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A negatív létezés
mutatványa

Csehov Platonovja a
Pesti Színházban

Az Októberi Forradalom után a moszkvai
Orosz-Azovi Társaság levéltárában
találtak egy színművet. Szerény textoló-
giai jártassággal is kideríthető volt róla,
hogy Csehov a szerzője, s azonos avval a
hatórányi előadást igénylő, nem készre
írott drámával, amelyet Jermolov, a Kis
Színház (Malüj Tyeatr) rendezője 1884-
ben visszautasított. A Csehov-filológia
Névtelen darab címen jegyezte föl, de a
közönség tudatában hosszú ideig inkább
ismeretlen darabként élt, mert a szöveg
felfedezését, 1949-es kiadását, sokáig nem
követte bemutató. Először Jean Vilar
társulata vitte színre 1956-ban, A bolond
Platonov címmel, majd ezután jött az 195
7-es moszkvai premier. A magyarországi
bemutatót (rendező: IIorváth Jenő) 1963-
ban tartották Egerben.

Mai fővel gondolkodva csak sajnál-
kozhatunk amiatt, hogy a darab annak
idején nem nyerte meg Jermolov tetszését,
Pedig ha az 1884-es színre vitelre sor
kerülhetett volna, talán sohasem alakul ki
a Csehov-játszásnak az az év-tizedeken át
egyeduralkodó, sőt ma is ható kánonja,
amely a már viszonylag egységes
hangulatú és szerkezetű, ki-érlelt
alkotások első művész színházi
interpretációi nyomán keletkezett. A Pla-
tonovban ugyanis bár csíráiban jelen van a
klasszikus Csehov szinte valamennyi
kedvelt motívuma még nem dominál az
impresszionista plein air fényeinek bá-
gyadt csillogása, a cselekmény nem ódon
vidéki udvarházak kertjének fehér, sze-
szélyesen töredezett kérgű nyírfái között
játszódik, a szereplők kapcsolatai nem a
steril lelki közegben folyó dialógus
rezzenésszerű metanyelvi kifejezései-ben
érzékelhetők, az atmoszférateremtés
eszközei közül hiányoznak a múltidejű-
ségre orientáló, nosztalgiaébresztő effek-
tusok. A lebegtető intonáció helyett a
Platonovban a leghétköznapibb élettevé-
kenységek az étkezés, az ivás, az ölel-
kezés, a halál rítusai kegyetlenül szikár
rendben, hanyagság, piszok, közönyösség,
részegség, erkölcstelenség és kapzsiság
közepett mennek végbe. A fiatal Csehov
nyersen, sarkítottan, éles tollal fogalmaz;
színesen, sőt harsányan komikus

vagy groteszk jelenetekben mondja el
jobb sorsra született egzisztenciák, nem-
zedékek elzüllését és bukását. Ez a Tagan-
rogban tanult, délies temperamentumú
előadásmód egyik meghatározó, de leg-
alábbis kontrasztteremtő eleme kellene
legyen a filozófiai, dramaturgiai értelem-
ben egyaránt konszolidáltabb, későbbi
műveknek, a Sirálynak, a Három nővérnek, a
Cseresznyéskertnek és a Ványa baci-inak.

A világ színházai azonban, sajnos,
egyfajta sajátos rákmenetben hódították
meg Csehov életművét. Előbb fedezték
föl a disztingvált klasszikust meg-alkotva
az általa írott darabok révén az
atmoszférikus, lírai-naturalista interpre-
tá ló kánonját -, s csak utóbb ismerték
meg a drámai-naturalista szellemben író-
dott Ivanovot és a Platnovot. E fordított
megismerés eredményeképpen jöhetett
létre az a féloldalas Csehov-kép, amely ma
is mélyen él a színházrendezők tudatában,
a Művész Színháztól a Madách Színházig.

Van pedig Csehovnak egy másik arca, s
ennek létére éppen a Platonov a legtel-
jesebb bizonyság. Ez a mű, a maga hat-
órányi terjedelmével, mutatja meg ugyan-
is leginkább, hogy Csehov nem dráma,
hanem színház. A Platoor a legnyitottabb
csehovi partitúra, a legkevesebb
intonációs jelet hordozó szöveg, s ezáltal
az értelmezés legnagyobb szabadságát
engedi meg, sőt igényli. Aligha véletlen,
hogy miközben a darab magyarországi
előadásait csak két rendező nevével jegy-
zik, a létrejött bemutatók száma hat.
Horváth Jenő, az 1963-as egri premiert
követően színre vitte a drámát a tele-
vízióban, majd Szolnokon is, más-más
értelmezésben. Horvai István, a pesti
színházi változat rendezője 1978-ban
főiskolai vizsgaelőadásként két szerep-
osztásban, árnyalatok erejéig különböző
felfogásban valósította meg. Úgy látszik
tehát, törvény van abban, hogy a Plato-
navot egyszer megrendezni nem elég, még
akkor sem, ha - mint Horvai eseté-ben -
már az első előadás sikeres.

A sokféle értelmezés lehetősége persze
összefügg a szöveg terjedelmével is. Az
eredeti változat szerint a Platoov rend-
kívül összetett viszonylatokat feltáró
generációsdráma. Részint egy a felnőttség-
hez éppen elérkezett korosztály (a hu-
szonhét évesek nemzedéke) belvilágát
rajzolja meg, szembesítve vágyaikat,
akaratukat a lehetőségeikkel, majd lehe-
tőségeiket azok megvalósulásával. Más-
részt föllépteti ellenükben apáik nemze-
dékét, amely hajdan készre alkotta szá-

mukra a mai világot, s most értetlenül
szemléli, miért mozognak idegenül eb-ben
a kötelezően előírt élettérben a fiatalok.
Harmadrészt - talán mind közül ez a
legérdekesebb viszonylat a saját kor-
osztálya (húszévesen írta a darabot)
ítéletét fogalmazza meg az előttük haladó
nemzedék széthullásáról. A dráma vonz--
erejének igazi titka azonban, úgy gondo-
lom, nem annyira ebben a kivételesen
bonyolult, háromszorosan rétegzett ge-
nerációs viszonylatrendszerben van, ha-
nem sokkal inkább magában a
Platonovjelenségben, amelyet sokféleképpen
próbáltak már megfejteni, de egészében
még nem sikerült senkinek.

Kicsoda hát voltaképpen ez a titokzatos
idegen, aki távoli vidékek nyelvén,
gesztusaival szól ugyan hozzánk, ám lénye
mégis oly ismerős, mintha mindig közünk
lett volna hozzá, s együtt élnénk vele ma
is? Platonov egykor jómódú vidéki
földbirtokos család, Platonovka falu
hajdani gazdáinak elszegényedett le-
származottja. Tehetséges gyermek lévén,
szülei egyetemre küldték Moszkvába, de
ott tanulmányait nem fejezte be, és így
zárva maradtak előtte a magas tudo-
mányos végzettséghez kötött, elegáns
hivatalok. Vissza kellett térnie szülőfalu-
jába, községi néptanítónak. Feleségül vette
Szását, Trileckij nyugalmazott ezredes
leányát,' akitől gyermeke született. Ebben
az egzisztenciális megállapodottságban
pergeti napjait, megadva ma-gát a vidéki
orosz életforma nyomasztó unalmának.
Alszik, vedel, férji kötelességből olykor
magához vonja Szását, eljár a bálokra,
kalandokba keveredik befolyásos helyi
személyiségek romlatlan leánykáival,
fiatal özvegyekkel, cselédekkel. Egy
napon moszkvai vendégek érkeznek, s
megjelenésük fenekestül föl-forgatja az
álmos provinciális idillre hangolódott
falusi intelligencia életét. Vojnyicev, egy
néhai tábornok első házasságából
származott fia érkezik vendégségbe, hogy
bemutathassa földijeinek Szofját, ifjú
feleségét. Szofja és Platonov régről
ismerik egymást, az egyetemen szép
terveket szülő szerelem fonódott közöttük,
de aztán elváltak útjaik. Szofja először
undorral futna cl Platonov odújából, de
hamarosan mindkettőjük-ben föllángol a
régi érzelem: úgy vélik, elérkezett a
kölcsönös megváltás perce, elhatározzák,
hogy együtt hagyják el a falut.
Platonovban azonban csak pillanatnyi a
föllobbanás. Nincs már ereje át-szakítani a
hálót, amelyet környezete ezernyi szálhól
font köré, s - bár ott-



maradni sincs kedve - végül tehetetlensége
győz. A becsapott Szofja pisztoly-lövése
vet véget életének.

Minden Csehov-darab értékhangsúlyait
- meglehetős szabadsággal - a rendező
teszi ki. A Platonov esetében, amely a
későbbi műveknél nyitottabb partitúra, ez
még hatványozottabban így van. Horvai
István rendezői munkája is erőteljes
dramaturgiai átformálással kezdődik. Az
összetett, sokszereplős cselekményből el-
hagyja a generációs konfliktust (nem lép-
teti színre az öreg Trileckijt, Vengerovi-
csot és az ő korosztályukhoz tartozó,
egymással szomszédságban élő földbir-
tokosokat), s megváltoztatja a helyszínt.
Az eredetileg a Vojnyickijék birtokán
játszódó történetet Platonov iskolájában
adják elő. Horvai David Borovszkijjal
univerzális játékteret alakíttatott ki: a
színpadon egyszerre vannak jelen a háló-
szoba, a tanterem, a szertár s a bálterem
kellékei, sőt itt folyik (vetített háttérrel) az
egyetlen plein air-jelenet is. Így a hang-
súly a színtérváltás következtében egé-
szében Platonovra és világára, az idősebb
generáció kihagyása révén pedig Platonov
korosztályára kerül.

Horvai értelmezésében Platonov a
világirodalom nagy antihőseinek rokona,
akinek életpéldája úgy elfogadhatatlan,
ahogy van, de csak olyannak fogadható el,
amilyen: olyannak, aki nyíltan és tüntetően
kirekeszti köreiből a külvilágot -
„ALSZOM. PLATONOV" - hirdeti a
palatábla; mérhetetlen felsőbbségtudat

tal ítélkezik embertársai gyarlósága fölött,
megvet minden ideológiát, az eman-
cipációeszmétől a szociális reformteó-
riákig. Menekül az érzelmi kalandoktól,
de ellenállni nincs ereje a feléje közele-
dőknek, boldogságot kínál, de csak
megrontást nyújthat, nem tisztel tekin-
télyeket, törvényeket, erkölcsi normákat
és eszményeket, egyszóval: a leggátlás-
talanabb szabadgondolkodó. Szörnye-
tegségére azonban mentséggel szolgál-nak
a konstellációk. Platonov kivételes
tehetségű lény - erről Szofja, moszkvai
éveinek tanúja tudósít -: alighanem arra
született, hogy megváltója, s nem, hogy
megrontója legyen a világnak. Ám jó
időben belátja a társadalmi cselekvési tér
szűkösségét, s tudatosan kizárja magát
minden közéleti szerep lehetőségéből. Ez
a lépése emeli lényegében környezete
fölé. Nemzedéktársai -- bár él még bennük
a generációs különbözés igénye - el-
fogadják a készen kapott világ intézmé-
nyeit, s fokozatosan magukra öltik a kü-
lönböző társadalmi szerepek megkívánta
maszkokat. Ellenükre hirdeti meg Pla-
tonov az „ALSZOM" jelszavát. Az éb-
renlét pillanataiban pedig a cselekvő
passzivitást választja: Don Juant alakít,
sorra meghódítja a falu szépeit. Ám ezek
az autonómia igényének kizárólagosan
megfelelő, egyirányú kapcsolatok nem
tarthatók fenn sokáig. Észre kell vennie,
hogy mindegyik asszony vonzalma önző
kisajátítási vággyal párosul, mindegyik
asszony meg szeretné alkotni belőle a

maga Platonovját. Ettől kezdve menekül a
szerelemtől is.

Kettős szorító helyzetet él át tehát
Platonov: egyfelől a környezetével való
összeférhetetlenséget; hogy hiába a tett-
vágy, ha az egyensúlyát vesztett, bomlott
tudatú világ tehetetlenségre kárhoztatja
azt, aki nem képes föloldódni torzult
rendjében, másfelől a saját belső drámáját,
a narcisztikus-önrajongó szemé-
lyiségvédelem és az őt bekebelezni vágyó
lények akaratának összetűzését. A kettős
szorító helyzet tudomásulvételét tükrözi
az a komikus-groteszk Hamlet-monológ
parafrázis („bugyogó az egész világ"),
amelyet Platonov egy rozsdás, serpenvő
nélküli mérlegről leemelt, léket kapott
Glóbusszal a kezében mond el. Kitetszik
belőle, hogy a negatív létezés e platonov-
kai mutatványa bukásra van ítélve. Ezért a
bosszút lihegő Szofja igazságszolgálta-
tásnak vélt gyilkos golyója csak helyette-
sítő megoldás: az önpusztításra elszánt, de
saját ítéletét önmagán végrehajtani gyáva
személyiség megsegítése. A célt tévesztő
első lövés után Platonov szinte önként
sétál bele a másodikba, majd - hogy végre
eltalálták -, felfeszülvén a palatáblára,
óriási robajjal hanyatt vágódik. A
palatábla kettős szimbólum: a valóságé és
az elszalasztott lehetőségé egyszerre.
Hiszen erre rótta fel az „ALSZOM"

jelszavát, ami sikertelen programnak
bizonyult, s ez lett volna lehetséges
küldetésének jelképe is, a tanításé, a
felnövekvő generációkért való felelős-

Platonov: Tahi Tóth László Iszak Vengerovics: Reviczky Gábor



ség vállalásáé. Nem véletlenül hányódik a
színpadon az egész előadás folyamán a
másokban föloldódó önmegvalósítás eszméjét
hirdető Tolsztoj portréja. Alighanem az fi
életpéldáját tekinti Horvai a darabban
végbemenő történések alternatívájának.
Ám személyes vélekedése ellenére a
legteljesebb objektivitással és a leg-
nagyobb biztonsággal teremti meg s tartja
fönn mindvégig a csehovi hősöket
jellemző értelmezői attitűd viszonylat-
hármasságát, az elutasítás, a megértés és a
sajnálat dialektikáját. Platonovjában egy
hamleti kvalitású férfi pusztul el, aki a
tettvágy és cselekvésképtelenség, az
erőtlenség és az akarat hatalma, az esz-
ménykeresés és az eszmények megvaló-
sításának lehetetlensége közötti dilemmák
nak áldozatul esvén, hitvány véget ér, de
ebben nem egyedül vétkes, tulajdonképpen
tehát: kár érte.

A pesti színházi bemutatónak azonban
csak egyik értéke a kivételesen korrekt és
pontos, a távolságteremtés és az azo-
nosulás folytonos ütközését és össze-
fonódását fenntartó darabértelmezés,
amely révén nemcsak egy korszerű hős
jelenik meg a színpadon, hanem meg-
érzékíttetik az 188o-as évek Oroszorszá-
gának légköre, a jellegzetes vidéki úri
szalon sivársága, s groteszk-ironikus kép
rajzolódik egy kárba veszett, születése
pillanatában elvetélt nemzedékről. A má-
sik érték a teljesen egységesre hangolt,
végig expresszív gesztusokra, mozgásokra,
cselekvésekre épülő, keményen, sőt
megemelten naturalista-realista szín-ház:
az igazi Csehov.

Horvai varázslata az előcsarnokban
kezdődik. A társalgó egyik zugába, a büfé
mellé egy asztalhoz négy preferánszot
játszó viaszfigurát ültetett, amelyek
annyira élethűek, hogy kissé távolabbról
szemlélve a félhomályban derék statisz-
táknak hinnők őket. Megpillantván a
kártyázó urakat, homlokunkon aggodal-
mas ráncok képződnek: a keresztbe vetett
lábak, az ernyedt modulatokba merevült
viaszkezelt, a rezzenetlen pókerarcok s az
arcokon tükröződő tompa ostobaság, az
üres, vizenyős tekintetek azt is
sugallhatnák: talán bizony művész
színházi kánont követő, archaikus interp-
retációval lep majd meg bennünket a
Vígszínház társulata. De nem. Ez az en-
teriőr szerencsére más közegből szárma-
zik: az 1978-as, fergeteges sikerű főiskolai
előadás alaphelyzetének fölidézése. Az
akkori, színpad nélküli szobában ültek
olyan szoros testközelben a nézők és a
szereplők, hogy a játék közben szinte

integrálódtak: aki beszélt, cselekedett,
csak egy volt a jelenlevők közül, valami
esetleges kiválasztódás alapján szólalt
meg éppen ő, s nem a mellette helyet fog-
laló néző. Következésképpen az elhangzó
szóért, az elkövetett mozdulatért érzett
felelősség is közös volt: a publikum nem
hessegethette cl magától egykönnyen
Platonov jelenvalóságát. Minthogy a
Pesti Színháznak színpada van és néző-
tere, a főiskolai ötlet nem ismételhető
meg. Az előcsarnok viaszfigurái azonban
segítik a ráhangolódást, a fokozatos alá-
merülést Csehov világába.

A következő hatás, amely a közfenséget
éri, már bizonyossá teszi számára: nem
lírai-lebegő Csel-lovat fog látni. Amint
tíz évvel ezelőtt Zsámbéki Gábor (irály-
rendezésében a színpadácsoló munkások
éktelen fejszecsattogtatása; Horvainál
keményen hangzó Viszockij-blues rob-
bantja szét ezt az illúziót, fojtja el csírájá-
ban az atmoszférikus élményre készülő-
dést. S lám, ismét egy figyelmeztető

utalás az elegyedésre képtelen,
önpusztításra predesztinált
személyiségtípus kor-szerűségéről. S hogy
az utalás ne tűnjön föl esetlegesnek, Tahi
Tóth László (Platonov) a darab közepén
gitárt vesz kezébe, és elénekli Presser
Gábor, Tyutcsev: Oroszország című
versére szerzett dalát:

"Oroszországot, ész, nem érted;
méter, sing sose méri fel:
külön úton jár ott az élet -
Oroszországban hinni kell!"

A Tyutcsev-vers beépítése persze több,
mint Viszockij-analógia. Kulcshelyzet-
ben hangzik cl, s arra figyelmeztet, hogy a
megjelenített világ, a megjelenített hős,
minden időbeli és térbeli jelenvalósága
ellenére sem csupán aktualitás. Platonov
végtére mégiscsak orosz, mégiscsak XIX.
századi; a lermontovi, puskini,
gribojedovi, goncsarovi, turgenyevi fö-
lösleges emberek leszármazottja, jóllehet
organizmusa, lénye, külső-belső deter-
mináltsága összetettebb elődeinél.

Szegedi Erika ( An na ) . Venczel Vera (Grekova) és Tordy Géza (Trileckij) Csehov Platonovjában



Tahi Tóth László szerepformálása -
Horvai páratlanul érzékeny és értő
színészvezetése révén - megteremti azt a
varázslatot, hogy e jellegzetesen orosz,
jellegzetesen magyar, jellegzetesen kö-
zép-európai, jellegzetesen XIX. századi s
ugyanakkor jellegzetesen mai figurát a
maga teljes összetettségében tudja meg-
mintázni. Amikor hirtelen elhal a zene, s
ő fölébred, ócska köntösében olyan
lompossággal vackolódik elő, mint Oblo-
mov, de a zene emléke és szemének egy-
egy villanása rögtön Viszockijt is föl-
idézi bennünk. Amikor provokál, lelep-
lez, fantommáglyákat gyújtogatva tehet-
ségéből ég porig, olyan fölénytudattal
szól, mint Csackij, s olyan agresszivitás-
sal, mint Bazarov, ám legjobban mégis a
Házmestersirató Herceg Pistájára emlé-
keztet. Ez utóbbi párhuzam aligha vé-
letlen.

A két Horvai-interpretáció sok tartalmi
és szerkezeti hasonlóságot mutat. Horvai
Platonovja, akár a Házmester-sirató,
folytonos lélekvetkőztető szeánsz.
Platonov (mint Herceg) rétegekben hántja
le nemzedéktársairól a társa-dalmi
közlekedés során reájuk rakódott

énrejtő maszkokat. Végül ott állnak
mindkét színpadon megkínzottan, belső
meztelenségben. A provokáló hős kilép
az életükből, ők pedig egyesülnek valami
közös illúzióban, de soha többé nem
gombolhatják már össze magukon a lélek
láthatatlanná varázsló ködmönét:
mindnyájukkal - visszafordíthatatlanul -
megtörtént Platonov (Herceg Pista). A
Platonov és a Házmestersirató közötti
párhuzamosságot a szereposztás is hang-
súlyozza. Tahi Tóth Platonovja és Herceg
Pistája a legerősebb kapocs, de Béres
Ilona két szerepének (Szofja - Poós
Zsuzsa) dramaturgiai funkciója is azonos :
fellépése idézi elő a cselekményben a de-
tonációt. Venczel Vera (Grekova - Felleg
Anna) itt is, ott is merev erkölcsű, dema-
góg, jellemének hirtelen önellentétébe
forduló személyiséget alakít. Koncz
Gábor (Oszip - Rudi) biológiai szükség-
leteit, primitív erkölcsrendjét nyíltan
vállaló, s ezért a legpozitívabb figura.
Lukács Sándor mindkét darabban puhány,
karrierista pojáca, akiből a legkevesebb
érték marad a lélekvetkőztetés végén.

Az igazi varázslat azonban - túl a sze-

repértelmezések összetettségének meg-
érzékítésén - az együttes színészi játék.
Régen született Magyarországon ilyen
egységes, dinamikus előadás (talán csak a
második felvonás középső harmadában
érzékelhető ritmusvesztés: a darabnak
ebből a részéből többet kellett volna
húzni). A színpadon - ellentétben a kon-
venciókkal - minduntalan zajlik valami.
Horvai explicitté teszi, cselekvéssé alakít-
ja a szöveg fölötti tartományokban rejlő
lelki történéseket. A tettekké változott
mögöttesek leleplezik a szavakat, s ebből a
kontrasztból harsány komédia születik,
szinte atlétikusan bonyolult, akrobatikus
megjelenítésben. Ám minden mozgás-
attrakciót, minden ötletet, minden váratlan
fölvillanást és hirtelen összeroppanást,
zongorán futkosást és szekrénybe bújást
motivál a drámahősök szüntelen alkoholos
telítettsége, a minduntalan borba merített
lélek. S ebben a felfokozott ritmusú,
megemelten naturalista kollektív
mozgásjátékban a színészek külön-külön
is meg tudják őrizni egyéniségüket, meg
tudják teremteni a figurát: Halász Judit a
szürke-alázatos feleséget, Tordy Géza az
örökre vodkába temetkezett körorvost,
Szegedi Erika a buja-erotikus özvegyet,
Lukács Sándor az urbanizálódott, hígult
lelkű dandyt, Béres Ilona a legszorosabban
reátapadt maszkot is föláldozó, majd
áldozata árát behajtó bosszúálló asszonyt.
Reviczky Gábor az apja szellemét
megtagadó, forradalmár-demagóg
zsidófiút, Koncz Gábor a nyílt szívű,
galamblelkű, önfeláldozó bér-gyilkost.
David Borovszkij díszletei és Vágó Nelly
jelmezei egyszerre jelzés-szerűek
(szimbolikusak) és funkcionálisak.
Minden beállításban és jelenetben
érzékeltetik a világ megbomlott harmó-
niáját, tükrözik az egész külső-belső fica-
mot, amelyben a Glóbusz szenved.

Csehov: Platonav (Pesti Színház)
Fordította: Elbert János. Csehov cím nélküli
művét magyar színpadra átdolgozta: Horvai
István. Rendezte: Horvai István. S.zcenikus:
Eberwein Róbert. Díszlet: David Borov-
szkij. Jelmez: Vágó Nelly. Zenéjét összeállí-
totta: Seregély István. A rendező munkatár-
sai: Csizmadia Tibor, Kornis Mihály,
Schmidt Zoltán. Az előadásban elhangzó dal
F. I. Tyutcsev verse Szabó Lőrinc fordításá-
ban, Sztevanovity Dusan és Presscr Gábor
feldolgozásában.
eldolgozásában.

Szereplők: Tahi Tóth László, Halász
Judit, Tordy Géza, Szegedi Erika, Lukács
Sándor, Béres Ilona, Venczel Vera, Re-
viczky Gábor, Koncz Gábor, Pethes Sándor,
Bajka Pál, Szilágyi István, Marton Katalin.

Tahi Tóth László a Csehov-komédia címszerepében (Iklády László felvételei)


