőcsik Mari nevezetű személy, akit folyton
Marja Alekszandrovnának szólítanak, és aki
meg akar-ja találni a legpontosabb
fogalmazást, hogy ki-fejthesse talán ostoba, de
őszinte érveit a jobbágyfelszabadításról,
Shakespeare-ről és a hercegről, akit egyre
türelmetlenebbül és izgatottabban vár. Egész
teste mozdulatlan, csak jobb keze jár a
levegőben, ujjaival egyfolytában sodorva-
pergetve a semmit, mintha így tudná el-csípni
és elhullajtani az éppen legmegfelelőbb szót.
Aztán a bácsi darabjának említésekor fel-pattan,
„ide kéne az ön bohózata!", táncol, komédiázik
- majd hirtelen megáll, körülnéz, a többiek
mereven ülnek, jótékonyan mosolyog-nak, ő
pedig picit elszégyelli magát, talán el is pirul, de
tartja a mosolyt és gyermeki ártatlansággal,
bűntudattal, ám némi büszkeséggel leül. Valami
most már történik, megtörténik - a szín-ház'? -,
és mi már belecsúsztunk, belül vagyunk,
hiszünk Marja Alekszandrovnának, aki --illetve
nem ő, hanem Törőcsik Mari -- feláll, fogja

a tonettszéket és a következő jelenethez beállítja
azt. Ez gyakran ismétlődik majd, sőt olykor a ta-
karásból hoz be széket, holott lenne kéznél,
máskor minden személy kisiet a színről, és a kel-
lékesek rendezik át gyorsan a teret. „Elidegení-
tés" - mondanánk Brecht szavával, de nem er-
ről, sokkal többről van itt szó. Vasziljev nem egy-
szerűen az úgynevezett valóságra figyelmeztet.
Ő illúziót teremtés rombol egyszerre. Mindig új-
raindítja a színészt (és bennünket), aki közben
egyre beljebb sodródik egy addig nem ismert va-
lóságba, egy hittel átitatott, ha tetszik, magasabb
rendű művészi valóságba. Ezért önmagából
olyan színeket, hangokat, gesztusokat, mozdu-
latokat csal ki, amilyenekkel ő maga is talán elő-
ször találkozik - és ez vonatkozik színészetünk
egyik nagyasszonyára, Törőcsik Marira is. És az
a színész - például Garas Dezső vagy Eperjes
Károly -. aki e l ő z ő vagy következő nap egy má-
sik előadásban saját - természetesen sikeres

sablonjait ismétli, az itt, Vasziljev színházában
szinte elvarázsolódik, mássá lesz, és elvarázsol-
ja, mássá teszi azt a nézőt is, aki hajlandó a ké-
nyelmes, hátradőlős szemlélődésből kiszakad-
va intenzív figyelemmel belépni a játékba. A fi-
gyelem - a befelé figyelés és a másikra figyelés
- megszépíti, megfiatalítja az embert. Udvaros
talán soha nem volt ilyen szép, vagy Törőcsik
ilyen fiatal (a jelzők itt most felcserélhetők), mert
több mint egyórás kettős jelenetükben megmár-
tóznak az élet szinte valamennyi sugarában. Tel-
jes lényükkel önmagukra és a másikra koncent-
rálnak, természetes hát, hogy Törőcsik belépé-
sét megérzi &tőle távol, neki háttal ülő Udvaros
(ez később megismétlődik Eperjes és Törőcsik
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Törőcsik Mari (Marja Alekszandrovna) és Udvaros
Dorottya (Zina) (Korniss Péter felvételei)

jelenetében). Törőcsik-Marja jelenlétének olyan

sugárzó ereje van, hogy az szinte fizikai erővel

ajándékozza meg a színészt. Zina zokogni kezd,

Marja eszeveszetten rohan felé, magától értetődőn

felugrik a majd' egy méterrel magasabb szintre és

már játszik, álmodik, és repíti magával a másikat

amúgy kisszerű és nevetséges spanyolországi

álmaiba, ahol ez a gyönyörű lány majd boldog lesz

a félkegyelmű herceggel.

Zina keményen ellenáll, Marja el-elhallgat, de a

csendekben újraépítkezik és újrakezdi, nem adja

fel. Zina tudja, és én, a néző, a jelenet harmadik

résztvevője is tudom, hogy Marja csak játszik,

csal, álmodik - és mégis, a kitartás és tűrő-

képesség határán már rég túl, egyszercsak hinni

kezdünk neki. Állnak a színpad két részén, Zina

rábólint a házasságra, Marjából kifut minden erő, áll

ott és mosolyog, szeme csillog, kiperegnek a

könnyei, „De Zina, hiszen én szeretlek!" - szakad

fel belőle, és tonettszéktől függetlenül már

végképp összecsúszott úgynevezett valóság és

úgynevezett színház.

Marja Alekszandrovna arcán majd újra végig-

csorognak a könnyek, de ez már a vég lesz. Túl

van már Zina meggyőzésén, túl a levakarhatatlan

udvarlóval, Mozgljakowal vívott kemény

küzdelmen, teljes a győzelem, színes papírok

hullanak, tűzijáték szikrázik, „Madrid", e makett-

Hispánia lámpácskái kigyúlnak, a gyönyörű éne-

kesnő is előrejön a háttér félhomályából, egy törpe

hegedül, kicsi társa vigyázzba állva hallgatja őt,

Marja-Törőcsiket pedig majd szétveti a dia-dal,

egyfolytában viháncol, rohangál a térben, a mellét

veri, az ajtófélfába kapaszkodva hintázik... Boldog.

Aztán ül egyedül, szétesve, összeroppanva. A

nagybácsi nem emlékszik a leánykérésre, azt ő

csak úgy álmodta. A zseniális Marja-Törőcsik ezt

az egyet nem vette figyelem-be: a bácsi számára

végérvényesen összekeveredtek-

összegubancolódtak az álom és a valóság elemei.

Egy idegen ember álmaira építette lánya és saját

maga valóságát. Illúziót akart valóság helyett.

Megoldás nincs, ő ezt tudja, ezért néhány erőtlen

kísérlet után csak hallgat. Néz előre, a semmibe,

arcán könnyek, zsong körülötte a provinciális

középszer. Elszállt ereje utolsó foszlányait

összekaparva még odavágja a hercegnek:

„Félkegyelmű!", aztán Marja Alekszandrovna kisiet

a színről. Amikor Törőcsik Mari visszajön a tapsra,

arcán boldogság, fáradtság és kétely. Vajon lesz-e

ereje holnap, holnapután újrakezdeni, újra

komédiázni a herceg előtt, újra meggyőzni Zinát,

hogy ez az egyetlen megoldás? A középszer

zsong és biztos a győzelem-ben. Törőcsik Marinak

pedig holnap újra kell kezdenie, tehetségesen.


