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 ANATOLIJ VASZILJEV

karfákra helyezi a kezét, mint akinek minden
rejét felélték az ismeretlen mélységekből előtö-
ő anyai érzések.

Az eddig elmondottakból talán kiderült, hogy
örőcsik Mari játékának gazdag, sokszínű gesz-

ikulációjából már akkor is sejthető a színésznő
első bizonytalansága, titkokkal teli múltja, ami-
or még úgy tűnik, teljes a nyugalom benne. A
ok apró kézmozdulat egyébként jellemző Tö-
őcsik játékára: akkor is mozognak az ujjai, ami-
or ennek nincs különösebb jelzésértéke. Egyfajta
észültséget érzékeltetnek. Sokszor úgy hat-nak,
intha az érzelmi állapotokat ezek az apró ujj-

átékok generálnák. Máskor meg - ahogy a
imondhatatlan érzések artikulált szavakká áll-
atnak össze - tagolt mozdulatok, megfontolt
ézjelek születnek belőlük. De amikor egy-egy
illanatra elragadja a figurát az indulat, a szenve-
és emléke, megkeményednek, a mozdulatok
egmerevednek.

Törőcsik Mari artikulációja bátran vállalja a
okszínű, szélsőséges megoldásokat. Gyakran
elennek meg a beszédében váratlan hangszín-
áltások, éles artikulációs kontrasztok. Mindez a
egformált figura végletes érzelmi hullámzását

ivatott közvetíteni. Kevés olyan magyar színész
an, aki ennyiféle hangon képes megszólalni (és
evés olyan színészünk van, akitől ennyiféle han-
ot fogadnánk el hitelesnek). Semleges, árnya-

atmentes középhangot viszonylag ritkán hasz-
ál. A Krucsinyinát kezdetben jellemző könnyed
angszínek, kacagások, heherészések kissé felü-

etes, öntudatos figurát mutatnak. A lebegtetett,
vődő dallammenetek a megformált alak maga-
iztosságát erősítik: olyasvalakit hallunk, aki tud-ja
agáról, hogy képes elbűvölni a környezetét, ha

rre van szüksége. Nem idegen tőle a huncut
átékosság sem. De hirtelen komorabb tónusok,
ötét színek jelennek meg a beszédében, mintha
gy-egy váratlanul elhangzó hívószó folyton haj-
ani fájdalmaira emlékeztetné. Murovval való ta-

álkozásában az ingerlékeny düh hangjai szólal-
ak meg. A történet előrehaladtával szaporodnak
fájdalmas, merengő hangütést jelző visszafo-

ott megszólalások, illetve az érzelmes hangula-
okat érzékeltető magasabb beszéddallamok. A
zínházi előadást (illetve a múltat) visszaidéző je-
enetben nemcsak a játékosabb mozgás, hanem a
önnyedebb, csacsogóbb beszédmód is érzékelteti
színésznő átalakulását: könnyedén vált át egy

letkoránál jóval fiatalabb figura szerepére.

sz íné sznő s zem ély is é ge

indezeknek az eszközöknek a számbavétele tel-
esen fölösleges lenne, ha az alakítást figyelve
em lenne az az érzésünk, hogy mindezekben a

elzésekben erőteljes színpadi személyiség nyi-

latkozik meg. Törőcsik Mari játéka bölcs, higgadt
színészetre utal, amelyet elsősorban nem a köz-
lési szándék, hanem a személyiség ábrázolásá-
nak igénye mozgat. Nem jelentése, inkább jelen-
tősége van színpadi megnyilatkozásainak. Törő-
csik néma, mozdulatlan jelenléttel ad súlyt az
általa megformált figurának, képes minden
egyes mozdulatát, gesztusát is jelentőséggel fel-
ruházni. A hangfekvések, hangsúlyok többről be-
szélnek, mint amennyit a szavak elmondanak. A
felhasznált színészi eszközök nem önmagukban
érdekesek, hanem változatosságuk, végletes
sokszínűségük ellenére koherens egységükben.
Nem résztulajdonságaiban, elszigetelt jellemzői-
ben, hanem emberi teljességében mutatják meg
az ábrázolt figurát.

A színház erejéről szól ez az alakítás. Arról,
amikor a játék teljes életet, ellentmondásosságá-
ban átélt sorsot teremthet. Ezáltal akár a valóság
helyébe léphet. Hisz ami megvalósult, miért lenne
több annál, mint amit az ember a képzeletében még
nagyobb intenzitással átél? Végkicsengésében
erről szól az Ártatlan bűnösök szolnoki előadása.

Míg Osztrovszkij hősnője elvesztett gyermekét
ismerheti fel Nyeznamovban, addig Vasziljev
átdolgozásának főszereplője inkább csak a szín-
padi illúziók világában találhat nyugalomra. A
végső bizonyíték ugyanis nem más, mint az első
felvonást záró színházi előadásban megismert
kel-lék. Nyeznamov azt a medált hajítja a
zenekari árokba, melyet Otragyina adott
elválásukkor Murovnak (és amelyet a történet
folytatása szerint a férfi afféle ismertetőjelként
akasztott a kisfiuk

Az Arbatszkaja metrómegállónál szállok ki, az új
Arbaton indulok el, és befordulok az első
keresztutcán. Ott, ahol egy kedves, kicsi, kék
hagymakupolás templomocska áll. Állítólag ide
járt annak idején Tolsztoj, és ide jár mostanság
Anatolij Vasziljev. A ház-számról ismerszik meg
színháza, amelyet az átlagosnál - moszkvai
viszonylatban - elegánsabb bérház néhány
egymásba nyitott lakásából alakíttatott ki az
immár legendás orosz rendező. Belépek a
lépcsőházba, a lefelé vezető lépcsősoron
riasztóan hosszú sor várakozik. A korlát mellett
békésen ácsorgó, csodában bízó emberek
szótlan beletörődéssel és néma irigykedéssel
nézik, ahogy a magabiztosság látszatát felöltve
le-csattogok a lépcsőkön. De vajon megvan-e a
jó

nyakába). Miközben Krucsinyina lemegy a me-
dálért, kezében ugyanazt a kelyhet tartja, melyből
korábban Otragyina emelte ki az ékszert. A po-
harat az estély zárójelenetében Korinkina hozta
be a színre, majd átnyújtotta Dudukinnak, aki
pohárköszöntőt tartott. Ezután Krucsinyina ja-
vaslatára mindenki ivott belőle a színészek
egészségére. Így került végül a kehely a színész-
nőhöz. Amikor Krucsinyina visszaér Nyezna-
movhoz a medállal, belehelyezi a pohárba, és a
kis színpad közepén álló oszlopra állítja. Dobper-
gés szól, miközben a színésznő összeesik, majd
gyorsan lehull a hagy színpad függönye. Vége a
színházi előadásnak? Es a színpadi életet élő
színésznő meghalt? A játéknak azonban nincs
vége. Miközben a közönség tapsol, újból föl-
megy a függöny. Ismét látjuk az utolsó jelenetet.
A színésznő a kehellyel megint a kis színpad felé
indul. Most azonban már nem csak Nyeznamov
várja. Ott állnak-ülnek a többiek is a kis színpa-
don - nemcsak a valóságos szereplők, hanem az
emlékekből előlépő figurák is. A kis színpad előtti
zöld fotelban Murov ül, az első takarásból An-
nuska hajol ki, a jobb hátsó oszlopról Galcsiha
néz le. Amint Krucsinyina fölrakta a posztamens-
re a kelyhet, újbóli összeesik. De most nincs vége
a jelenetnek. Kiderül, hogy csak elájult. Dudukin
aggódó szavaira („már azt hittem, hogy meg-
hal") kaján mosollyal válaszol: „Az örömbe nem
hal bele az ember!" Eközben lassan kivilágosodik a
nézőtér. Íme hát megint csak színházban va-
gyunk? Aki a valóságban meghal, az a színpadon
életben marad?

előre protekcióval lefoglalt belépőm? Igen, a
kedves beengedő hölgy megtalálja nevemet a
listáján, továbbad a kedves idős úrnak, aki beve-
zet a terembe, és továbbad a kedves ültető hölgy-
nek, aki - ő tudja, milyen rendszer szerint -
meghatározza, hová ülhetek. A lényeg az, hogy
belülre kerültem, kiválasztott lettem. Előttem
keskeny, magas tér, csupasz fehér falak- kivéve
a mennyezetet, mely megőrizte az eredetileg itt
lévő három lakás gyönyörű díszítését. Szigorú
rendben, szűk, templomi padokon harminc-
negyven ember, fölöttünk, a galérián is néhá-
nyan. Megilletődötten üldögélünk. Balra fent, az
erkélyívek közül is három-négy szerencsésen be-
lopott néző kukucskál. Velük szemben, a játéktér
jobb oldalán kis ablakok nyílnak a kék égre -
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Moszkvában este tíz körül sötétedik. Itt benn
nincs büfézés, csokipapírzörgés, másról-oda-
kintről való fecsegés. Szertartásos csend, vára-
kozás van. Lassan belém költözik az izgalom és
az ijedtség, mint mindig, amikor én, a hitetlen
valamilyen-bármilyen vallási rituálé kukkoló ré-
szesévé válok: vajon értem-e majd, mi történik
és miért? Értem-e most, amikor a nyelvet - a
szöveget - alig ismerem? Próbálok hát ismer-
kedni, nézem szemben a teret.

Hátul Igor Popov már ismerős, klasszicista
homlokzata, szokásos kicsinyítésben. A csont-
fehér padlózaton öt szék, három átlósan kereszt-
ben, kettő hozzánk közel, bal elöl. A hátsó hom-
lokzat előtt sisakos mellszobor néz ránk. Fehér. A
földön feltekert szőnyeg, száraz virágok, sok-
sok gyertya. Bejön a játéktérbe öt személy, nyil-
ván a színészek (köztük, felismerem, Koljaka-
nova, még '86-ban láttam a Hat szerepben, va

rázslatos volt). Négyen leülnek, az ötödik hátul
megáll, várnak, nézik egymást. Nincs sötét,
nincs kezdés. Illetve kezdés volt már az, amikor
beléptem a lépcsőházba, és megtalálták a neve-
met a listán - tehát kiválasztott lettem; amikor
évekkel ezelőtt először (másodszor, sokadszor)
láttam Vasziljev-rendezést, és viszonylag beava-
tottá váltam. Mert Vasziljev nem egy-egy bizo-
nyos előadást csinál, amelynek sajátos és egy-
szeri közegébe beléphet az ártatlan, de érdeklődő
és nyitott néző, hanem folyamatosan tanulmá-
nyozza-vizsgálja-megérinti-megéli a színház és a
nem-színház, a fikció és a valóság, a szent és a
profán határát képező, nem létező vonalat. Ezt a
munkálkodást - konkrét címektől és szerzőktől
függetlenül - folyamatában érdemes és lehetsé-
ges csak követni, mert a vasziljevi fonalat vesztve
érvényes jeggyel rendelkezve is bezárul előttünk
színházának kapuja - amiről egy 1992-es inter-

Jelenet a Don Juan kővendége című moszkvai
előadásból

júban maga is így vall: ,,...természetes, hogy
bezárom a színház ajtaját. Es minél inkább bezá-
rom a színház ajtaját, annál inkább hasonlít az
egy kolostorra."

Nyilvánvaló tehát, hogy nem elég a nézői igye-
kezet. Döntő az lehet, merre fordul adott esetben a
rendező figyelme: fordul-e még az úgynevezett
közönség felé, vagy a még létező néző már csak
azt a néhány kiválasztott beavatottat jelenti, aki e
laboratórium-kolostoron belül ránézhet arra,
amivel az adott pillanatban a rend főnöke és a
rend szerzetesei-apácái foglalkoznak. Vajon az
irány, a szándékoktól függetlenül megvalósuló
végeredmény az lenne-e, hogy a rend tagjai ki-
fejlesztenek egy nyelvet, mely csak itt, a Po-
varszkaja utca 20. alatt és csak számukra érvé-
nyes? Fennáll az esély. Nyelvem-tollam hegyén
ott a szó: fennáll a veszély, de hát miért lenne az
baj, ha valakik egyirányú, intenzív vizsgálódás
során eljutnának oda, ahová mások már nem
tudják követni őket? Más kérdés, hogy akkor
talán nem színházról kellene beszélnünk, és nem
lenne miért befordulnunk az új Arbat mellékutcá-
jába.

Puskin Don Juan kővendége című drámájának
kapcsán írom ezeket, amely drámát 1997 óta
játssza A Drámaművészet Iskolája. Nem lehet
véletlen, hogy ennek a produkciónak próbáin
hangzott el Vasziljevtől a következő megjegyzés:
,,...laboratóriumi gyakorlatokra van szükség."
Ugyanebben az évben, az Álarcosbál franciaor-
szági bemutatója után írta a rendező: „Olyan
színházat csinálok, amely a színház lényegével,
alapvető törvényeivel foglalkozik: az előadás már
nem érdekel."

Egyenesen ül az öt színész a támla nélküli
székeken, nézik egymást. Puskin drámájának is-
meretében próbálom kiosztani a szerepeket, de
kísérletem csődöt mond. Puskin darabja Don
Juan és Leporello kettősével kezdődik, itt viszont
öt „szóló" következik. Változatlanul kitartott te-
kintettel, egymást váltva megszólal mind az öt
színész. Ki kicsoda? - kérdezi első reflexből a
néző, és már azon az úton jár, amit Vasziljev
kijelölt neki. Hiszen szerepek és személyek állan-
dó forgatagában a néző azt kérdezi, ami a
Vasziljev-előadások leglényege - gondolom én -,
de ezt az egyszerű kérdést oly sokféleképpen
teszik fel a különböző produkciók. A színészek
minden megszólalása valószerűtlenül mester-
kélt, és alig elviselhetően hangos. Tudatosan
megformált, „formázott" és hangsúlyozott költé-
szetről, „nem-valóságról", szerepek felvételéről-
hordozásáról-átadásáról szól ez az egész, és ezt
éppen az teszi nyilvánvalóvá, hogy a külvilágot
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kizáró, fehér templomi falak közt, a természetes
napfény és a reflektorok-gyertyák összekompo-
nált közegéből, a művi rendezettségből néha ki-
néznek ránk a színészek, engem, a szomszédo-
mat, a „civil" társat megszólítva közvetlen kap-
csolatot keresnek velünk. A szertartások meg-
érinthetetlen szentsége és a hétköznapok profa-
nitása keveredik folyamatosan, így egy idő után
az is természetes, hogy Don Juan, illetve az a
férfi, aki éppen Don Juan, a mellettem ülő höl-
gyet átkarolva magyaráz a játéktéren belüli szí-
nész hölgynek-az „életbeli" nőt ölelve próbálja
meghódítani a fikcióbeli Dona Annát/Laurát. Sőt
Leporello, az a férfi, aki éppen Leporello, köze-
lebb jön, és Polaroid fényképet készít alkalmi
szomszédomról. Módomban áll még azt is meg-
lesni, hogy búcsúzáskor Don Juan szájon csó-
kolja a nőt, a „valóságost" -ak i még csak el sem
pirul, miközben biztos vagyok abban, hogy a
pillanatokra létrejövő igazán intim kapcsolat el-
lenére eszébe sem jutna, hogy a játéktér szent-
ségét megzavarja.

De a csók előtt még sok minden megtörténik.
Először is egy váratlan epizód, amikor is rende-
zői-színészi szándéktól függetlenül, véletlenül
megvalósul szertartásszínház és megrendezhe-
tetlen valóság egysége. Az említett öt rövid mo-
nológ után feláll az egyik színésznő, megáll a
férfiak előtt, és mi, nézők azt látjuk, amit ő nem:
hosszú ruhájába belekap a földre lerakott gyer-
tyák egyike, a ruha lángra lobban, a nézők fel-
szisszennek, Doňa Anna/Laura továbblép - és
nem történik meg az, amitől mindannyian félünk,
és amire titkon mindannyian vá-
gyunk (hiszen most itt van előt-
tünk az élő, lélegző színész, te-
hát bármi megtörténhet), nem, a
ruha mégsem gyullad meg.
Mindez csak néhány másod-perc,
de oly „tökéletes", hogy Vasziljev
valószínűleg nem látná szívesen,
ha e villanásnyi ártatlan
lángocska legyőzné, érvény-
telenítené a rítus összes meg-
komponált gyertyalángját. Az
előadás szerencsére megy to-
vább, szerepcserékkel, jelenet-
ismétlésekkel, beékelt Puskin-
versekkel tulajdonképpen halad a
történet, eljutunk odáig, hogy az
egyik színészből szinte vég-
érvényesen Don Carlos lesz: kö-
telekkel falhoz erősíti magát, ott
kalimpál a faltól elszakadni pró-
báló, pocakos, szakállas puttó,
egyszer csak két nyílvessző pat-
tan ki a falból, jelezve, Carlosnak
vége, egyúttal jelezve azt is, hogy
Vasziljevnek van humora. A
színész aztán kibaktat a szín-

ről, megjelenik fenn az erkélyen, és érdeklődve
bámulja az előadást. Mellette gyönyörű nő kezd
énekelni, lehetne ez a Puskin által is megénekelt
Laura csábos éneke, a dalban méltóság és ünne-
pélyesség. Lenn, a tér közepén, egyetlen széken
egymáshoz simulva felváltva válaszolgat a két
színésznő, Doňa Anna kettős akarata, az életbe
vágyó közönséges nő és a zárdai aszkézisbe
kapaszkodó szent. ,.Most én magát szeretem" -
hangzik az éppen soron lévő Don Juantól a val-
lomás, s Anna kétértelmű női mosollyal néz el a
semmibe.

Szerepek váltogatása, maszkok fel-levétele - a
személyes-civil jelenlét és az ideiglenesen (?)
zárt rendszeren belüli alakítás közti mezsgyén
közlekednek a színészek ebben a Vasziljev-elő-
adásban (is). „Ki az ott?" - szólnak fel amúgy
mellékesen erkélyről kikönyöklő társuknak. Az
mozdul, eltűnik az oszlopok között, és hangos
csattogással érkezik lefelé a játéktéren kívüli,
úgymond, takarásban lévő lépcsősoron. Papu-
csok csattogása - ezt halljuk, ez történik. Azonos
közegbe kerülünk mi, nézők itt és a színészek ott:
várjuk, hogy valaki - még nem szereplő, már nem
kívülálló - beérkezzen a térbe, s belépve
felvegye a szerepet, megválaszolja, ki is ő. Kü-
lönben Leporellóként, mulatságos, szerencsét-
len alakként jelenik meg, fogyasztói kultúránk
kihajított törmelékeiből: ilyen-olyan papírdobo-
zokból összeragasztott keresztet cipel a hátán. A
régóta várakozó fehér mellszoborra horgot
akasztanak, a fejrész egyszer csak megemelke-
dik, elválik a nyaktól, a kővendég „érkezése"

kicsinyessé, semmissé teszi férfiak és nők sze-
repjátszásait. Sokszoros színházi idézetként né-
mán pörög egy facsiga, kisajátítva az időt: a
Povarszkaja 20. alatti zárda állandó és alkalmi
lakói bámuljuk, ahogy végül lassúkat fordul, ol-
dalra billen, megáll.

Sötét. Ot személy felsorakozik előttünk, mi
bizonytalanul tapsolunk. Talán színházban vol-
tunk, talán személyiségünk elmosódó kontúrjairól,
a valóság és a fikció közti végtelenül széles
mezsgyéről tudósított bennünket a megismerés
egyre mélyebb, zártabb, szűkebb ösvényéről
életjeleket adó színházi filozófus, Anatolij Vaszil-
jev. Meglehet, még korábbi előadásélményeim és
Vasziljevvel folytatott beszélgetéseim alapján
vetítek a látott kétórás jelenségre egy sajátos,
magam számára egyszerűsített értelmezést,
melynek annyi köze van Vasziljev szándékaihoz,
mint a megvalósult szertartásjátéknak Puskin
Don Juan kővendége című drámájához, szóval
kevés. Nem tudom. Nem tudom, Anatolij Vasziljev
és zárdatársai következő szertartásáról én, a
néző végképp kiszorulok-e majd - még akkor is,
ha nevem szerepel a kedves beengedő hölgy
listáján. Vajon lesz-e még hely számomra a szűk
templomi padokon? Vajon lesznek-e még nézői
padsorok, vagy A Drámaművészet Iskolájának
kapuit egyszer csak elfelejtik kinyitni?

Jelenet a Puskin-előadásból


