
K O V Á C S D E Z S Ő

AZ ILLÚZIÓK ÉS A VALÓSÁG
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legendáknak is megvan a maguk
sorsa, elő- és utóélete. Márpedig
Vasziljev két lábon járó, élő legenda.
Óriási nimbusza van nálunk és szerte a
világban. Nem véletlenül. Néhány éve

már idehaza is felborzolta a színházi kedélyeket.
Szélsőséges reakciókat indukált. Botrányszagú,
amit csinál. Kivé-teles precizitással celebrált
előadásai még a vájtfülűek némelyikét is
megdöbbentik. Mindenestől teátrális, amit csinál.
Egyszerűbben szólva: színházszerű. Nála a
színház nem öncél, ha-nem végcél és eszköz -
emberi szenvedélyek, lelkiállapotok és játékok
megmutatására. Mit is kezdjünk hát egy élő
legendával?

A hírhedett rendező, azt hiszem, élénk kacajjal
fogadná a személye körüli tüsténkedéseket. Mert
hát Vasziljev - kell-e mondanom - szabad szel-
lem. Fittyet hány a színházi konvenciókra. Alig-
hanem a közönség „elvárásaira" is. Tehetsége
természete szerint működik. A néhai művész
színházbeli Dosztojevszkij-adaptációja, A nagy-
bácsi álma valósággal sokkolta a szakma egy
részét. A publikum nem kis hányada dühödten
elutasította az előadást.

Szolnokon, ahol Osztrovszkij Ártatlan bűnö-
sök-jét rendezte, a nézők egy része már eleve

Jelenet az előadásból

távolmaradásával tüntetett. Gyenge harmadház-
zal ment az általam látott produkció, ami Szolno-
kon, ebben a színházszerető városban legalábbis
nem szokásos. A dolgot némiképp bonyolítja az
a körülmény, hogy ez az előadás éppen a soros
magyarországi parlamenti választások első for-
dulója előtt pár nappal esett meg.

A színházról író ember ilyenkor bizony zavar-
ban van. Vajon minek is szól a látványos távol-
maradás? Az előadás hírének, esztétikai minősé-
gének avagy a közelgő politikai fordulónak? Egy-
általán: lehet-e pár nappal valamely sorsfordító-
nak ígérkező társadalmi esemény előtt színházat
játszani? Vajon mi hat erőteljesebben ezek-ben
a napokban a színészek produkciójára: a játszói
rutin, a mesterség önfegyelme avagy az
állampolgári szituáltság, veszélyérzet, öröm,
esetleg indulat? A színész, ha becsülettel műveli
mesterségét, nemcsak a szakmai ingerekre
reagál érzékenyen, hanem a mégoly hétköznapi-
an vagy provinciálisan politikaiakra is. A világ-
színház nagy drámái közül jó néhány éppen a
politikai sorsfordulók emberi hátországát jeleníti
meg a görögöktől Shakespeare-en át mindmáig.
De hát a közönség is állampolgárokból áll, akik
itt, Ká-Európában edzett ideg-rendszerükkel
legalábbis sejtik, hogy megint és újra a szó
szoros értelemben véve a bőrükre megy a játék.

A Szigligeti Színházba, ha szabad ilyet mon-
dani, nem a legjobb közönség jött el aznap
Vasziljev-rendezést nézni. Semmiféle kapcsolat
nem látszott kialakulni színtér és nézőtér között.
Hatalmas és üres holt térben játszottak a színé-
szek. Hidegen és távolian koppantak szavaik,
főképp az előadás első részében. Távolinak, ru-
tinosan deklamálónak tetszett a színészek játéka -
holott ez már a játék stilizációjának része volt.
Égészen addig, amíg a Krucsinyinát játszó szí-
nésznő át nem vette az előadás irányítását.

Törőcsik sugárzása beragyogja a színpadot.
Fáradt színei élénkek és élnek. Virgonckodása
ironikus és élettel teli. Fölhabzik nevetése. Magá-
ba hullik úgy, hogy egy vérbő kacaj elharapott
végében már a halál fagyos szele süvít. Egy
színésznőt látunk, aki átéli az életet, olyan magá-
tól értetődő természetességgel, ahogy azt csak a
nagyon okos ösztönlények tudják. „Éli az életét",
körülbelül úgy, minta nouvelle vague nőfigurái.
Van. Úgy is mint nő, és úgyis mint színésznő. Ez a
szerepe. A színésznő nem oltja ki benne a nőt és
az anyát. Az anya nem überolja a színésznőt.
Békésen megférnek egy testben, igaz, a lélekben
időnként óriási háborúságok dúlnak.

Törőcsik Krucsinyinája sallangmentes. Egy-
szerű. Mégis összetett és ellentmondásos. Gyöt-
relmekkel telítetten játékos. Melankolikus és
melodramatikus, de szüntelenül rögtön ki is ka-
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cagja önnön melankóliáját. Szelíden kacarászik
mindenen, de legfőképpen önmagán. Göcögve
kuncog. Látott ő már ilyet az életben s a színpa-
don is. Ezt játssza el Törőcsik Mari csillogó ele-
ganciával és megejtő ragyogással.

Látszólagos eszköznélküliségéről értekezése-
ket lehetne írni, s nem biztos, hogy közelebb
jutnánk a színészi titokhoz. Ahhoz, hogy mit is
látunk tulajdonképpen. Hiszen nem csinál sem-
mit. Semmi színésznőset. Előrejön, visszamegy.
Aggodalmasan fölemeli a kezét. Néha szelíden
mosolyog. Ökonomikusan bánik a hangjával is.

A mesére kár szót vesztegetni, bár Vasziljev
(és Osztrovszkij) nagy mesélő, és megadja, ami
kell a szívnek meg a könnyzacskóknak, a hormo-
noknak, az agytekervényeknek. A színházban
megtalált elveszett gyermek története már-már
gyanúsan melodramatikus. Vasziljev a színház-
szerűtlen és drámaiatlanul epikus történetmon-
dást meg a melodramatikus hátteret stilizációs
eszközként használja. A melodrámától rugaszko-
dik el képzelete a valóság stilizációja felé. A (szí-
ni) valóság s annak égi mása ironikus visszfényt
kap az előadásban, de ennek is vannak fokozatai
és rétegei. Tükörrendszerek összjátékából kelle-
ne megtudnunk, mit is fogadjunk el igaznak, s mit
művinek vagy hamisnak. „Színház a színházban"
-a színházban, miközben az egész mégsem
öncélú logikai vagy formai játék, hanem komo-
lyan veendő szembesülés a valóság megismer-
hetőségével, a művészet hatásaival és határaival,
tűnékeny illúziók gyilkossá váló erejével.

A fiát vesztett színésznő, Krucsinyina előre- és
visszautazik az időben. Törőcsik úgy lényegül át
évtizedekkel korábbi önmagává, hogy közben mit
sem változik. Metamorfózisa mégis megrázó
erejű: mindenkit megbabonáz. Dudukint, a vidéki
rajongót, s az ifjú színészt, Nyeznamovot is.
Utóbbival fokozatosan közelítenek egymáshoz. A
zöldfülű ifjonc a beérkezett, nagy színésznőhöz.
A kiégett, e l a n y á t l a n o d o t t díva a fiatal férfihoz.

Mindegyikük projiciál: belevetíti a másikba a hi-
ány szülte ősképet. A férfi-fiú vonzódása a nőhöz
anyakomplexussal terhelt, ami egyébként is ele-
ven motiváció lehetne. A színésznő tétova kitá-
rulkozásában ott munkál a sóvárgó anyai ösztön.
Mindez jószerével a darabbeli társulat színe előtt,
azaz a nyilvánosság szeme láttára történik úgy,
hogy közben mindketten „játszanak", míg kiderül a
rejtegetett igazság. Emberi viszonylatok úsznak át
egymásba, s alakulnak át a szemünk előtt úgy,
hogy a melodramatikus végkifejlet ironikusan
zárójelbe teszi a „fejlődés" értelmét. De nemcsak a
lezárás, hanem a végkifejletig haladó út stációi is
iróniától átitatottak. A sokszorosan megcsavart
freudi mutatványt a rendező és színészei
hallatlan eleganciával, visszaiogottsággal, precíz
kidolgozottsággal oldják meg. Vasziljev a játék
stilizációja révén mintegy „eltartja" magától a
történetet. Iróniája módszertani jellegű, s nem

lételméleti fogantatású. Tulajdonképpen nem is
iróniáról van itt szó, hanem a dolgok szerkezeté-
nek vizsgálatáról, amely valamely nézőpontból
ironikus visszfényt kaphat, vagy ilyennek látsz-
hat. Az emberi viszonylatokat boncolja széjjel ez
a tükörrendszer, s mutatja meg kíméletlen rela-
tivizmusukat. S mivel mindez a szüzsébe szőtten,
színházi körülmények között történik meg, a tör-
ténetmondás, a játék egyben a művészet értel-
mére, relativizálódására kérdez rá. Vasziljev elő-
adásának építkezésmódja ekként ama nevezetes
hagyma metaforájához hasonlítható, amelyről
hiába hántjuk le a héját, alatta újabb és újabb

Fodor Tamás (Dudukin) és Tőrőcsik Mari
(Krucsinyina) (Szűcs Zoltán felvételei)

héjat lehet leválasztani, míg végül az egész el
nem fogy.

A szolnoki előadásban mindez egyáltalán nem
didaktikus szigorúsággal, ellenkezőleg, szelíd és
szikár iróniával; humorral és játékos eleganciával
átitatva valósul meg. A színpad közepére időn-
ként betolnak egy picinyke, oszlopokkal határolt
színpadszerűséget, amely legtöbbször üresen
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ásít a színtérre és a nézőtérre, máskor, például a
„finálé" nagy egymásra találásai után bájosan
ironikus és frivol „fellépőhelyül" szolgál a színé-
szeket játszó színészeknek. Vasziljev itt is tágra
nyitja az asszociációk mezejét: a sivár környezet-
hez képest „teátrálisan" túldíszített reneszánsz
(?) alkalmatosság násziágy-, ravatal-, szakrális-
kellék-képzeteket is indukálhat, s megint csak
gyanút kelthet a nézőben: ebben a stilizált térben
semmi nem az, aminek látszik, vagy aminek
mutatja magát. Sőt továbbmehetünk: semmi nem
az, ami. S akkor szépen újra kezdhetjük hámozni
a hagymahéjakat, a következtetések száma
végtelen, a következmények pedig be-
láthatatlanok.

Igor Popov, a díszlettervező elvont-metafizi-
kus, jószerével üres teret épített a játékhoz. Né-
hány ülőalkalmatosságon, egymásra hányt szé-
ken kívül csak valami hangsúlyosan aszimmetri-
kus, fehér, ajtónyílásokkal szabdalt falszerűség
tagolja és határolja le a játékteret, amelyet a
színészek mozgásának kell megtöltenie jelentés-
sel. Bújócskáznak, szökellnek körülötte, mint va-
lamely érzelmes melodráma felhevült szerelme-
sei. A geometriai vagy architektonikus, térbeli
perspektívát érzékeltető díszletelem kulisszasze-
rűsége és disszonanciája hangsúlyosan ellen-
pontozza a színészi játék ironikusan idézőjelbe
tett, bukolikus báját. A tér és az emberi mozgás
kölcsönösen értelmezi egymást, reflektál egy-
másra. Mindegyik valamilyen kulturális konvenció
szülötte. A kérdés ugyanaz marad: mi is történik
itt előttünk? Mi az, amit látunk? A színészek
különféle székeken ülnek, és látszólag oldottan
beszélgetnek, előrejönnek vagy háttérbe
vonulnak, a kulisszák mögött félig takarásban
figyelik egymást, az egész mintha mégse volna
valóságos...

Szabatosan megoldott, precízen kivitelezett
színészi alakformálásokat láthatunk Vasziljev
előadásában. Törőcsik jutalomjátékán kívül fi-
gyelmet érdemel Fodor Tamás puha és szelíd,
elomlóan bohém, öregesen és anakronisztikusan
vihorászó vidéki színházrajongója, Hernádi Judit
vérbő és nagyszívű Korinkinája, Kaszás Gergő
robbanékony Nyeznamovja. Hernádi
gyöngyözően nevet. Mórikálja magát. Előbb dí-
vásan gurgulázik, hagyja, hogy felhevült partnere
belevesszen bőrének alabástromába, majd
ironikusan játszadozni kezd. Nagyszívű asszony
lesz, mindenki barátnéja. Fodor és Hernádi úgy
fogócskáznak, mórikálnak és viháncolnak boldo-
gan, ahogy bohó szerelmesek szoktak. Mindez
megint csak ott billeg a realitás és az irrealitás, a
valóság és az illúzió határán.

De lehet, hogy már megint át vagyunk ejtve, s
ez az önfeledt játék is csak színházi álca, hiszen
bármikor gyilkos valóság képét mutathatja a já-
ték. Ezek az emberek, ha kell, ölni vagy meghalni
is tudnának játék közben. Krucsinyina, miután az

előkerült medál révén megtudja, hogy elveszett-
nek hitt fiacskája a vonzó színész fiú, összecsuk-
lik, elvágódik, és meghal a nyílt színen. Csak hát
ez a hátrahanyatlás sem valóságos (azaz valósá-
gosan színházi), hanem a melodramatikus szín-
háztörténeti konvenció ironikus imitációja. Le-
hull a függöny, fölhangzik a taps, a színésznőt
játszó színésznő fölkel, hogy meghajoljon, és
Vasziljev megismételteti a jelenetet. Törőcsik új-
ra szépen hátrahanyatlik, majd fölkel és megha-
jol. A színészi én az ismétlődés relativizáló ereje
révén öszszecsúszik a szereplő „civil" énjével.
Már megint zavarban vagyunk: meddig tart az
illúzió, és hol kezdődik a valóság? Avagy meddig
tart a valóság, és honnantól hisszük azt, hogy
illúziók foglyai vagyunk?

Anatolij Vasziljev, a világ egyik legkeresettebb
rendezője, sorban lemondva Olaszország,
Németország, Svédország színházi fővárosainak
meghívásait, immár második alkalommal
zarándokol el Magyarországra, ráadásul egy
vidéki színházba, hogy megrendezzen,
megszenvedjen egy előadást. Mivel
magyarázható, hogy hazánkra esett a vá-
lasztása, holott nem tartozunk a színházi világ
élvonalába, és valószínűleg anyagi lehetőségeink
is elmaradnak a nagy nyugat-európai színháza-
kétól? Mi az oka annak, hogy két és fél hónapra
odahagyva moszkvai műhelyét, A Drámaművé-
szet Iskoláját, idegen nyelvi környezetben állította
színpadra Osztrovszkij darabját, az Ártatlan
bűnösöket? Annak ellenére, hogy előző munkája,
a Művész Színházban 1994-ben bemutatott
Dosztojevszkij-adaptáció, A nagybácsi álma
meglehetősen felemás fogadtatásban részesült,
és a kilencedik előadás után méltatlan módon
lekerült a műsorról (bár hozzá kell tennünk azt is,
hogy a darab díszletét abban az évben a Kritiku-
sok díjával tüntették ki, és a színházi szakma,
illetve azok a ritka szerencsések, akik nem ültek
fel a fanyalgó középszer kritikáinak, és megnéz-
ték, azóta is legendaként emlegetik mind a pró-
bafolyamatot, mind az előadást), Vasziljev elfo-
gadta a szolnoki Szigligeti Színház meghívását.
Nyílt titok, és Vasziljev is megerősíti nyilatkoza-
taiban, hogy elsősorban Törőcsik Mari színészi
zsenialitása hozta ide, amely az utóbbi időben

Az újrajátszott - és végtelenszer lejátszható -
vég, úgy gondolom, nem Anatolij Vasziljev ironi-
kus színházi ars poeticája, hanem a létezés és a
teremtés örökös metafizikai dilemmájának beis-
merése.

Osztrovszkij: Ártatlan bűnősök (szolnoki Szigligeti
Színház)
Színházi komédia 2 részben, „prológussal" Anatolij
Vasziljev átdolgozásában. Fordította: Morcsányi Géza.
Díszlet Igor Popov. Jelmez: Király Anna. Zene:
Selmeczi György. A rendezőmunkatársa: Kozma And-
rás. Rendezőasszisztens: Bencze Zsuzsa. Rendező:
Anatolij Vasziljev.
Szereplők:Törőcsik Mari, Fodor Tamás, Kaszás Mihály,
Hernádi Judit, Petridisz Hrisztosz, Eperjes Károly, Ka-
szás Gergő, Ráckevei Anna, Rudolf Teréz.

nem kap jelentőségéhez méltó megnyilvánulási
lehetőséget. Az is igaz, hogy az orosz rendező
általában véve is nagyra értékeli a magyar színé-
szek tehetségét, még ha úgymond nem rendel-
keznek is egységes, színvonalas iskolázottság-
gal. Ám ezen túl kell még lennie valaminek, ami
búvópatakként jelen van munkáiban, írásaiban,
nyilatkozataiban, és irányítja döntéseit - valami-
nek, ami talán pontosan meg sem ragadható,
szinte már irracionális: ez pedig a kockázatválla-
lás fokozott lehetősége. Vasziljev olyan rendező,
aki minden munkája során a szakadék szélén
táncol, vagy ahogy A nagybácsi álma rendezése-
korfogalmazott: ,,... úgy érzem magam, mint egy
hegymászó - soha sem tudom, hogy mikor zu-
hanok le, és felérek-e egyáltalán a csúcsra." Min-
den alkalommal alapvető kérdéseket feszeget a
színház mibenlétére, az emberi lét értelmére,
saját személyes sorsára vonatkozóan, s így
valószínűleg az előadás címe, az Ártatlan bű-
nösök is túlmutat Osztrovszkij darabjának első
olvasatú problematikáján, a törvénytelen szár-
mazás társadalmi konfliktusán, illetve az elve-
szett gyermek és a vigasztalhatatlan anya
egymásra találásán. A szolnoki próbák idején
Vasziljev többször is utalt rá: a darab kiválasztá-
sában az a felismerés motiválta, hogy pályájának
delelőjén be kell látnia: aki a művészetet, és azon
belül is a színházat választja hivatásként, ártatla-
nul is eleve bűnössé válik. Hogy ez pontosan mit
is jelent, talán akkor válik érthetővé, ha megpró-
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