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enki fölkapja a csarnok közepére készített
is csomagját, hogy legalább leg-
zükségesebb holmiját és puszta életét
entse., De a menekülés útja már el van

á rva . Óriási csapódással teljes hosszában
égigzuhan a padlón a fenékfalon levő
atalmas ajtó. Nyomában fény zúdul be -
s titkosrendőrök hada. Egyikük lövés-re
ámasztja puskáját, a többiek villám-
yorsan lefogják a teremben tartózkodókat,
ajd megkötözik és belökik őket a

ölszakított padlón keletkezett két
üllyesztőbe. Mindez néhány másodperc
latt történik. Mire besétál Tartuffe és a
endőrhadnagy, már készen találja a
kivégzendőket" és a „kivégzőosztagot".

A hadnagy lassan körülsétálva belekezd
letartóztatási parancsba, amelynek végén
rgon helyett váratlanul Tartuffe-re mutat.
rendőrök szempillantás alatt ráugranak

s az előadásban mindvégig körülötte
ündörgő sunyi kis szolgájára; az utóbbiról
erántják és a fejére húzzák a ruhát, majd a
suklójánál fogva kötélen fölfeszítik egy
sigára; Tartuffe-öt összekötözik, és
etömik a száját - pofonegyszerűen
ndokolva, hogy miért nem szólal meg
öbbé a darab végéig. Ezzel egyidőben
rgonról és házanépéről föloldozzák a
öteleket. De azoknak ocsúdni sincs idejük

dermedt mozdulatlanságból. A
endőrhadnagy továbbfolytatja a lassú
örsétát és monológját, miközben a
omhalmazzá dúlt teremben a szétszórt
apírlapok között turkál, iratokat csippent
öl, beléjük olvas, a cenzor hatalmi
ölényével pergeti a lapokat. Majd leül
rgon mellé, és halk hangon, amelyben
ielemezhetetlenül ötvöződik atyai feddés
s csontvelőig hatoló fenyegetés, közli
ele, hogy a király megbocsátott, mert
szeme az emberi szívekbe lát bele". A
artuffe álnokságáról szóló példabeszéd
inden szava Orgonnak szánt figyel-
eztetés. Most válik érthetővé, miért várt a

irály végsőkig, és miért volt szükség arra,
ogy Tartuffe letartóztatása csak az utolsó
illanatban, a halálra kész Orgon előtt
örténjen meg.

A rémület tapinthatóvá válik a meg-
enekültek arcán. Egy tökéletesen meg-

élemlített társaság hallgatja a politikai
eckét, amelyet föltehetően egy életre
egtanult.

Planchonnak sikerült bebizonyítania,
ogy Molière a Tartuffe utolsó felvoná-
ában nem alázatos gesztussal hódolt a
irálynak, hanem egy politikai akció rea-
ista leírásával szolgált.

PÁLYI ANDRÁS

„Fiammal együtt
préda lettem

Jegyzetlapok
Andrei Serban Trójai nőkjéhez

1.
Paul Foster, aki ma New York népszerű
színpadi szerzői közé tartozik, ilyesféle-
képpen emlékezik vissza a La Mama szü-
letésére: első darabján dolgozott, amikor
Jim Morre, a festő felhívta figyelmét egy
„őrült fekete ladyre", akit neki is feltét-len
meg kell ismernie. Ellen Stewart ak-
koriban divattervező volt, és boutique-ot
akart nyitni. Első találkozásukkor meg-
kérdezte Paul Fostert, nem lenne-e eb-ben
segítségére. „Szívesen segítek, ha a
boutique-jában majd bemutathatom a
darabomat" - felelt a leendő író. Ellen
Stewartnak nem volt kifogása. Sőt, oly-
annyira egyetértettek, hogy abban a meg-

lehetősen elhanyagolt állapotban levő
pincében, melyet rövidesen kibéreltek,
már nem boutique-ot nyitottak, hanem - a
Caffe Cino mintájára - kávét szolgáltak
fel és színházat csináltak. Az első elő-adás
Tennessee Williams egyik darabjának
adaptációja volt, 1961-ben.

2.

Peter Daubeny, a nyugati világ egyik leg-
nevesebb színházi impresszáriója 1971-
ben megjelent My world of theatre című
könyvében így foglalja össze a La Mamá-
val kapcsolatos legfontosabb tudnivaló-
kat: „A La Mama, ez a kis kávéház a
Second Avenue egyik pincéjében az off-
off-Broadway mozgalom születési helyé-
nek és székházának tekinthető. Ellen
Stewart kezdeményezésére, akinek alakja
már-már élő legenda, újfajta, esztrád jel-
legű színház született: a színészek, akik
rövid jeleneteket adtak itt elő, nem kap-
tak gázsit, hanem fellépésük után maguk
gyűjtötték be a közönség adományait. Ez
a forma a kávéházi verses estekből

Euripidész: Trójai nők (La Mama társulat). A kép jobb oldalán Priscilla Smith, Andromaché alakítója



Szophoklész Elektrája a La Mama társulat előadásában. Patrick Burke (Oresztész)
és Priscilla Smith (Elektra)

alakult ki, s akárcsak azok, igen kötetlen
volt. Éppen ott-tartózkodásom idején
költözött át a társulat új, több emeletes
székházába.

Ellen Stewart 195 5-ben jött a Missis-
sippi mellől New Yorkba. Divattervezést
tanult, és megalapította a La Mamát. Ezt
követően felfedezői ambíciójának hódolt,
s olyan fiatal tehetségek pályáját indította
el, mint Rochelle Owens, Leonard Melfi
vagy Jean-Claude van Itallie az írók közül,
valamint olyan rendezőkét, mint Tom
O'Horgan, aki később a Hairt vitte színre.
A Görög Művészi Színházhoz és a Negro
Ensemble-hoz hasonlóan Ellen Stewart is
megszerezte a Ford és Rockefeller
alapítványok támogatását, s így tudta
megvenni, majd átépíteni a színház
jelenlegi székházát, mely 1969-ben a Love
Storyval nyitotta meg kapuját. Évente
mintegy negyven darabot visznek szín-
padra, az egyes darabok költsége száz
font alatt van, sem a bevétel, sem a szak-
mai csiszolgatás kedvéért nem hajlandók
hosszabb ideig ugyanazt a darabot ját-
szani. Ellen Stewart új, meghökkentő
beatszínházat hozott létre, mely gyakran
tűnik színtelennek, alaktalannak és ijesz-
tőnek. De Ellen teljes mértékben értékeli

kalauzoljon. Csupán alkalma nyílt, hogy
Belgrádban, a kilencedik BITEF-en
megtekintse a La Mama előadását, pon-
tosabban a görög drámákból összeállított
Trilógia első két darabját. Euripidész Trójai
nőkjét és Szophoklész Elektráját egy estén
adták elő - a belgrádi filmgyár stúdiójában
külön e célra felépített aréna-szerű
színházteremben, a Médeiát másnap - a
vendéglátó Atelje 212 Színház „ha-
gyományos" színpadán.

A Trilógiát Andrei Serban rendezte, aki
1969-ben szerződött a La Mamához. Idő-
közben Peter Brook párizsi Kísérleti
Színházi Központjának munkájában is részt
vett, itt ismerte meg Elisabeth Swadost, aki
az Elektra és a Trójai nők zenéjét
összeállította, s az előadás akusztikai ki-
dolgozásában köreműködött. A Médeiát és
az Elektrát már korábban bemutatták
Párizsban, az Elektrát 1973-ban a bor-
deaux-i fesztiválon is (erről írt Rigó László
a SZÍNHÁZ 1974/3. számában); a Trójai
nők, mely Belgrádban a Trilógia első
műveként szerepelt, a legfrissebb
produkciójuk. És minden bizonnyal e
görög drámaciklus legragyogóbb darabja is
: noha a Médeiát nem láthattam, a belgrádi
fesztivál közönségszavazata, sajtója és
szakmai zsürije - Planchon Tartuffe-je és
Peter Stein Nyaralók-rendezése mellett -
egyöntetűen a Trójai nőket tekintette az őszi
BITEF harmadik kiemelkedő
eseményének.

4.
Andrei Serban Elektrája, melyet csakúgy
ógörög nyelven adnak elő, mint a Médeiát
és a Trójai nőket, lenyűgöző szín-házi
szakmai tanulmány. Az Elektra pá-rizsi
előadásának műsorfüzetébe A hang élete

címmel Serban jegyzetet írt, ebben
olvashatjuk: „Megfigyelhető, hogy abban a
színházban, mely érthető nyelvet használ, a
szó olyasvalaminek a közlésére szolgál,
ami voltaképp az információ vagy a
pszichológia körébe tartozik. Vagyis nem
maga a szó az érdeklődés tárgya. Az ókori
nyelvvel való találkozásban nem tudjuk
azonnal felfogni a szó jelentését, viszont
úgy tűnik, e látszólagos jelentéshiány
szélesebb teret nyit a kifejezésnek." Serban
tehát nemcsak úgy véli, hogy a szavak
többek betű szerinti jelentésüknél, hanem
ki is iktatja a szín-házból a szó betű szerinti
jelentését. A ki-fejezés „szélesebb tere",
amiről Serban beszél, az Elektrában
kevéssé ismerhető fel, az előadás
lényegileg impozáns stúdium marad. A
színészek fuvola és ütő-hangszerek kísérete
mellett gyönyörköd-

a színészek és a rendezők jelentőségét, az ő
fő gondja, hogy színházi gyermekeit örökbe
fogadja, felnevelje és kibontakoztassa.
Kétségkívül ő az off-off-Broadway anyja és
annak a színházi kultusznak a megindítója,
mely a felnövekvő ifjúság
nyugtalanságának erősödését és jelentő-
ségét tanulmányozza. Találóan jegyezte
meg róla egyik drámaírója, hogy »ő a La
Mama szerelmi energiája«."

S két mondat Ellen Stewart vallomásá-
ból: „Tudom, hogy egyedül az emberek
iránti érdeklődésem vitt a színházba; bármi
más felszippanthatott volna ... S azt hiszem,
az is mentett meg, hogy engem nem a
színház érdekelt, hanem az emberek."

3.

A magyar színházi sajtóban, színházi ké-
zikönyveinkben jószerivel mindeddig nem
esett szó a La Mamáról. Az off-off-
Broadway mozgalom más együtteseiről,
elsősorban a Living Theatre-ről és a Bread
and Puppetről több, bár ezekről is elég
esetlegesen. E sorok írója azért is
folyamodik írásos forrásokhoz, mert nem
érzi magát felkészülve, hogy az amerikai új
színház mozgalmának dzsungeljében



nek a szavakban, a hangjukban; suttogás,
kiáltás, kántálás, jajveszékelés, kánon és
unisono váltja egymást, a kórus éneke
vagy éppen hátborzongató torokhangjai
ellenpontozzák a szólisták szólamát. Már-
már az az érzésünk, hogy operát vagy
oratóriumot hallgatunk, de az elő-adásnak
van egy lélegzetelállítóan szép pillanata:
amikor Elektra (Priscilla Smith) felismeri
Oresztészt, elfelejti az emberi beszédet.
Újra kell tanulnia artikulálni. Az, ami
eddig formai tanulmány volt, egyszerre
megtelik tartalommal. Már azért is, mert a
címszerepet alakító Priscilla Smith sugárzó
egyéniség.

Kétoldalt arénaszerűen emelkedő lép-
csősor a nézőknek, a játéktér közepén
fából ácsolt dobogó, ekörül helyezkedik el
a kórust alkotó öt lány hosszú, világos
köntösben. Itt a dobogón hódol Oresztész
atyja emlékének, s itt hal meg Oresztész
kezétől Aigiszthosz. A terem egyik
végében (ahol nem ülnek nézők) falép-
csők, a másik végében Agamemnon pa-
lotájának kapuja (vagy akár Mükéné ka-
puja), fent galéria, innen nézi végig
Elektra Aigiszthosz meggyilkolását. Né-
hány rekvizitum: a jogar, a fejsze, a fák-
lyák - és egy eleven (idomított) kígyó,
mely Elektra nyakára tekeredik, nyilván-
valóan szimbolikus jelentéssel. A színé-
szek uszályos, kék, zöld és bronz köntöst
viselnek, ebben a színösszetételben Klü-
taimnesztra vörös palástja az egyetlen
agresszív szín. A mozdulatokat és a gesz-
tusokat minimálisra redukálják, a sze-
replők mintegy lassított ritmusban mo-
zognak, a játéktér szabályos geometriai
idomaihoz igazodva, mintha láthatatlan
szálak fűznék őket egymáshoz. A hallatlan
pszichikai és fizikai fegyelmezettséggel,
pontossággal celebrált előadás lelas-
sítottsága egyre inkább valamiféle rítus,
rejtélyes szertartás benyomását kelti.

A közönség e virtuóz mutatvány lát-tán
(viszonylag) hűvös marad. Különösen,
mert az est első felében a Trójai nőket
láttuk.

5.
Még egy idézet Andrei Serbantól, egy
másik nyilatkozatból: „Európában egészen
másfajta kapcsolat van a színész és a
közönség közt. Európában, ha néző va-
gyok, sokkal konvencionálisabb, sokkal
formálisabb viszony fűz a színpadon levő
színészhez, sokkal függetlenebb maradok
tőle, s ő is független az én pillanatnyi
állapotomtól. Itt az off-off-mozgalomban a
színészek sokkal valóságosabbak, sokkal
becsületesebbek, sokkal ke-

vesebbet rejtenek el. Bizonyos értelemben
sokkal naivabbak, sokkal direktebbek.
Egyik rendezésemben volt egy harci je-
lenet. A próbán azt mondtam, »egysze-
rűen csak harcoljatok«, s igazi harc lett
belőle. Vér folyt, elestek, megsebesültek,
félbe kellett szakítanom a próbát, mert
megrémültem. Ők nem féltek." Persze
Serban sem hiszi, hogy „ha a színészek
valóban megölik egymást, abból valami
lényegesen új születik, a nézők valódi
gyilkosságot vagy halált régóta látnak már
a televízióban". Az új színház lényegét így
foglalja össze a La Mama rendezője: „Itt
vagyunk együtt ebben a teremben,
létrehozunk köztünk és köztetek
valamiféle kapcsolatot. Testünk van,
emberek vagyunk, veletek együtt ebben a
teremben egy rítust celebrálunk, mely más
lesz, mint tegnap vagy holnap, meg-
ismételhetetlen." Mintha csak a korábbi
Grotowskit hallanánk: „A színház sze-
rintünk önmagunk megismerésének ün-
nepélyes, közösségi aktusa."

Nem véletlenül jut eszembe Grotowski.
A wroclawi rendező eszméje és
gyakorlata az off-off-Broadway színházi
mozgalmában talált a legtermékenyebb
talajra. Az, hogy Grotowski „pszichikai,
emocionális és fizikai hangszerként szó-
laltatja meg a színészt" - mint Richard
Schechner mondja -, az, ami Grotowski
ún. pszichodinamikus tréningjéből a szí-
nészképzésben felhasználható, az új szín-
ház mozgalmának ABC-jéhez tartozik. Az
az akusztikai kísérlet, melyet Serban
Elektrájában mintegy vegytiszta állapot-
ban megfigyelhettünk, szerves része volt a
színházi munkának, melyet Grotowskiék a
hatvanas években végeztek; ám Serban
csupán a Trójai nőkben közelíti meg a
Grotowski-féle színház totalitását,
melyben egyszerre nyűgöz le a színész
belső, pszichikai folyamatainak hiteles-
sége, az élő szoborként formálódó test s az
artikulálatlan hangoktól a melodikus
énekszóig terjedő emberi hang csodálatos
zenekara. És még valami, ami a formai
jegyekben már nem érhető tetten.

Ellen Stewart, amikor az emberek iránti
érdeklődéséről és szeretetéről be-szél,
szívesen szól a különböző kulturális
hagyományok közti válaszfalak ledönté-
séről. Azt mondja, szeretné az emberi
kultúra minden ízét megízlelni. Ez is az
„őrült fekete lady" egyik rögeszméje, ami
nemcsak abban nyilvánult meg, hogy
társulatát szervezve semmiféle faji vagy
nemzeti megkülönböztetést nem ismert el
(a Trójai nőket is feketék, fehérek, sárgák,
félvérek játsszák), hanem kezdet óta

La Mama-kirendeltségeket szervezett
Koppenhágában, Párizsban és Bogotában,
ekképp nyitva meg a kulturális vérát-
ömlesztés lehetőségét más földrészekről,
illetve földrészekre. A Trójai nők előadá-
sán, melynek zenéjét Elisabeth Swados az
ógörög dallamvilágból és az afrikai-néger
és indián folklórból állította össze, az is
kiderült, hogy Serbant e görög trilógiában
az Ellen Stewart-i eszme vezérelte. S
ebben hatott rá igen termékenyítően az
amerikai új színház mozgalmában oly
népszerű Grotowski-módszer: a kultúrák
egymás fölötti kézfogását nem a nyelvi
megértésben keresi, hanem sajátos
színházi eszperantó kialakításában, a
színészben - mint emberi jelenségben.

6.
A belgrádi Atelje 212 Színháztól külön-
autóbuszok viszik ki a nézőket a film-
gyárhoz, melynek udvarán hosszan ácsor-
gunk. Nem engednek be a stúdióban fel-
épített színházterembe. Végre megjelenik
Ellen Stewart, s néhány tájékoztató
mondatban közli, hogy az előadás itt kez-
dődik kint az udvaron. Feltűnik a fáklyás
menet: a rabul ejtett trójai nőket szekéren
hozzák a diadalittas görög katonák.
Győztesek és vesztesek egyaránt le-
rongyolódva. Ha azt mondtam, „diadal-
ittas" katonák, ez legfeljebb magabiztos
durvaságukban nyilvánul meg: ebben az
előadásban szó sincs diadalról, sem öröm-
ről. Serban a legyőzöttek végtelen ínségét
olvassa ki Euripidész drámájából, mely
felett ott komorlik az elbizakodott
győztesek majdani bűnhődésének fel-
hője. Egyszerre úgy érezzük, aligha van a
világirodalomban még drámai alkotás,
mely a háború nyomorát és borzalmait
megrázóbb módon vetítené elénk, ennyire
a vigasztalan következményekre helyezné
a hangsúlyt. Íme a háború, melyben nincs
győztes, csak vesztes.

Haláltánc ez? A pusztulás rítusa ? Szo-
rongva hányódunk a sötét színházi te-
remben, mint valami kozmikussá táguló
feketemisén, melyen az emberben lakozó
gonosz indulatok szabadultak el. A Trójai
nőket úgy szokták emlegetni, mint a
legkevésbé sem cselekményes drámát,
mely úgyszólván egyetlen hatalmas ora-
torikus panaszáradat. Serban Trójai nőkje a
happeningből, a színházi orgiából annyit
merít, hogy nevet adhasson az em-
bertelennek. A háború és a pusztítás rítusa
a humanista értékek himnuszává neme-
sül. Fájdalmas, költői jajkiáltássá - a
színházi költészet nyelvén. Ebben a poé-
zisben már nem az ógörög verssorok



bensőséges dallamát csodáljuk, hanem a
színészi jelenlét von hatósugarába. Ha úgy
tetszik, a színészi áldozat. A szélsőséges
állapot. Az elementáris indulatok. Az
elszabadult ösztönök. A tökéletes ön-
kontroll: ez az előadás ugyanolyan pontos
partitúra szerint zajlik, mint az Elektra.
Csakhogy azúttal e partitúra valóban nem
más, mint a színészi impulzusok tárháza.
A többi itt és mosta nézőkön múlik.

Azon tűnődöm, miért nem viszolygok e
fizikai inzultusoktól, a torzonborz és durva
görög harcosoktól ? Sok más, a kö-
zönséget „sokkoló", többé-kevésbé di-
lettáns színház már annyiszor kiváltotta
belőlem ezt az ellenkezést. Serban színé-
szei iránt inkább bizalmat érzek. Akkor is,
amikor durván odébb löknek. Nyilván a
belső koncentráció miatt, mely alól a
színészek egyetlen pillanatra sem oldják
fel magukat. Valóban úgy érzem, a
láthatatlant láthatóvá tevő színház ez,
melyben a színész a metaforák sorát tudja
megteremteni önmagából, az emberi lé-
nyeg olyan erőteljes, közvetlen,
robbanásszerű megnyilvánulásaira képes,
ami-ről Artaud álmodott. Amilyet csak
Grotowski piciny színházi
laboratóriumában láttam. S ami egyszerre
nagyon is hozzám szól. Nem nehéz
felfedeznem, hogy Euripidész aktualitása
folytán: Serban rituális színháza mai
szorongásaink ördögeit kelti életre. S
egyúttal ott lüktet benne az idegeinkben
hozott, öntudatlanul felszívott kulturális
örökség, a civilizáció tudathasadása,
melyre épp a meg-neveződés, a színházi
inkarnáció a reményteli válasz. Maga a
színész: az ember.

7.
„Kiderült, hogy akár El Greco képeinek
alakjai, a színész is a lelki technika által
mintegy kigyúlhat, »illuminálódhat«,
»lelki fény« forrása lehet." Ez a mondat
ismét Grotowskitól való, s mottóul vá-
laszthatnám Priscilla Smith Androma-
chéjához. Serban Trójai nőkjének Andro-
maché „a halálra ítélt királyné" a köz-
ponti alakja; ebben az előadásban nem-
csak a fiát ölik meg, hanem magát az ifjú
özvegyet is (eltérően az eredeti drámától
és a mitológiai történettől). Ha úgy tetszik,
azért, mert Andromaché és gyermeke e
győzedelmi rítus áldozati bárányai; ha úgy
tetszik, azért, mert anya és gyermeke
meggyilkolásával végleg beborul a
diadalmasok fölött az ég, végképp
nyilvánvalóvá válik, hogy a pusztítást csak
pusztulás követheti. Am Serban

Trójai nőkjének megvan a maga külön
„mitológiája" a születésről és az erősza-
kos halálról, az életről és az élet pusztí-
tásáról, s ebben kap különös hangsúlyt a
gyermek és az anya halála. Ők jelentenék
az élet fényességét a háború éjszakájában -
ezért kell veszniük.

„Fiammal együtt préda lettem" - sírja
Andromaché fiával együtt ketrecbe zárva
Euripidész szavaival. Nézem Priscilla
Smith arcát a rács mögött, kavicsként
aláhulló könnyeit, hallom velőig hatoló,
fájdalmas torokhangját: ennyi elementáris
érzelem s ennyi színészi szárazság
egyszerre - hihetetlennek tűnik. Mint
valami különlegesen megmunkált ék-
szert, úgy nyújtja át a fájdalmát. Most
akkor sem figyelnék a szavakra, ha érte-
ném az ógörög lamentációt; ez már való-
ban a színészi expresszivitás csodája. S
amikor őt is lelökik azon a meredek
deszkasíkon, ahol előzőleg - mintegy a
hegyoromról letaszították már gyermekét,
lélegzet-visszafojtva figyeljük lassú
zuhanását. Percekig tart, míg a meredek
deszkasíkon a néhány métert megteszi,
olyasféleképpen tekeredve-kucorodva
össze, ami az anyaméhben kuporgó cse-
csemőt juttatja eszünkbe.

Ez a halál ragyogja be a humanitás tiszta
fényével a Trójai nőket. S amikor az
Elektrában, Oresztész felismerésének
pillanatában Priscilla Smith újratanulja az
emberi beszédet, még mindig bennem él
Andromachéja. Nem tudom elválasztani a
kettőt.

8.
E rapszodikus jegyzetlepok vajmi keveset
árulnak el a kivételes színházi élményből.
Voltaképpen ajánlással kellene zárulniok,
felhíva az olvasó figyelmét: menjen és
feltétlen nézze meg a Trójai nőket. Ez
persze lehetetlen. Így nincs más hátra,
mint a tűnődés : Budapesttől pár száz
kilométerre évről évre színházi fesztivált
rendeznek, melyen minden alkalommal a
világ néhány élvonalbeli együttese fellép.
Jó és viszonylag olcsó alkalom lenne,
hogy legalább egyiket-másikat meghívjuk
mi is. Miért nem tesszük?

SAÁD KATALIN

Nyírfák és nyaralók
Peter Stein színpadán

Gorkij - Csehov színházában

„Értelmiség - az nem mi vagyunk! Mi
valami más vagyunk.... nyaralók vagyunk
a hazánkban ... valami jövevény-félék ...
semmit sem csinálunk s undorítóan sokat
beszélünk" - mondja Var-vara
Mihajlovna, Bazsov ügyvéd felesége, aki
büszke rá, hogy neki mosónő-anyja volt.
Az őr, Pusztobajka még kevésbé
hízelgően jellemzi a Gorkij-dráma
„hőseit": „Ni, mennyi kacatot hagytok
mindenfelé. Csupa kacat és szemét marad
utánatok ... Csak piszkítjátok a földet."
Az értelmiség a 20. századi drámairo-
dalomban középponti helyet vívott ki
magának, s az értelmiségi vívódások
színpadi létjogosultságát - a színpadi
formanyelv megtalálásával - Csehov te-
remtette meg a „sok beszéd - kevés cse-
lekvés" drámai gondolkodásmódjával. Az
új értelmiségi világérzést, a valami másra
való áhítozást, de a cselekvést még-is
megbénító belső tehetetlenséget mint
motivációt, valamennyi Csehov-drámá-
ban fellelhetjük. A Csehov-figurák saját
énjük létjogosultságát kérdőjelezik meg,
és megfeneklenek abban való felettébb
nagy igyekezetükben, hogy életteret és
értelmet találjanak saját létüknek. Csehov
mindezt az alapos boncolást végző meg-
figyelő hűvösségével tárja elénk, s jól-
lehet együtt érez hőseivel, együttérzése
éppoly tétlen, mint teremtményei. A
Nyaralók, mely a harminchat éves Gorkij
harmadik darabja, a csodált és gyűlölt
csehovi modell hatására született: szerep-
lői a kispolgárságból - tehát a kézműves
és kereskedőtevékenységet folytató városi
lakosságból - felemelkedett burzsoá
intelligencia képviselői; a darab nya-
ralókban„ dácsák környékén, erdőben,
folyóparton játszódik, tehát helyszínét il-
letően is megfelel a modellnek; kompozí-
ciójában pedig hasonlóképp, mint a Cse-
hov-darabokban, a kétszereplős dialógu-
sok váltakoznak a többszereplős társas
együttlét szituációival. Gorkij, mint ez
Csehovhoz írott leveleiből kiderül, sze-
rette volna az említett motívumokban a
modellt követni, minthogy a Ványa bácsi
előadása „könnyekig" megrendítette. De
épp a Ványa bácsi álmodozó hőseinek sok
beszédbe fulladó tehetetlensége bő-


