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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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Vasziljev rendez

báljuk felfedni az előadás mélyebb, nehezebben
kitapintható rétegeit.

Az előadás egyik legfontosabb dramaturgiai
sajátossága, hogy az írott darabhoz képest fel-
cserélte az első és második felvonást, elhagyta a
harmadikat, átemelve belőle néhány jelenetet a
negyedikbe, hogy aztán a fináléban szinte teljes
egészében elrugaszkodjon Osztrovszkij melo-
dramatikus megoldásaitól. Ezáltal az eredeti mű
lineáris időstruktúrája felborult, és így a rendező
szándéka szerint egy modernebb, pirandellói
„színház a színházban" helyzetnek adta át a he-
lyét, amely lehetővé tette számára a realisztikus,
pszichológiai sík mellett (vagy inkább fölött) egy
ezoterikus, szellemi-filozófiai sík megteremtését.
A próbafolyamat során Vasziljev így fogalmazott:
„A különbség az általunk színre vitt Dosz-
tojevszkij-mű (A nagybácsi álma - K. A.) és a
jelenlegi darab dialógusai között abban áll, hogy itt
folyton váltakozik a pszichológiai és a koncep-
tuális motiváció. (...) Mivel ez a színmű mégis-
csak realisztikus mű, az alapvető sík a pszicho

lógiai. (...) Annak ellenére, hogy ez a sík válta-
kozik a szellemivel és a filozófiaival." Az új szer-
kesztés által létrejött dráma „reális" síkja a követ-
kezőképpen foglalható össze: az első felvonás-
ban a híres színésznővel találkozunk, aki vendég-
szereplésre érkezett a vidéki kisvárosba, és az
előző esti bemutató után szállodai szobájában
fogadja a hozzá érkező vendégeket; a második
„felvonásban" részletet látunk abból az előadás-
ból, amelyet a vidéki város színpadán játszik a
helybéli színészekkel közösen, és amely - úgy
tűnik - saját fiatalkorát idézi; majd a harmadik
felvonásban a városi színház mecénása által ren-
dezett kerti mulatság tanúi lehetünk, amelynek
fénypontjaként ünnepélyes búcsúztatásban ré-
szesül. Ez a reális sík a dramaturgiai átszerkesz-
tés ellenére is őriz bizonyos fajta időbeli linea-
ritást, ám a nézőnek egy felszínes pillantás is
elegendő, hogy megsejtse: a kompozíció effajta
értelmezése nem vet fényt olyan figurák szerepé-
re, minta démoni Galcsiha vagy a kerti mulatsá-
gon titokzatos módon feltűnő és eltűnő Murov,
akit a második felvonásban Otragyina élettársa-
ként ismerhettünk meg, nem is beszélve a finá-
léról, ahol Krucsinyina kétszer ájul el, majd tá-
mad fel színpadiasan, amikor a fiatal színészben
felismeri (?) elveszett fiát.

Ez a képlet jóval árnyaltabbá válik, ha a cse-
lekményt pszichológiai síkon, Krucsinyina tuda-
tán keresztül próbáljuk megérteni. A színésznő
többször is utal arra, hogy „túlságosan is élénk a
képzeletem, és talán a józan ész rovására".
Fantáziája hajlamos felcserélni a valóságot az
illúzióval, számára a színpadi lét nem válik külön
az élettől, s ez szinte már beteges képzelődéshez
vezet (Dudukin: „Kezeltetnie kellene magát,
Jelena lvanovna, a képzelet ellen manapság már
vannak igencsak megfelelő eszközök..." -
Krucsinyina: „De nem akarom kezeltetni magam;
jól megvagyok a betegségemmel."). Személyisé-
gének e vonását Dudukin előtt tárja fel, és azt is
megtudhatjuk, hogy a fia halála miatti fájdalom
és bűntudat kergette őt az illúzió, a színház vilá-
gába. Az élettel összeolvadt színház lehetőséget
ad számára, hogy amit az életben elveszített, azt
az illúzió világában előadásról előadásra vissza-
nyerje, s ezáltal ő maga is megtisztuljon erköl-
csileg. Ez után Nyeznamovban, különösen Du-
dukin elbeszélése alapján, felismerni véli fiát,
pontosabban homályos és kimondatlan remény
ébred benne, amely olyannyira felzaklatja, hogy
a távozó Nyeznamovot képzeletében újra vissza-
hívja, majd víziójának kiteljesedéseként megküzd
a démoni Galcsihával, hogy bizonyosságot nyer-
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jen: él-e a fia vagy sem. Az ezután következő
színpadi előadás fantasztikus volta is elképzelhe-
tővé teszi: itt mára szállodai szoba magányában
emlékeivel egyedül maradó nő színpadi látomá-
sa pereg előttünk. („Micsoda gonoszság! Megöl a
bánat a fiam után, siratom őt, keresem a föld-nek
azt a szegletét, ahol feledhetem a bánatomat, ő
meg nyújtja felém a kezét, és egyre hív!") A
későbbi kerti mulatság során pedig a színésznő-
ben felülkerekednek a baljós érzések. („Most már
értem, hogy könnyen megbolondulhat az
ember.") Ezt jelzi a színpadi előadás (vagy láto-
más) szereplőjének, az egykori szeretőnek, Mu-
rovnak a felbukkanása is, aki hol a régi szerelem
fellángolásáról beszél, hol pedig fenyegetéssel
próbálja távozásra bírni Krucsinyinát, ám mon-

danivalójának lényege mégis az, hogy közös
gyermekük meghalt, eltűnt, nem létezik. Vaszil-
jev felfogása szerint Krucsinyina addig nem ké-
pes újra átélni a szerelmet, amíg helyre nem
állította magában a szeretet érzését, és le nem
vezekelte bűnét. Ez azonban a valóságban már
nem lehetséges, így a színésznő egyre inkább
beletemetkezik az önmaga által teremtett „virtu-
ális" valóságba, a színpadi művészetté nemesült
emlékezésbe, míg végül a katartikus fináléban, a
búcsúztatáskor, azonosítja Nyeznamovot saját
fiával. (Osztrovszkij színművében egyértelmű az
azonosság, ám a Vasziljev-előadás ezt a kérdést
nyitva hagyja.) Természetesen e pszichológiai
viszonyok sokkal bonyolultabban működnek az
előadás során, és jóval összetettebb a „színház

a színházban" képlete is, hiszen a kis színpadon
zajló előadás miniatűr függönyének óriás mása
lemegy a felvonások között, illetve a finálé köz-
ben, Krucsinyina második ájulása előtt is. Ekkor
döbbenhetünk rá arra, hogy az egész előadás,
elejétől a végéig, valójában maga az a darab,
melyet Krucsinyina hozott a vidéki kisvárosba, és e
kisváros nézőközönsége mi magunk vagyunk,
Libaszovostul, mecénásostul, mindenestül. E
kettős áttétel következtében azonban idézőjelbe
kerül minden, amit eddig az előadás pszichológiai
síkjáról állítottunk, és ráirányítja figyelmünket
azokra a többé vagy kevésbé szembetűnő jelekre,
kódokra, melyek a darab sokkal mélyebb,
univerzálisabb jelentésrétegeire utalnak.

Ennek megértéséhez próbáljunk meg az elő-
adásra egy másfajta, a hagyományostól eltérő
aspektusból, Pavel Florenszkij kifejezésével élve
„fordított perspektívából" tekinteni. Ekképpen az
első felvonást, amely a szállodai szobában ját-
szódik, tekinthetjük a valóság síkjának, amely a
vége felé fokozatosan átadja helyét az illúzió, a
színház „virtuális" terének (második felvonás),
míg a harmadik felvonás már egy tisztán mitoló-
giai térben, az időtlenség kertjében játszódik,
zsúfolva szimbolikus tárgyakkal és szituácókkal.
Ily módon a színpadi idő nem a múltból halad a
jelenen keresztül a jövő felé, hanem a jelenből
kiindulva Krucsinyina visszaemlékezésén ke-
resztül átfolyik a múltba (első felvonás), átadva
helyét előbb az illúzió, a művészet, majd végül a
mitológia időtlenségének, amelyben feloldódik a
jelen, múlt és a jövő. Már a díszlet stilizáltsága és
a szereplők mozgásának sajátos koreográfiája is
arra enged következtetni, hogy a cselekmény
kezdettől fogva egyfajta mitológiai törvényszerű-
ségnek rendelődik alá. (A díszletet egyébként
Vasziljev eddigi munkáinak esszenciájaként ha-
tározhatjuk meg, hiszen a magas, félkör alakú
zöld fal a Vassza Zseleznova első változata című
előadásából került át, a fehér, árkádos fal pedig
szinte minden darabjára jellemző, leghangsúlyo-
sabban a Jeremiás siralmai című misztériumjá-
tékára.) A darab nyitójelenetében például Korin-
kina virágszirmokat formázó, kacér „termékeny-
ségi táncot" lejt a porzóként meredő Dudukin
körül, amit Krucsinyina és Dudukin hosszú, sta-
tikus beállítása követ a zöld fal kifordított, nem
euklideszi síkja előtt. Az első felvonás zárójele-
netében feltűnő Galcsiha pedig már mozgásával,
alakoskodó, átváltozó intonációjával és fekete
öltözetével is egyértelműen démoni figuraként
mutatkozik meg.

A második felvonástól a visszatérő zenei mo-
tívumok is kidomborítják az előadás mitológiai
hátterét: nem véletlen, hogy a későbbiekben

Kaszás Gergő (Nyeznamov) és Hernádi Judit
(Korinkina)
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Törőcsik Mari (Krucsinyina) és Fodor Tamás
(Dudukin) (Szűcs Zoltán felvételei)

mindig Verdi A trubadúrjának Selmeczi György
által igen finom stílusérzékkel hangszerelt motí-
vumait halljuk vissza. Vasziljev tudatosan nyúlt
ehhez az operához, mivel ennek alapkonfliktusa
is az elveszett, elrabolt gyermek ősi mítoszából
táplálkozik. Míg azonban a második felvonás a
valóság művészi, színházi (mai kifejezéssel élve
„virtuális") leképezését tükrözi, addig az atmosz-
férájában is mitologikus harmadik felvonásban
Vasziljev már olyan tárgyi szimbólumokat rejtett
el, amelyek egyértelműen az előadás szellemi-fi-
lozófiai, mondhatni, ezoterikus hátterére utalnak.
Ilyen például az a hétágú gyertyatartó, melyet a
csendesen, szinte angyali lényként megjelenő
korábbi Annuska helyez Krucsinyina és Murov
közé. A Dudukin „időn és téren kívül álló" kertjé-
ben zajló két jelenet Krucsinyina és Murov között
rendkívül fontos az előadás vasziljevi üzenete
szempontjából. A gyertyatartó két világot, két
szellemiséget választ el egymástól, melyek csak a
feláldozott gyermek visszatérésével békíthetők
össze, amint ez a párbeszédből is kiderül: „Hol
van a fiam? Es amíg őt meg nem látom, köztünk
semmilyen más beszélgetésre nem kerül sor." A
rendező felfogása szerint Murov a racionális,
„törvényen" alapuló szeretet, hit képviselője, az
ótestamentumi szellem egyfajta újkori kifejező-
dése, míg Krucsinyina a feltétel nélküli szeretet,
a kegyelem állapotát kereső újszövetségi szellem
tragikus prófétája, aki elvesztette helyét a mai
világban, ám az előadás végén mégis lehetősé-
get kap a feltámadásra. Krucsinyina e jelenet
legdrámaibb pillanatában, mikor Murov az ő bű-
nösségére kérdez rá, elveszi az asztalról a gyer-
tyatartó mellett heverő könyvecskét, az „írást".
Abból merít erőt, hogyne roppanjon össze a bűn
vádjának súlya alatt, majd visszahelyezi az asz-
talra. E jelentéktelennek tűnő gesztus Vasziljev
rendezésében egy nem szembetűnő, ám annál
sokatmondóbb jelzés.

A másik két figyelemre méltó szimbólum a
labda, amely Milovzorov és Korinkina erotikus
töltetű jelenete során hasad szét, illetve a kocka,
melyet Nyeznamov tör össze Smága segítségé-
vel. Itt, minden valószínűség szerint, az orosz
filozófiában a szlavofilek és nyugatosok vitája óta
ismert és Vasziljev által is vállalt szembeállítás: a
kultúra és a civilizáció ellentéte ismerhető fel.
Nem véletlen, hogy az organikus emberi kultúra
szimbólumát, a gömb alakú labdát Milovzorov
annak a Selavinának az ölén hasítja fel, aki bizo-
nyos értelemben Krucsinyina ellenpólusa.
Smága és Nyeznamov viszont az irracionális,
anarchisztikus emberi szellem megnyilvánulása,

így féktelen hancúrozásuk közepette
törvényszerűen törik össze a merev civilizáció
geometrikus síkokkal határolt szimbóluma, amely
után „evangéliumi" példázatokkal (történet az
emberről, aki talált egy halom aranyat, majd
elveszítette azt, illetve Smága Júdás-
parafrázisa) távoznak.

Nyeznamov és Korinkina sajátosan groteszk
„Ádám és Éva"-játékában az olyan jelzések, mint
a kígyó vagy a szürrealisztikus asztal formájában
közéjük álló fa, már szinte törvényszerűek. Ám
az előadás két legfontosabb szimbóluma min-
den valószínűség szerint a medál és a kehely,
amely a második felvonásban az áldozathozatal
jelének, illetve a keserűség poharának funkcióját
töltötte be, míg a mitológiai térből is kiemelkedő
katartikus fináléban, Nyeznamov monológját, il-
letőleg Krucsinyina zenekari árokba történő
szimbolikus pokolraszállását követően a medál a
feltámadás, az egymásra találás, a kehely pedig
a keresztényi értelemben vett áldozás szimbólu

maként értelmezhető. Így válik próféciává az
elő-adás Krucsinyina szájából elhangzó
zárómondata: „Az örömbe nem hal bele az
ember." Mert Vasziljev előadásának legfőbb
üzenete talán éppen az ember erkölcsi-szellemi
feltámadásának lehetősége, az „örömhír", vagyis
az evangélium.

Mint tudjuk, a színház alapvetően világi műfa-ja
a művészetnek. Ám Anatolij Vasziljev évek óta
tudatosan és intuitíve is „a szent, a szakrális
színház" irányában keresi szellemi útját, hason-
lóan az általa rendkívül tisztelt Peter Brookhoz,
Giorgio Strehlerhez és Jerzy Grotowskihoz. Az
Ártatlan bűnösök bemutatójára megjelentetett
Színházi fúga című kötetben, amely Vasziljev
alapvető írásait, nyilatkozatait tartalmazza, a kö-
vetkezőket olvashatjuk: ,,...én a színházat úgy
tekintem, mint egy templomot, mint egy templo-
mot az emberek között, mint egy reménysugárt,
mint fénypontot a társadalmon belül." Vajon ké-
pesek vagyunk-e a színházi előadás esztétikai
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értékein túl befogadni azokat az „energetikai im-
pulzusokat" is, amelyek az emberi kultúra hiterejű
mozgatói? Képesek vagyunk-e még átadni
magunkat a misztériumnak, hogy a színház szá-
munkra ne pusztán intellektuális élmény legyen,
hanem egész lényünket megmozgató katartikus
megtisztulás? Lehetséges-e mindez a színházon
keresztül? A darab próbái során Vasziljev a kö-
vetkezőket mondta a magyar színészeknek: „Él-
mélyültem a saját elméleti kutatásaimban, és így
elérkeztem a színház lehetőségeinek határához.
Ahhoz, hogy további eredményeket érjek el, be

1998. május 24 , vasárnap kora este a Szolnoki
Művésztelepen nemrég megnyílt Paál István
Stúdiószínházban. A remek akusztikájú pici
térben elhelyezett asztalok körül néhány színész
- Törőcsik Mari, Kaszás Gergő, Fodor Tamás,
Rudolf Teréz és Kaszás Mihály -, valamint e
sorok írója. Szemben „telt h á t , vagyis ötven-
hatvan érdeklődő-hallgató néző. Az Ártatlan
bűnösök délutáni előadása után beszélgetünk a
város közönségét erősen megosztó Vasziljev-
rendezésről. A megszólalások sorrendjét erősen
befolyásolja az a tény, hogy Törőcsik Marinak
és Fodor Tamásnak egy adott pillanatban el kell
köszönnie, hogy időre érjen a fővárosba.

Bérczes László: A fővárosban elterjedt híreszte-
lésekhez képest ezen a Vasziljev-matinén megle-
pően sokan ültek a nézőtéren, és meglepően
sokan maradtak is a szünet után. Ez volta 22. -
természetesen bérletes - előadás. Hogy sikerült
ez a tegnapihoz, egyáltalán, az előzőekhez ké-
pest?

Törőcsik Mari: Vasziljev egy műalkotásból lét-
rehoz egy másik műalkotást. Éhhez mindent
annyira lekottáz, mint egy zeneszerző. Mi színé-
szek tehát kész kottát kapunk, és a Vasziljev-féle
kotta a legapróbb részletekig előírja a mozgásun-
kat is, a beszédmódunkat is. Ezt a kottát meg
tudtam csinálni mára premieren, akkor, amikor
még szörnyű rossz voltam, mert a premieren
mindig szörnyű rossz szoktam lenni. „Megcsi-
nálta a kottát, de azt nem csinálta meg, amiért
érdemes erre a pályára jönni" - dohogott utána
Vasziljev. Igaza volt, csakhogy amikor először

kellett volna zárkóznom egy kolostorba, és ott
dolgoznom. Ez már lehetetlen. A lényegi színház-
hoz vezető úton vereséget szenvedtem. Én a
törekvéseimet lényegi színháznak vagy rituális,
misztériumszínháznak nevezem."

Égy nagy szellemi és művészi útkereső időzött
nálunk véget nem érő zarándoklata során. Meg-
osztotta velünk kérdéseit, kételyeit, prófétai he-
vülettel ajándékozott nekünk egy előadást. Vajon
elindított-e bennünk valamit? Megihletett-e ben-
nünket az orosz színház élő szava? A válasz
talán később jön - túl ártatlanságon,
bűnösségen.

kiállok egy vadonatúj dologgal a közönség elé,
akkor engem - minthogy valaminek a végére
jutottam - mindig valami titokzatos, végtelen
szomorúság fog el, és mivel tudom, hogy ezt
nem szabad érvényesítenem a szerepben - csak
teljesítek, fegyelmezetten követem a kottát. Ját-
szani, felszabadultan élvezni a színpadi jelenlétet,
ihletett lebegésben átadni magamat az egésznek
csak később tudom. Mostanában -tehát ma is -
már ezt éreztem. Ezért olyan elkeserítő arra
gondolni, hogy már csak három előadás van
hátra, aztán június hatodikán, szintén délután,
utoljára megyünk be a színpadra. Éppen akkor,
amikor már sajátunkká válik az, amit annak
idején egyet-len ember megálmodott.

Fodor Tamás: Aki utazott már repülővel, az
ismeri ezt az érzést: a gép elindul, felgyorsul, már
minden porcikája dolgozik - és akkor van egy
pillanat, amikor elemelkedik a földtől. Ezt a pilla-
natot keresi mindenki, akinek köze van bármilyen
művészethez. Két állandóság - a földön járás
biztonsága és a lebegés szabadsága - között van
egy pont, a történés pillanata, amint eloldódsz a
földtől, na, az fantasztikus. Ez megtörténhet egy-
egy próbán, illetve - ahogy Mari is mondta - a
már birtokunkban lévő előadásokon. Ebben segít
a rendező - ha segít. Vasziljev segít. Itt van ez a
hosszú hajú, szakállas, furcsa, dosztojevszkiji
figura. Olyan... Jóistenszerű. Nem a vallásra,
hanem a teremtésre gondolok. Olyan ez, mintha
valaki medret ásna a folyónak. Vasziljev kialakítja
a medret, a parti világot, és amikor ez megvan,
bennünket színészeket- a vizet - beleönt ebbe a
mederbe. A vizet a meder vezeti, de ezen belül
teljes a szabadság. Örvények, öblök vannak, né-

hol megáll a víz, ott elhal az élővilág - hiszen
elképzelhető rossz színészi alakítás, és ott kivész
az élet -, de a mederből nem lép ki az egész. A
folyó él, halad, és megszüli azt a közeget, ami
élteti...

T. M.: .. .milyen okos maga, Tamás! Irigylem,
hogy így tud erről beszélni. Én csak úgy csiná-
lom.

F. T.:...szóval eszembe jutott az egyik próbán,
mi a különbség a Keleti-főcsatorna és a Tisza
között. Mindkettőnek van medre, és folyik benne a
víz. De mégis, szerintem, óriási a különbség! A
rendezők többsége csatornát ás - ha ás -, és
abban folyik a víz, üzemel az előadás. Csakhogy a
folyóban élet van, tőlünk szinte függetlenül
megjelenik a hal, a békanyál, a nád... Magunk is
csodálkozunk, mennyi minden úszik velünk.
Amikor ez létrejön, akkor sikerül az előadás. Itt
Vasziljevnél minden előadáson azt érzem, meg-
születik ez a folyó. Amikor a végén a takarásban
összenézünk Marival, az ő tekintetében azt lá-
tom, ami az enyémben is lehet: olyan jó lenne
folytatni. Mert játszunk, játékosok vagyunk.

B. L.: Marinak is, másoknak is nagyon tetszett
ez a folyóhasonlat. De ebben a metaforában hol
a néző? Mi az ő dolga?

T. M.: Pályám során a következő nézői alap-
magatartásokkal találkoztam: van, aki a dolgokat
azok egyszerűségében érti-érzi, van, aki éppen a
jelenségek komplikált összetettségére érzékeny -
és sajnos van, aki a kettő között lavírozva
tudálékoskodik: ő mindent meg akar érteni és
magyarázni, ő mindig jobban tudja, ő nem tud
ártatlan és nyitott lenni, mert már szétroncsoló-
dott a figyelme és az érzékenysége. A színésznek
tehát a hatástól részben függetlenül kell megítél-
nie a saját teljesítményét: a siker fontos, de nem a
legfontosabb a pályán. Akár a nagy bukás is
lehet sorsdöntő, „jöhet jól" a pálya szempontjá-
ból. A ritka kincs az, amikor az előadás, az alakí-
tás sikeres is és jelentős is. Vasziljev gondolko-
dását semmi nem béklyózza meg, semmilyen
színházon kívüli megfontolást-gondolok itt pél-
dául a sikerre - nem ismer. Vagyis egy Vasziljev
nevű orosz ember egy Dosztojevszkij vagy egy
Osztrovszkij nevű orosz ember darabját rendezi -
hogy Budapesten, Szolnokon vagy Moszkvában,
az neki mindegy. Ott, ahol egy ebéd három óra
hosszat tart, mit se számít, hogy én háromszor-
négyszer előre-hátra sétálgatok. De az a
tudálékos „köztes" néző esetleg megkérdezi:
„Minek sétál ez már megint?!" És otthagyja az
előadást.

B. L.: Ma ez nem volt jellemző, a második
részre is maradtak a nézők.

F. T: Mert busszal hozták őket... Ne, ne ne-
vessenek, nem viccből mondtam ezt. Marinak
igaza volt az imént: ezek az „egyszerű" emberek
ma színházba jöttek, ez volt a mai programjuk.
Éppúgy, mint azoknak a „komplikáltaknak", akik
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