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A korszerű színház művésze

Szabálytalan jegyzetek Georgij Tovsztonogovról

Megpróbáljuk felidézni a színház hétköznapjain az ünnepnap élményét, meg akarjuk fejteni
az élmény titkát.

Kevés az olyan katartikus színházi este, mint a Kispolgárok Tovsztonogov rendezésében.
Kevés az olyan élő, nagy színházi együttes, mint a Leningrádi Gorkij Drámai Színházé.

Fogynak a nagy külföldi színházi konstrukciók. A Moszkvai Művész Színház és a Berliner
Ensemble kivételes öröksége, küzdelmes hagyományőrzése és továbbépítkezése nem hat olyan
erővel ma, mint tegnap és tegnapelőtt. Az angol Shakespeare Színházban izgalmas tíz
esztendős periódus ért véget, és az új vezetés munkáiban még nem láthatók Peter Hall és Peter
Brook műveihez hasonlítható eszmei és stílustörekvések. A Laurence Olivier vezette Angol
Nemzeti Színházban kiváló produkciók születnek, de a repertoár eklekticizmusa, a különféle
rendezői stílusok egymás mellett jelentkezése nem ad sajátos arculatot az együttes-nek. Giorgio
Strehler húsz év után elhagyta világhírűvé tett együttesét, a Piccolo Teatrót, Roger Planchon
villeurbanne-i színházából nem érkeznek hírek olyan friss előadásokról, mint a híres
Shakespeare- és Brecht-értelmezések vagy a hazánkban is bemutatott Dandin György. A TNP
művészi arculata nem hasonlítható - egy-egy nevezetes produkció ellenére sem - a Jean Vilar
vezette néhány évvel ezelőttihez, J. L. Barrault örök fiatalságának erejével teremt a cirkusz
porondján sikert Rabelais-adaptációjával, de társulatteremtő koncepciója állandó színházi
hajlék nélkül maradt.

Sok a perspektivikus, remek kísérlet világszerte, olyan, amit látni kellene és hatását érezni,
Ljubimov Taganka Színházától Peter Brook londoni színészstúdiójáig, de a jelentős, ha-
gyományt őrző, megújulni képes színházi organizmus egyre kevesebb világszerte és itthon is.

Ezért is olyan kivételes Tovsztonogov Kispolgárok-rendezése után örömünk -- és reményünk.
Hiszen önmagunkról is szó van - a szocialista színház perspektívájáról.

Szembesíteni próbálom az élményt Tovsztonogov 1965-ben irt könyvével.* Keresem
Tovsztonogov rendezői művészetének és társulatának „titkát". Könyvének fő motívuma a
korszerű színház. Minden fejezetében, gondolatsorában és példájában, tervében erről be-szél.
„A színház akkor győzött, amikor képes volt érzékelni az időt, és akkor szenvedett vereséget,
amikor az élet illusztrálására vagy pedig a divat követésére vállalkozott. . . A tehetséggel együtt
a kor minden alkotó törekvésünk legmagasabb bírája... A korszerűség egy-úttal a lakonikus
stílust, a kifejezőeszközök maximális tisztaságát és konkrétságát, a színészi teljesítmények
intellektuális tartalmát jelenti."**

A Gorkij Színház műsora

Hazai színikritikák és alkotói nyilatkozatok mostanában egyre többet foglalkoznak szín-
házaink műsorösszeállításával, az eklektikus színházi program mellett és ellen érvelve. A
közelmúlt másik polémiája színházaink profilját érintette; a több rendezői stílust magába

* Megjelent a Korszerű Színház sorozatban A rendező hivatása címmel, 1966-ban, Szekeres Zsuzsa fordításában. **
A korszerű színház c. cikkből, Népszabadság, 1969. április 12.



foglaló együttesekkel szembeállítva az egy rendező formálta színházat, keresve a magyar
színházi élet további alakulásának útját, jobb lehetőségeit.

Tovsztonogov színháza érdekes példa arra, hogyan valósulhat meg markáns művészi egy-
ségben a világirodalom legkülönbözőbb műfajú remekeiből válogató műsor - a főrendező
eszmei és stílustörekvéseinek, ars poeticájának foglalatában. (A színház orosz klasszikusok,
szovjet művek mellett Shakespeare, Brecht drámáit és Arthur Miller több darabját is játssza.)
Érdekes rímelést találhatunk Tovsztonogov költői realista elképzelései és Miller esztétikája
között. „Hatalmas méretű művészetről álmodom, de a pszichologizáló s ebben az értelemben
halk, »csendes« művészet híve vagyok. De ez a csend azoknak a laboratóriumoknak a
csendjéhez hasonlítson, amelyekben a tudósok a természet legbonyolultabb fizikai, kémiai
folyamataiba hatolnak be... az álmom az, hogy minden műfaj az emberi lélek mélyébe
hatoljon." - írja Tovsztonogov.

A műsordarabok kiválasztását Tovsztonogov szerint nem az egyébként fontos színészi vagy
rendezői adottságok határozzák meg: „A legjobb színészek által megszólaltatott legki-tűnőbb
klasszikus színdarab is a galvanizált hullához hasonlít, ha problémái nem kapcsolód-nak
korunkhoz, s nem izgatnak minket."
Kispolgárok

A Kispolgárok előadása bennünk, a megrázó élmény átélőiben különböző hullámokat vert.
Az előadás hatásának elemzésekor a gorkiji mű újrafelfedezésére, újraolvasására gondolunk, a
kötetlenebb szcenírozásra, a fény és a zenei effektusok merész alkalmazására, a színészi
játékban megújultan érzékelhető nagy orosz színházi hagyományokra; a végletes szenvedé-
lyekre és a pszichológiai jellemzés költői árnyalataira. Iró, mű és rendező kivételes találko-
zásának vagyunk tanúi, amelyben Tovsztonogov „bekapcsolódik az író áramkörébe" :

,,...ha mindig az emocionális indíték kritériumát tartjuk szem előtt, teljesen váratlan fel-
fedezésekre bukkanhatunk." Ilyen váratlan felfedezés Tovsztonogové: „a kispolgárság formái
változnak, a lényeg azonban bárhol és bármikor, tehát ma is változatlan."

Ezért válik könyörtelenné, kínzóbbá és fojtogatóbbá, veszélyesebbé a Tovsztonogov láto-
mása alapján életre kelő Gorkij-dráma, mint e mű bármely eddig látott előadásán. Csökken a
részvét, a hasonlóság a csehovi hősökkel. Amikor Tatjánát nem engedi el apja Jelenával, az
özveggyel pirogot sütni, nem jut eszünkbe - mint régebben mindig - a helyzet azonossága a
Ványa bácsi II. felvonásának zárójelenetével, amikor Szonya és Jelena zenélését tiltja meg
Szerebjákov. A Kispolgárokban erősebb a kiszolgáltatottság, a meg nem értés, a kitörés lehe-
tetlensége, Tatjána bilincsei nehezebbek, mint Szonyáé. Tovsztonogov megtalálta az „érint-
kezési pontot" a mű és mai életünk között: „...képzettársításokat kell bennük (a nézőkben)
keltenünk a múlt és jelen között. Ezzel mintegy átlépünk az időn és közel hozzuk a
klasszikusokat korunkhoz."

Tovsztonogov egyik korábbi világhírű rendezése Gorkij Barbárokja volt, ennek rendezéséről
szóló gondolatai értetik meg a Kispolgárok előadásának egyik legvonzóbb sajátosságát:
tragikus-groteszk hangvételét. „ ... van a Barbárokban olyasmi, ami ma is érdekel minket. Ez
pedig a barbárság, amely valamennyiünkben rejtőzik, ez a barbárság kandikál ki az önző szülői
szeretet, a mások sorsával szembeni közömbösség mögül. Barbárság rejtőzhet a régi-módi zakó
és a divatos nadrág mögött. Konszolidált barbárság és agresszív barbárság."

Az előadás kezdete előtt, a később is visszatérő zenemotívum alatt megvilágosodik a kortina;
rajta csoportkép: a kispolgárok, a darab szereplői családi fényképtablón. Majd az előadás végén
ugyanez a kép tér vissza: a már megismert szereplők azonos beállításban.

Tragikus-groteszk momentumok szövik át az előadás egészét, mindegyik a fő témának, a
kispolgári lét anatómiájának kifejezője.

Pjotr (A. I. Boris zov és V. E. Recepter játszotta felváltva) a zongorán tetszelegve pötyög-



teti a Marseillaise-t, a környezetébe és életébe is már betolakodó forradalmi indulóval mint
gyerekdallal játszadozik. Ilyen infantilis a kapcsolata az életformája elleni lázadással, a kitö-
réssel, a változással is. Tyetyerev mondja Besszemenovnak Pjotrról: „És a maga idején
ugyanolyan kapzsi, gőgös és kegyetlen lesz, mint te vagy..."

Besszemenov (J. A. Lebegyev kiváló alakításában) tragikomikumának egyik része folytonos
tekintélyt teremteni akarása, csökönyös sóvárgása a régi patriarchális rend után. Ezt provokáló
indulattal is kész hangsúlyozni: például az ebédelésnél többször is megismétli az asztalhoz
leülést, felállást, hogy Tatjána gyermeki, hűséges követését, utánzását újra és újra
kikényszerítse.

Besszemenov és gyerekeinek vitája

Csökönyös odamondások, szemrehányások, áligazságok, feltépett indulatok, az apa re-
ménytelen segíteni akarása és a gyerekek önvédő, gőgös elutasítása... Tatjána őrjöngő ka-
paszkodása, eszeveszett fel-le rohanása a szoba egy sarkában, a börtönébe zárt rab vicsorgó
tehetetlenségét fejezi ki, „ellenpontozva" szavait. „A maga igazsága idegen nekünk. . . Nekünk
már megvan a magunké..."

A II. felvonás végén a Tyetyerevnek valló, kitárulkozó Tatjána szavait felerősíti a monoton,
idegesítő, lejárt gramofonlemezen sercegő tű zaja, még kínzóbbá teszi a lány vergődését. „Nem
tudom, hogy miért fáradtam ki ennyire, miért unok ennyire mindent, de. . . értse meg, szörnyen
unom. . ." Ki tudja, hányadszor jár így le Tatjána életereje.

Akulina, a mama (M. A. Prizvan-Szokolova nagyszerű megformálásában) örökös remény-
telen jót akarása, vihart eloszlatni vágyó tehetetlensége teljesen komikussá válik, amikor le-
lepleződik ajtó mögötti hallgatózása. Gogol Revizorában jár így pórul Dobcsinszkij.

Besszemenov és Pjotr kibékülése, megrendülése, a feloldódó feszültség, az adott pillanatban
átélt minden megoldás reményének érzelmessége, az összeölelkezés és sírás ringató hangulata -
Besszemenov mint egy kisfiúnak, úgy öleli a huszonhatéves véndiák Pjotrnak a fejét - Moliére-
komédiába illő hirtelenséggel reccsen szét. Amikor Besszemenov egy pillanatra félrenéz, Pjotr
lábujjhegyen kiszökik a szobából, s mire az apa visszanéz, hűlt helyét leli.

Ez a helyzet ismétlődik szinte ugyanígy a IV. felvonásban Besszemenov és Pjotr között. Az
ismétlődés az apa-fiú kapcsolat állandóságának kifejeződése.

Tatjána szerelme. A sűrűvérű, kielégítetlen szexuális vágytól feszülő lány félreérti Nyíl
szánó, lágyabb gesztusát, és amint egyedül marad, lebontja börtönrács-kontyát, és szinte a
szeretkezés előtti sóvárgó vágyban, a végletekig feszített idegállapotban lesz tanúja Nyíl és
Polja szerelmének.

A magára maradó roncsra, Tatjánára rátör az életén uralkodó Besszemenov kiabálása: „Ki
szórta ki a parazsat?! Sztyepanida. . . Sztyepanida! ! ! !"

A hangszórókkal felerősített szürrealista hangzavart Tatjána víziójaként halljuk. Ingmar
Bergman látomásai, asszociációi jutnak eszembe, azokhoz hasonlítható a Tovsztonogov te-
remtette pillanat.

Az erkölcscsősz háziúr és a lakbér

Ez lehetne annak a csúfondáros helyzetnek a címe, ami Besszemenovék és Jelena között
játszódik le. Besszemenov gyűlölete és lenézése Jelena iránt egy pillanat alatt elpárolog, amikor
Jelena (L. J. Makarova csupa életerőből és játékos jókedvből szőtt alakítása) lakbért fizetni jön.
Besszemenov komótos udvariassággal fogadja a fizetés hírére, aprólékosan számítja
számológépén a tartozást, sőt merev és szálkás magatartásának páncéljából előbukkan a hajdani
„férfitermészet" is. Akulina, a felesége mindezt kiszikkadt-irigyen figyeli, sőt Jelena távozása
után még tudomásulvételét, szemethunyását is Besszemenov értésére hozza. S mindez zenére!. .
. ami aláhúzza. kiemeli az egész helyzet torz képtelenségét.



A zenei motívumok felhasználásában Tovsztonogov követi könyvében leírt elképzeléseit, de
tovább is lép azokon. A Kispolgárok a zenei hangsúlyok nélkül is előadható lenne, de különös
érzelmi és groteszk többletet kapunk így. A zene mindenkor a helyzetek kiélezettségét
fokozza.

Az orvos és a honorárium

A Tatjána öngyilkossága után érkező orvos (I. Zabludovszkij és G. A. Stilj megjelenítésében)
pedáns, cvikkeres, a besszemenovi kispolgári réteg felett álló kis úriember. Mikor befejezte a
vizitet, még várakozik, marad. A honoráriumra vár, Besszemenov hálásan kétszer is köszönetet
mond neki, kezet ráz vele, s csak ekkor jut Besszemenov eszébe a tartozás. Az apa szégyelli
átadni a pénzt, Pjotrnak adja oda, kihíva őt a másik szobába. Közben az orvos leül, s lezajlik
Tyetyerevvel a beszélgetés. A fölényeskedő doktor visszahúzódik Tyetyerev felismerésekor.
Végre Pjotr kijön, ő is az orvos kezét szorongatja, s a pénzt félszeg zavarában nem tudja
hogyan átadni. Végül is az orvos szinte kitépi kezéből és kimegy. Erre a felejthetetlen
életmozzanatra mondatnyi utalás van a drámában, de mint a többi említett epizód, ez is
kitágítja, érzékletesebb é teszi a fő motívumot.

Besszemenov és a fiatalok

A IV. felvonásban a fiatalok vidám hangulatába, énekébe tör be a templomból hazaérkező
Besszemenov és Akulina. Ez a találkozás adja az előadás egyik leggroteszkebb helyzetét. A
fiatalok alig tudják visszafojtani jókedvüket, amit csak fokoz az elképedő Besszemenovék
látványa. Csak Tatjána nem énekelt, csak ő nem nevet. Besszemenov később beszélni kezd
hozzájuk, megpróbálja agyonrágott mérgeinek egyikét előadni a fiataloknak, de azok alig
figyelnek rá, vagy kinevetik. Az ablakon énekszó szűrődik be, Besszemenov átkozódik még
egyet, majd kimegy, s a fiatalok fellélegeznek. Csak Tatjána szedi a megkönnyebbülés öröme
közben is cseppentős gyógyszerét.

Nagy veszekedés, nagy bánat

Az előadás legpoetikusabb, legkedvesebb alakja Percsihin (N. N. Trofimov játssza, vonzóan
életszerető, őszintén derűs, naiv karaktert formálva, széphez vonzódó vitalitását hang-
súlyozva). A nagy veszekedésben tántoríthatatlan, naivan nyílt beszéde különösen fokozza a
helyzet szélsőséges ellentmondását. Ennek a felfokozott komikus haláltáncnak legmeglepőbb
pillanata, amit Gorkij így ír le: „(Jelena elmegy, de maga után húzza Pjotrt is) Besszemenov
(tehetetlenül körülnéz): Így állunk? (Váratlanul hangosan és gyorsan): Rendőr! Hívd azonnal!
(toporzékol)"

Tovsztonogov és Lebegyev Besszemenovja lassú, nehéz léptekkel megy az ablakhoz, és
pontos mozdulatokkal szedi le a párkányról a virágcserepeket, majd lassan feláll és kikiált:
„Rendőr!" Épp olyan pontosan végzi mindezt el, mint ahogy kiszámolta Jelena tartozását.
Komótosan.

A családi összeomlás, a fájdalom, a jajongás, a mély, sötét bánat kusza, zavaros és egyre
elkeseredettebb, egyre torzabb jajszavai következnek, Besszemenov üvölt, Akulina jajveszé-
kel, és a hatalmas Tyetyerev (P. P. Pankov lenyűgöző, bővérű karakterrajza) egyre megállít-
hatatlanabbul röhög. Es a nevetés szól tovább később Percsihinben, amikor nevetgélve ki-
botorkál: „Csudabogarak".

Tatjána, aki ebben az előadásban E. A. Popova felejthetetlen alakításában talán a legvég-
letesebben éli, képviseli a csudabogár kispolgáriság tragédiáját és szörnyű komikumát, végül
egyedül maradva a besötétedett szobában, ismét molyokat fedez fel, és vadászik rájuk.

Tovsztonogov rendezői költeményéből nagyon sok részletet lehetne kiragadni még, ha mást
nem is keresnénk, csak a groteszk hangsúlyok momentumait. S ez természetesen csak
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egyik rétege a rendezésnek. A szerepek karakterrajzát sokszor merőben újjáformáló vagy
továbbépítő színészi játék pszichológiai vezetése, a kapcsolatok árnyalatainak felfedezése vagy
gazdagítása, a műfajteremtés, a merészen kialakított játékritmus mind, mind Tovsztonogov
felfedező alkotásának értékei.

Az igazat, csakis a tiszta igazat

D. Álj dokumentumkrónikájának megrendezése érdekes kísérletet jelenthetett Tovsztonogov
alkotópályáján. Könyvében még több helyütt kifejeződik vitája a dokumentumműfajjal, de ez
az 1967-ben született rendezése a piscatori hagyomány egyik legértékesebb továbbfolytatása.

Bírósági tárgyalás, tanúk eskütétele, kihallgatása, narrátor - mindmegannyi, gyakran
felhasznált dokumentumszínházi elem - Tovsztonogov kezében frissnek, érdekesnek hat.
Nagyívű teátralitás és a szereplők hitelesen motivált, pszichológiailag végig igazolt maga-
tartása teszi érdekessé az előadást. Zenei motívumok alkalmazása, a történelmi személyiségek
filmsnittszerű beállításokban való megidézése, a narrátor szenvedélyes, dekoratív pátosza és a
karakterek motivált élete alkotják Tovsztonogov rendezésének pilléreit.

Hat évvel ezelőtti emlékek, a Leningrádban látott, Tovsztonogov rendezte két előadás, a
Kórterem és az Óceán emléke is a dokumentumelőadás tanulságát erősíti.

„A színház több mint két és félezer éves. Kifejezőeszközei végeredményben szintén nem
határtalanok: színpadi tér és színészek, szavak, mozgás és szünetek, fény, zene és ritmus. De a
szavaknak és mozdulatoknak, embereknek és jellemeknek, érzelmeknek és gondolatok-nak
milyen végtelen kombinációs lehetősége rejlik a színház ősi és örökké új művészetében! A
színház sorsa egyetlen körülménytől függ: soha nem szabad megállni, örökké kutatni kell a
környező élet új gondolatait és kifejezőeszközeit."

Ezért válogat Tovsztonogov a külső eszközökből, amelyek hozzájárulnak a sajátos belső
feszültség atmoszférájához, olyan színpadi levegő megteremtéséhez, amelyben a néző, mint
egy átlátszó üvegen keresztül láthat bele a színész lelkének árnyalataiba.

A rendezői, alkotói többlet, a színészi játék kivételes, koncentrált ihletettsége avatta ezeket a
régebben látott előadásokat is élménnyé. A „képzeletszerű" megoldások igényes ökonómiája,
fantáziája - így a Kórteremben az orvosi műtét vetítése vagy az Óceánban a hajó életének,
környezetének szuggesztív megteremtése - mindig az írói gondolatot segíti és építi
rendezéseiben. Így valósul meg Tovsztonogov ars poeticája: „A rendező olyan művész, aki a
szerzői koncepció mélyébe hatolva a maga kifejezőeszközeivel, a szerzőével adekvát új
művészi képmást alkot."

A színház hétköznapjain sokat és sokan fogunk gondolni Tovsztonogovra és színházára. A
közelmúlt élményének inspiráló hatása éppolyan erőteljes, mint tanulsága.

A vendégjátékok, külföldi előadások fetisizálása éppolyan végletekbe csap néha, mint
közömbös, alig tudomásulvételük. Az elmúlt néhány esztendőben hazánkban járt színházi
együttesek (csak kapásból említem a legizgalmasabb élmények közül a Moszkvai Művész
Színház, a Berliner Ensemble, a De Lullo társulat, az angol Shakespeare-színház, a torinói
Teatro Stabile, a varsói Atenaeum Színház szereplését) mind élményt és tanulságot jelen-tettek
- épp úgy, mint minden kiváló hazai színházi előadás. De Tovsztonogov színházának
„öröksége" értékesebb. A legaktuálisabb színházi problémákra, útkereséseinkre kapunk alkotó
példát, a variációk, lehetőségek egyik modelljét.

Könyvének gondolatait szembesítve az előadásokkal, a korszerű szocialista színházról
gondolkodás és a megvalósítás rímelésében rajzolódik ki Georgij Tovsztonogovnak ihlető
művészete.




