
vonás teljesen hiányzik Lőte Szerebrja-
kovjából, s inkább egyensúlyozó művé-
szettel próbálja az alak egységét megtar-
tani, mintsem azáltal, hogy az alak valódi
összetettségét hozná a színpadra.

A feleséget, Jelenát Almási Éva játssza.
Amikor a szereposztást előzetesen
megismertem, itt is telitalálatot gyaní-
tottam. Mégsem az lett. Almási Éva
ugyanis intenzíven unatkozik az egész
előadás alatt, abban a hiszemben, hogy
Csehov itt az unatkozó orosz
szépasszonyt írta meg. Holott Jelenának
igazi arculata nem csupán az unatkozásból
áll, nem azért vonzza Jelena Ványa bácsit
is és Asztrov doktort is, mert unatkozik.
Tizenhét éves korában még bele-
szerethetett Szerebrjakovba - ostobaság-
ból. Azóta úgy tartják Jelenáról, hogy
bután hűséges vagy unalomból hűséges
vagy kényelemből hűséges az őt kínzó
öreg professzorhoz. Ez azonban nem
igaz. Egyszerűen azért nem, mert jelena
meglátja Szerebrjakovot Ványa bácsiban
és Asztrovban is. Mindegyikükben volt
valami, és az a valami mindegyikükben
halódik. Az, hogy Jelena Asztrovval a
búcsúzáskor is eljátszik egy szerelmi je-
lenetet, legfeljebb annak köszönhető,
hogy tisztelettel adózik annak, ami egykor
Asztrov volt. Most Jelena Ványa bácsi
szerint ugyanúgy tönkremegy, mint ahogy
az összes többiek. Ez lehet. Egyáltalán
nem kizárt, hogy Jelenának ugyanez a
tönkremenetel a sorsa. Csak-hogy Jelena
nem hajlandó arra, hogy cseberből
vederbe essen, hogy még egyszer
illúziókkal menjen bele egy olyan vi-
szonyba, mely végül is semmivel sem
különb, mint Szerebrjakov feleségének
lenni. Almási Éva alakításában elvész a
figura sajátos borotvaélen táncolása, hi-
szen Jelena már huszonhét éves, tehát
tudja, hogy mit akar, de még csak hu-

szonhét éves, vagyis van lehetősége. S ezt
az utóbbit Almási beleöli a spleenbe, mely
nem is az orosz spleen, hanem a közép-
európai spleen, az önmagában való polgári
spleen.

Végül Szonya figurájában Schütz Ila
ísmét meglep néhány nagyon finom
megoldással. S ezek nemcsak finomak,
hanem erőteljesek is. Például az utolsó
monológot, melyben a „tűrni" mint fel-
adat van kifejtve, legtöbben szentimen-
tálisan szokták elnyújtani. Schütz lla ala-
kításában viszont ennek a „tűrni"-nek
mint következtetés levonásnak van konk-
rét értelme. Csak egyet nem tud Schütz lla
eljátszani nekünk, azt a frisseséget,
melynek Szonyából egy-egy pillanatra

áradnia kellene. Az a játék, amely
Szonyában van, hogy teljesen
reménytelen és mégis föl-fölparázslik, itt
letompul, nem igazi feszültséggel teli. Igy
az ő alakítása is siker, de nem teljes.

Annál jobbak viszont azok a figurák,
akik kórust és ellenkórust reprezentál-nak
a darabban. Ez különösen Tolnay Klári
dadusalakítását jellemzi, mert Tolnay
mindennemű szlavjanofil dadusképpel
szemben - nagyon sokszor ezeket
szoktuk meg - az az ember, aki valóban
tudja, hogy mindaz, ami lejátszódik, még
a revolverlövések is - jelen-tőség
nélküliek, hogy a szubdomináns
szólamnak van egyedül jelentősége, hogy
az emberi tönkremenetel éppen úgy fo-
lyik, mint ahogy a darab végén bejön az
ősz, s hogy ez szinte természeti.
szükségszerűség. Ezért mint embernek,
mint kórusnak egyaránt megvan a véle-
ménye mindarról, ami a színpadon folyik.

S kitűnő párjai Tyelegin szerepében
Némethy Ferenc és a maman szerepében
Ilosvay Katalin. Sok Ványa bácsi-előadás
után is azt kell mondani, hogy Némethy
az optimális Tyelegin, hiszen őbenne
testesül meg mindaz, ami valójában a
darab összes szereplőinek a sorsa lesz,
legfeljebb az a különbség, hogy ő
pillanatnyilag a többiek kegyelemkenye-
rén él. Míg a többiek az orosz társadalom
sajátos kegyelemkenyerére fognak
szorulni, ő már nem is áltatja magát
azzal, hogy dolgozik, míg a többiek még
munkával áltatják magukat, legyen az
gazdasági vagy esztétikai, de tudják:
ennek a munkának semmi értelme.

Nagy tehetségek előadása és nagy te-
hetségek félsikere a Ványa bácsi. Persze a
félsikerben néhány egészen ragyogó
mozzanat van, néhány olyan pillanat,
mely mindig emlékezetes lesz, de ha a
mai időkben annyira divatos a Ványa-
probléma, az eltékozolt, a semmibe ki-
futott tehetségek problémája, akkor na-
gyon meggondolandó, hogy a félre-
siklások értéke adott esetben mit mutat.

Csehov: Ványa bácsi (Madách Színház Ka-
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Fordította: Háy Gyula. Díszlet: Götz
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Ványa bácsi négykézláb

Paál István rendezése Szolnokon

A Manó, a Ványa bácsi első változatának
ismeretében könnyebb átlátni a Ványa
bácsi szerkezeti sajátosságait és a színpadi
megjelenítés ebből eredő alternatíváit. A
Manó a korai drámák sorozatába tartozik,
amikor Csehov még a hauptmanni
naturalizmus hatására írta színpadi
műveit. A naturalista világlátás és
dramaturgia a tragikumot a polgári lét
ellentmondásaiból, a társadalmi
elmaradottságból, a beszűkült vidéki élet
nyomorúságából eredeztette, amely
elpusztítja a tehetséges, értékes embert,
megtöri, kiszívja életenergiáit, és egy olyan
hínárba taszítja, amelybe annál inkább
alámerül, mennél inkább hadakozik ellene.
E világkép igazolása minél hűségesebb,
minél szélesebb környezet-rajzot követelt,
amit már Hauptmann is sok szereplő kis
konfliktusainak a felsorakoztatásával
valósított meg. A miliő-rajz eluralkodása
azonban a drámát az epika irányába
tágította, s ez a drámai forma
felbomlásával fenyegetett. Csehov
diákkorában írt első drámája, a Platonov
esetében ez be is következett, olyannyira,
hogy a színművet a minden-kori
rendezőnek erős húzásokkal és
szerkesztői beavatkozással kell színpad-
képessé alakítania. A formai széthullást
Csehov már a Platonovban is úgy próbálta
meggátolni, hogy a sok szereplő kis
konfliktusait egyetlen figura, az el-
pusztuló értékes ember, a címszereplő
sorsával hozta kapcsolatba, és a hozzá
való viszonyuk változataiban alakította ki
a dráma polifon szerkezetét. De ez sem
segített: Csehov úgy érezte, hogy a
leggondosabb szerkesztésmód ellenére
sem tudja megtartani a „jól rnegszer-
kesztett dráma" szabályainak megfelelő
egyensúlyt a drámai konfliktus és a
mindennapi élet eseménytelen szürkesé-
gét, unalmasságát megjelenítő miliőrajz
között. A miliő viszont - a naturalista
esztétika szellemében - a mindennapí, az
átlag ábrázolását követelte az íróktól.
Amikor azonban Csehov megpróbált
eleget tenni ennek az elvárásnak, ő maga
is szembekerült azzal a problémával,
amellyel már Flaubert is küzdött, hogy
miképp lehet a mindennapi élet



eseménytelen szürkeségét, unalmassá-gát
úgy megjeleníteni, hogy az ne váljon
szürkévé, unalmassá. Az íróasztal-
fiókban maradt Platonov, az Ivanov mér-
sékelt sikere és A Manó bukása után
Csehov úgy érezhette, hogy ezekkel a
művészi problémákkal nem tudott meg-
küzdeni. Drámaírói munkásságában hat-
évi szünet következett. (Más kérdés,
hogy Brecht nyomán a dramaturgia
szabályai fellazultak, és a modern szín-
ház rehabilitálta Csehov korai „epikus
drámáit".)

E hat év során érlelődött meg Cse-
hovban Ibsen példájára az a felismerés,
hogy a naturalizmus dramaturgiai „buk-
tatóit" úgy küzdheti le, ha a naturalista
ábrázolásmódot a szimbolizmus felé tá-
gítja, és így jut el az általánosításnak

olyan szintjére, amely megengedheti szá-
mára a miliőrajz leszűkítését.

A Ványa bácsiból hiányzik A Manó négy
fontos szereplője: Zsoltuhin, a fél-
bemaradt mérnök, Julja Sztyepanovna, a
mérnök erélyes kis húga, Orlovszkij, a
jóságos földbirtokos és Fjodor Ivanovics,
a földbirtokos lump fia, akik mind azért
kaptak fontos szerepet az első
változatban, hogy a maguk kis drámáival
jelezzék a vidéki élet, a vidéki emberek
kisszerűségét, ostobaságát, és megértsék
azt a reménytelen, izomsorvasztó
küzdelmet, amelyet Hruscsovnak,
Asztrov előképének folytatnia kell, ami-
kor a világ jobbítására törekszik. A Ma-
nóban Vojnyickij tragédiája, hogy Sze-
rebrjakovot szolgálva értelmetlen élet-
feladatnak szentelte munkás éveit, még

csak egy epizód a többi között. A V á nya
bácsiban viszont ez a rosszul választott
életfeladat és az ebből következő tragédia
a drámai cselekmény közép-pontjába
kerül, és Hruscsov - Asztrov helyett most
már Vojnyickij lesz a dráma
címszereplője, tragikus vagy inkább
tragikomikus hőse. A vidéki élet bírálatát
Csehov melléktémává fokozza le, a
beszűkült, kisszerű lét érzékeltetésére
kevesebb szereplő is elegendő. A Ványa
bácsiban a provincializmus fogalma is
kitágul, az általános elmaradottság
szinonimája lesz, s ebben az értelemben a
fővárosból érkezett professzor és felesége
is „vidéki" ember. Az ábrázolásmód
konkrétsága, realizmusa ellenére is
nyilvánvaló, hogy a csődbe jutott élet
felsorakoztatása átvitt értelemmel is bír.
Szerebrjakov szolgálatának, a birtok
tehermentesítéséért folytatott, áldozatos
munkának, Asztrov erdőmentő terveinek
szimbolikus jelen-tőségük is van: a rosszul
megválasztott életfeladatot jelképezik,
ahogy az érkezését mindig elodázó Godot
úr a soha be nem teljesülő remények szim-
bóluma lesz Beckett csehovi inspirációkat
is tartalmazó híres darabjában.

Csehov, az ibseni drámákhoz hasonlóan
a Ványa bácsi cselekményét is abban a
pillanatban indítja, amikor az élet - ugyan
nem a múltbeli bűnökért, ha-nem az
elhibázott döntések sorozatáért - benyújtja
a „számlát", és a dráma hősei az utolsó
reménytelen kísérletüket teszik, hogy
megpróbálja-nak változtatni eddigi
életükön, abban a reményben, hogy ezzel
elkerülhetik a szükségszerű konzekvenciák
levonását. Ami persze ezúttal sem
sikerülhet ne-kik, hiszen sorsuk
jellemükben rejlik, bukásuk ezért
szükségszerű. A maguk fátumát csak úgy
kerülhetnék el, ha ki-cserélhetnék
önmagukat, ha más emberekké lehetnének,
ami persze lehetet-len.

A dráma kezdetén már Ványa bácsi és
unokahúga, Szonya is felismerte, hogy
elhibázta életét, hogy a választott
életfeladat értelmetlennek bizonyult, hogy
Szerebrjakov karrierjének oltárán nem volt
érdemes dolgos életük legszebb éveit
feláldozni. A dráma kérdése - milyen
lehetőség marad ezek után. Vojnyickij a
szép és fiatal jelena Andrejevna iránti
szerelemmel próbál új tartalmat adni
eddigi életének. Ha már a professzor
szolgálata ostobaságnak bizonyult, hadd
szolgálja ezentúl a professzor feleségét.
Ványa bácsi az a

Kovács Lajos, a szolnoki Ványa bácsi címszereplője

Jelena Andrejevna: Takács Katalin



fajta ember, akinek míndig valamiféle
életeszményre van szüksége, hogy foly-
tathassa életét. Ezt az ideált véli felfedez-
ni Jelenában. Ebbe a szerelembe persze jó
adag alig titkolt féltékenység és
bosszúvágy is vegyül. Féltékeny a pro-
fesszorra, aki elkaparintotta előle ezt a
szép, fiatal teremtést, akinek - ha ko-
rábban, időben felfigyel rá - ő maga is
megkérhette volna a kezét. (A szerep-
értelmezésen múlik, hogy a néző mit érez:
vajon milyen eredménnyel járt volna
akkor a leánykérés.) Ványa bácsi most
fellobbanó szerelmébe belejátszik, hogy az
asszony Szerebrjakov felesége, hogy
elcsábításával nemcsak kárpótol-hatná
magát az elpazarolt évekért, de bosszút is
állhatna a professzoron.

Vojnyickij kettős kudarcot él át. Elő-
ször is azzal, hogy Jelena az orvos,
Asztrov karjaiba szédül, szertefoszlik a
reménye, hogy Szerebrjakov helyett
pótideált találhat magának, akit tovább
isteníthet. Második kudarcát Szerebrjakov
racionális üzleti javaslata foglalja magába;
az az elgondolás, hogy adják el a csak két
percentet hozó birtokot, és vegyenek
helyette kétszer annyit jövedelmező
kötvényeket. Ez a terv - a maga józan
realizmusával - az eddig vállalt életfeladat
gazdasági hiábavalóságát és
értelmetlenségét is leleplezi. Sze-
rebrjakov, aki ugyan önző, de nem gonosz
ember, meg is érti, hogy ha nem akarja
lányát és volt sógorát minden
életfeladattól megfosztani és ezzel
végképp szerencsétlenné tenni, akkor bele
kell törődnie abba, hogy minden marad a
régiben. Ványa és Szonya már nem
képesek a változtatásra.

A derék, szorgalmas, de szürke, csú-
nyácska Szonya úgy találhatna magának új
életfeladatot, ha Asztrov feleségül venné
őt. A világmegváltó vonzó, romantikus
szerepében tetszelgő, jóképű fiatal orvos
azonban nincs olyan kény-szerhelyzetben,
hogy belemenjen abba az
életkompromisszumba, amit a Szonyával
kötendő, szerelem nélküli házasság
jelentene számára. Szonya persze már a
darab elején is sejti, hogy Asztrov nem
szereti őt, és ennek meg-felelően, soha
nem is fogja megkérni a kezét. A dráma
folyamán „csak" annyi történik, hogy ez a
sejtés Jelena közbelépése folytán -
bizonyossággá válik, és ezzel a fiatal lány
előtt végképp bezárul az egyetlen kiút. 0
sem tehet majd mást, mint Ványa bácsi,
folytatja az értelmetlen taposómalommá
vált gazdálkodói munkát.

A Jelena iránt érzett vonzalom kudarca
Asztrov életében is fordulópontot jelent.
Az orvos, a dráma legtudatosabb
szereplője, pontosan tudja, hogy
megbukott az élet nagy vizsgáján, vidéki
körorvos lett belőle, s ennél soha-sem
viszi többre. Az orvosi munka már nem is
érdekli igazán, a feledést, vigaszt nyújtó
alkohol megkezdte romboló hatását,
egyre több hiba csúszik

munkájába - az első beteg már meg is
halt a kezei közt. A következő darabban,
a Három nővérben Csehov meg-rajzolja
majd a megöregedett, emberileg végképp
tönkrement orvos portré-ját Csebutikin
alakjában. Asztrov még kitalálja
magának a méltatlanul félreállított
tehetséges ember, a környezet-védő, az
erdőmentő romantikus szerepét. Ez a
szerep arra még elég, hogy

Andorai Péter (Asztrov) és Szoboszlai Éva (Szonya) a szolnoki Ványa bácsiban (Szoboszlai Gábor
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felkeltse maga iránt Jelena érdeklődését,
és egy percre meg is szédítse. De a fenti
világba tartozó fővárosi úri-asszony
szemével nézve, ezek az álmok,
elképzelések komolyan nem vehető kü-
löncségeknek tetszenek.

Akár Ványa bácsinál, Asztrov vonzal-
mában is szerepet játszik, hogy Jele-na az
irigyelt, gyűlölt és megvetett Szerebrjakov
felesége, hogy fővárosi dáma, és
elérhetetlen. Az orvos - tulajdonképpen
eleve lenézi az unatkozó úriasszonyt, és
feltehető, hogy ha meg-kapná, meg is
vetné - mindent elkövetne, hogy
megalázza, tönkretegye. Figyeljük meg,
Asztrov nem feleségül kéri az asszonyt,
hanem a szép és sikeres hím öntudatával,
cinikusan talál-kára hívja - egy
„Turgenyev ízlése szerint való, félig
romba dőlt udvar-házba". Nem igazi
életszerepet, egész életet betöltő szerelmet
kínál, hanem csak egy regényszerep
utánzását, a szép-lelkek alkalmi
álompótlékát. Jelena már csak azért sem
vállalja ezt a kapcsolatot, mert tudja,
Asztrov igazat mond, amikor azt jósolja,
hogyha itt marad-nak, még óriásibb lesz a
pusztulás. „Én is belepusztulok, de . . .
pórul jár maga is." Ő pedig elég önző
ahhoz, hogy ne akarjon pórul járni.

„Finta la commedia!" - mondja Aszt-
rov, aki az asszony visszautasításából
megérti, hogy ennek a kiégett vidéki
fantasztának, aki belőle lett, már nem
adatik meg a nagy szerelem gyötrelmes,
fájdalmas, önemésztő boldogsága, hogy
ezek után végérvényesen lefelé visz az
útja.

Jelena Andrejevna a dráma kezdetén
hasonló helyzetben van, mint a többiek; ő
is tudja, hogy Szerebrjakovot választva
rossz lapra tett, hogy menthetetlenül
elpackázta életét. A felismert csőd az ő
számára legfeljebb a házasság-törés
lehetőségét nyújtja, ettől azonban,
legalábbis egyelőre, visszatartják az
úriasszonyi tisztességről vallott erkölcsi
előítéletei. Jövője ily módon nyitva marad.
Nem tudhatjuk, mit tesz ezek után,
megcsalja férjét, elválik, ha jobb parti
akad, vagy mégis hű marad Sze-
rebrjakovhoz. A színésznő játékán múlik,
hogy milyen jövőt szán és milyet sejtet
hősnőjének. Kétségtelen, ez a dráma nem
Jelenáról szól. Bölcsen mondja magáról,
hogy ő ennek a darabnak - „csak unalmas
epizódszereplője". De valójában ennél
lényegesebb, katalizátori szerepet játszik a
darabban, hiszen a

dráma gépezetét az ő személye lendíti
mozgásba.

Szerebrjakov drámai funkciója, hogy ő
az, akiért nem volt érdemes. A színpadon
ennek az emberi ürességnek kell
megjelennie: ezen túlmenően már csak a
megjelenítés árnyaltságán múlik, hogy a
nyugalomba vonult, podagra kínozta
professzort olyannak látjuk-e, amilyen-
nek környezete leírja, vagy - a rendezés, a
szerepet alakító színész jóvoltából -
valamivel komplexebb képet kapunk róla,
és Szerebrjakov „szerencsét-lenségei" is
megértésre találnak. Hiszen a nyugdíjazás,
anyagi helyzetének megromlása, a falusi
száműzetés, az öregség, a kínzó köszvény,
a tudat, hogy fiatal felesége nem szereti -
elég ok ahhoz, hogy a sikerekhez szokott
professzor elkeseredjék. Közvetlen kör-
nyezetének persze elég nehéz elviselnie
önsajnálatát, annál is inkább, mert vala-
mennyien - Vojnyickij, Jelena és Szonya -
az ő áldozatainak érzik magukat. Sze-
rebrjakov alakja szinte változtatás nél-kül
került át A Manóból a Ványa bácsiba.
Csehov jellemzése, amelyet még A Manó
megírása idején adott róla, a Ványa bácsi
professzorára is érvényes. Olyan ember,
aki „már az első szavaktól kezdve
kifáraszt és felingerel, és ha a közönség
három-öt percen keresztül hallgatja . . . azt
gondolja: - Ej, hallgass el már kérlek - . . .
okos, zsörtölődően podagrás ember
benyomását kell keltenie a nézőben,
olyannak kell lennie, mint valami
unalmas, hosszan tartó zenedarabnak".

A színmű három fontosabb epizód-
szereplője, mint a görög kar, nem vesz
részt a drámai eseményekben, csak a
szemlélő, a kommentátor szerepét játssza.
Nekik már nincs drámájuk, az ő létük,
sorsuk már régen el-jutott a végállapotig.
S mivel beletörődtek, most már
megelégedettnek, boldognak hiszik
magukat. E végállapotok bemutatásának
azonban fontos szerepe van a dráma
kompozíciójában, a főszereplők
lehetséges útjainak megvilágításában.
Marija Vojnyickaja, a professzor első
feleségének édesanyja, egy titkos tanácsos
özvegye, az irodalomrajongó öreg hölgy -
Szerebrjakov karikatúrája; az az élőhalott,
akivé a professzor is válhat, ha felesége
elhagyná, és ő visszakényszerülne a
birtokra. Tyelegin, a kegyelemkenyéren
élő volt földbirtokos, Ványa bácsi
alakjának extrapolációja, a szolgálat ad
abszurdumig fokozott paródiája. Ez a
jámbor

lélek felesége imádatának szentelte életét,
még a vagyonát is neki adta, holott az
asszony röviddel esküvőjük után meg-
szökött tőle. A harmadik szereplő Marina,
az öreg dajka. Az ő embersége, jósága
olyan ösztönös, mint az anya szeretete,
azonban létét mindig behatárolja a
lebbencslevest kedvelő paraszti
igénytelenség. Ezen a vegetatív szinten -
jelzi Csehov drámája - még el lehet jutni a
boldogsághoz, a megelégedettséghez, az
önmagával való harmóniához.

Paál István rendezésében két világ, két
életfelfogás ütközik: a karrierre, a
társadalmi érvényesülésre és anyagi jó-
létre orientált emberek szemlélete kerül
szembe az idealistákéval, akiknek az a
fontos, hogy találjanak valamiféle ügyet,
amelynek szolgálatába állíthatják életüket.

A szolnoki előadásban Szerebrjakov, a
színpadi hagyományoknak megfelelően,
abszolút negatív figura, olyannak látjuk,
ahogy Vojnyickij, Jelena és Asztrov
leírják őt. Vallai Péter gondosan
kidolgozott megformálásában a professzor
fiatalabb a megszokottnál, legfeljebb
ötven-egynéhány éves. Ezt a meg-
fiatalítást indokolhatja Vallai személye,
aki így a saját korához közelebb álló
figurát alakíthat. (A rendező Paál István
szerint Vojnyickij szavaiból az derül ki,
hogy Szerebrjakov nem is lehet több öt-
ven évesnél. Hiszen azt mondja róla,
„huszonöt esztendeje előad és ír a mű-
vészetről". Ha úgy számítjuk, hogy né-mi
késéssel, huszonöt éves korában fejezte be
egyetemi tanulmányait, s ezt követően,
huszonöt éve oktat és publikál, akkor
valóban csak ötven éves.) A kor
megállapításánál lényegesebb, hogy Paál
és Vallai beállításában Szerebrjakov az
establishment embere, tipikus, „square",
derék polgár, aki azonban legalább
öltözködésében - Vágó Nelly kifejező
jelmezében - nemcsak az eleganciára ad,
hanem irodalmárhoz illően némi
művészkülsőt is megenged magának.

Jelena Andrejevna iránt a rendező is és
Takács Katalin is - úgy érzem - né-hány
árnyalattal elnézőbbek, mint ahogy ezt ez
a hiú, önző, sőt bizonyos értelemben
szívtelen úriasszony megérdemel-né.
Takács Katalin persze nehezen búj-hat ki
a bőréből; ő egy szép, mai fiatal teremtést
jelenít meg, aki valóban tévedett saját
érzelmei és Szerebrjakov meg-ítélésében.
Most viszont már teljes szív-



vel az Asztrov-féle emberek pártján áll, és
csak az orvos túlságosan közvetlen, nyers
udvarlásán, fenyegető magatartásán múlik,
hogy nem enged a csábításnak.

Jelenát csak a jó megjelenésű, ro-
mantikus férfi izgatja, s még ez is csak a
hódítás pillanatáig. Maga is tudja, amit
Asztrov ki is mond, hogy Szonya
érzelmeinek elárulásával, a köz-vetítő
szerep vállalásával valójában azt akarja
elérni, hogy az orvos vallja meg végre
iránta érzett szerelmét. Takács Katalin
Jelenája habozás nélkül fakép-nél hagyná
férjét, és vállalná a nehéz, kemény életet,
harcot Asztrov oldalán, míg Csehov
Jelenája tisztességes asszonyként - még
arra sem kapható, hogy megcsalja férjét.

Paál rendezésében az idealisták, Aszt-
rov és Vojnyickij különc, marginális, de-
viáns figurák, akiket az élet vidékre
száműzött, és akikkel ő teljes azonosságot
vállal. Asztrov ebben a drámama-
gyarázatban főszereplővé lép elő. Már
Takács Katalin szerepformálását elemezve
is utalhattunk volna arra, hogy Paál
rendezése hogyan fordítja vissza a Ványa

bácsi „szekerének rúdját" A Manó irányába.
Nyilvánvaló, hogy végiggondolt kon-
cepció eredményeképpen hívta meg a von -
zó megjelenésű Andorait Asztrov szere-
pére. Andorai kitűnő Asztrovja még nem
olyan kiégett, reménytelen ember, ahogy
Csehov megírta. Ő nemcsak megjátssza a
romantikus hőst, hanem valóban az. Még
alig különbözik A Manó demokratának,
narodnyiknak titulált Hruscsovjától. Paál
és Andorai értelmezésében Asztrov
cinizmusát nem szabad készpénznek
venni, bár kétségtelen, hogy a keserű
szavak arra a fenyegető csődre utalnak,
amikor a sziszifuszi küzdelembe
belefáradva, beletörve, az orvos
reformelképzelései alkohol áztatta,
önáltató üres frázisokká devalválódnak.

A romantikus vezéregyéniség Asztrov
mellett Kovács Lajos mélyen meg-
szenvedett Ványa bácsija fakóbb lélek. Az
ő Vojnyickija ügybuzgó, lelkiismeretes
csapattag, akinek mindig szüksége van
arra , hogy felnézhessen valakire. Kovács
derék, bumfordi, tehetetlen Ványa bácsija
kedvelhető, gyakran megmosolyogtató
figura, de nem az az erős férfi, akibe
Jelena beleszerethetne. Ez a Ványa bácsi
nem is kíván mást az imádott asszonytól,
csak hogy imádhassa, és a legnagyobb
zavarba kerülne, ha ér-

zelmei egyszer csak viszonzásra találná-
nak. Annál nagyobb a csalódása, ami-kor
azt hiszi, azt látja, hogy barátja, Asztrov,
elcsábította az asszonyt. Nem Asztrovra
haragszik, hanem Jelenára, aki utolsó
eszményét is megcsúfolta.

Amikor Szerebrjakov józan üzleti aján-
latából megérti, hogy önfeláldozó mun-
kájának nem sok értelme volt, és valóban
okosabb lenne a birtokot eladni, Ványa
végképp összeomlik. A megaláz-tatásnak
és a tehetetlenségnek ezen a fokán
érthető, hogy a revolvert Szerebrjakovra
fogja, de Kovács Ványája öntudatlanul is
vigyáz rá, hogy ne találjon. A felvonás
végén Kovács magára marad, és a színpad
közepén. egy széken ülve még mindig
értetlenül nézi hol a jobbjában tartott,
maga felé fordított revolvert, hol a
baljában szorongatott piros rózsákat.

Paál rendezései, mert szubjektív vallo-
mások, össze is függnek egymással.
Kovács Ványa bácsi-alakításában szerepet
kap az is, hogy a színész előzőleg
Hamletet játszotta. Hangsúlyossá válik,
hogy Kovács Ványa bácsija is egy hamleti
szituációba kerül. Neki is megvan a maga
trónbitorló Claudiusa Szerebrjakov
személyében, Gertrudot itt Jelena
helyettesíti, akit ugyanolyan. idealizált
rajongással imád, mint anyját Hamlet. Az
incesztus mozzanata ugyan hiányzik, de a
„helyettesítés" kívánsága itt is
felmutatható, Vojnyickijban is él a vágy,
hogy Jelena oldalán. Szerebrjakov helyébe
léphessen. Hamletnek Dániát kellene
sarkaiból kiforgatnia, Vojnyickij egy
birtok ügyeit próbálja rendbe tenni. A cél
ugyanolyan reménytelen és értelmetlen.
Kovács Ványa bácsijának nem adatik meg
sem a hamleti bosszú, sem a halálba hulló
tragikus hős felmagasztosulása. Csak egy
kudarc-Hamlet tragikomédiáját játszhatja
el.

Hosszan kellene szólnunk Szoboszlai
Éva mélyen átélt, szép Szonya-alakítá-
sáról, felfelé ívelő színésznői pályájának
fontos állomásáról. Ebben a rendezői
koncepciót, szerepértelmezést, játék-
stílust elemző tanulmányban azonban
eddig is csak kevéssé tudtunk kitérni az
egyes színészek játékára, szerepmegva-
lósításuk mikéntjére. Szoboszlai Éva a
rendezői koncepciónak megfelelően a
hagyományos Szonyát jeleníti meg, a
szolgálatteljesítő Ványa bácsi párját, a
közkatonát, a mindig vesztest. Mer és tud
csúnya lenni, gyakran olyan, mint egy
rágcsáló, szürke kis egér, de arcát

mindig meleg emberség, jóság lelkesíti át.
Megható, szívszorongató gesztusai
vannak az örömök, bánatok, a remények,
a félelmek, a csalódások, a végső
lemondás érzékeltetésére.

Csak dicséret illeti az epizódszereplőket,
a mindig megbízható, mindig hibátlan
alakítást nyújtó Koós Olgát, Fekete
Andrást, aki remekbe sikerült alakítással
gazdagította karakterszerepei-nek sorát, és
Szendrey Ilonát, aki olyan jóságosan
meleg dada, hogy az ember
legszívesebben felszaladna a színpadra,
hogy fejét az ölébe hajtsa.

Tulajdonképpen azért is nehéz az egyes
alakítá

sokról hosszabban beszélni, mert a
közösen kialakított, rendkívül expresszív
játékmód következtében a kívülálló aligha
döntheti el, hogy az egyes gesztusok,
fizikai játékok közül mi volt rendezői
instrukció, és mi a színészek leleménye. A
lényeg az, hogy rendező és színészei
ezúttal minden fenntartás nélkül egymásra
találtak, és ez mélyen átélt, minden
részletében közösen felvállalt és
aprólékosan kidolgozott előadást
eredményezett. Elképzelhető, hogy a
gesztusrendszer merészségei
meghökkentik, felháborítják a nézők egy,
részét. Nem szerethetik, hogy Ványa bácsi
négykézláb kajtat Jelena után , hogy a
sikerületlen gyilkossági kísérlet után a
negyedik fel-vonás elején rémületében,
szégyenében az asztal alá bújik, hogy
Asztrov a szebb jövőről szóló egyik
tirádáját evés közben teli szájjal mondja
el. Mind-ezek a furcsa gesztusok azonban
nem polgárpukkasztásul szolgálnak,
hanem szavakkal el nem mondható
emberek közti kapcsolatokat, rejtett lelki
állapotokat kívánnak megvilágítani,
közérthetővé tenni. Szimbolikus jelzések,
amelyek bele is illenek Csehov naturaliz-
must szimbolizmussal oldó dramaturgiá-
jába. A játéktempó, mintha
Sztanviszlavszkijhoz kanyarodna vissza.,
bátran él a nagy csendekkel, a kitartott
pillanatokkaI, és a komótosan oroszos,
lassú játéktól sem riad vissza. Ezt a
lassított tempót a rendezés bízvást
megenged-heti magának, mert mindig el
tudja érni, hogy a játékszünetek maximális
feszültségekkel telítődjenek, robbanás
előtti csendekként hassanak.

Végezetül beszélnünk kell Antal. Csaba
költői. erejű díszletképéről. Paál ren-
dezéseiben a díszletek mindig fontos
szerepet játszottak, az elmúlt évek nagy
figyelmet keltő produkcióinak sikerében



Najmányi László kifejező, okos, ötletes
díszleteinek is részük volt. Úgy lát-szik,
Paál most Antal Csaba személyében új,
értő társra talált, aki a maga képi esz-
közeivel meg tudja jeleníteni Paál rende-
zői gondolatait. A díszlet egy tölcsér
alakban beszűkülő fakarámot ábrázol,
amelyet zöld fenyőfák szegélyeznek, a
magasból pedig két egymásba kapcsoló-
dó, mozgatható fehér függöny hull alá. A
játék kezdetén a két, meglibbenő füg-
gönyt látva Ljubimov Hamletjének tör-
ténelmi időt jelképező függönyére asszo-
ciálhatunk. A függöny ebben az előadás-
ban először csak térelválasztó elemként
működik, kijárati folyosót vagy a szoba
belső falait jelzi, s csak az előadás végén
értjük meg jelképes szerepét is, ami-kor a
két fehér lepel halotti szemfedő-ként
borul a hátramaradottakra.

Csehov: Ványa bácsi (szolnoki Szigligeti .Szín-
ház)

Fordította: Makai Imre. Dramaturg: Kornis
Mihály. Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Vágó
Nelly m. v. Rendezte: Paál István.
Szereplők: Vallai Péter, Takács Katalin,

Szoboszlai Éva, Koós Olga, Kovács La-
jos, Andorai Péter m. v., Fekete András,
Szendrey Ilona, Kiss T. István.

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,
az ELTE Esztétika Tanszékének vezetője

BALASSA PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
adjunktusa

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSILLAG ILONA színháztörténész
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétika Tanszékének tanár-
segédje

HERMANN ISTVÁN
az ELTE Filozófia Tanszékének
vezetője

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető helyettese

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SPIRÓ GYÖRGY író,
a kaposvári Csiky Gergely Színház
dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője

VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

BALASSA PÉTER

„Én mást akartam

A Cseresznyéskert Pécsett

Jó szándékú előadás, mérsékelten hagyo-
mányos rendezői munka. A megvalósulás
viszont enerváltan másodrendű. Ennyire
futotta. Elöljáróban így foglalhatjuk össze
a Cseresznyéskert Galina Volcsek rendezte
pécsi előadásáról alkotott véleményünket,
melyet alább részlete-sebben kifejtünk.
Előbb azonban né-hány gondolat
kívánkozik ide a Csehov-játékról és erről
a műről, címünk jegyé-ben, mely az írótól
származó mondat.

Lehetségesnek tartott értelmezésünk
szerint a Cseresznyéskertben a parvenük
(Lopahin, Jása) és a lecsúszottak (Ra-
nyevszkaja, Gajev, Szimeonov-Piscsik és
távolabbról Trofimov, Sarlotta Ivanovna)
a komédia tartópillérei. Az istentelen
kicsinység itt mindennek az alapja, mely a
remény, a hit, a szeretet sóvárgásának
aktuális hazugságaival álcázza magát. A
Csehov-komédiák hagyományos,
Sztanyiszlavszkijtól és Nyemirovics-
Dancsenkótól eredő félreértése (no meg
nyilván egy masszív közönségigény is
közrejátszik ebben a félre-
értéstörténetben) a nosztalgikus, a rész-
vét- és szeretetteljes, a szánakozó elő-
adásmódban gyökerezik. Az előadás-mód
mindig foglya marad a szereplők
félreértett „csehovi" atmoszférájának - az
atmoszféraszínháznak -, ilyen módon az
eredeti farce e csapda áldozatául esik. Ez
az atmoszféra, mely rárakódott előadási
hagyományként Csehov-ra, nem Csehov
„nézete", Nézőpontja legalább olyan
rejtélyes, mint legnagyobb elődeié.
Szövegeit ugyanis a szereplők mondják,
ámde nem ő beszél általuk. E csapda
persze részben magában a műben van,
Csehov - bármenynyire elégedetlenkedik
is műveinek elő-adása miatt, önmaga
állította az egér-fogót. Művei
megtévesztőek, mert komédiaelve a
szövegnél mélyebben fekvő, még akkor is,
ha a szövegben is keresnünk kell azt.
Főképpen azonban a darabjaiban
szunnyadó, de csak rendező és nagy
színészegyüttes által kibont-ható,
sokértelmű koreográfiában van ama
komédia. S mint ilyenek - e darabok pél-
dátlanul radikálisak. Csehov alakjainak,
helyzeteinek, „nézeteinek" táncolniuk,

lassan lejteniök kellene azon a színpadon,
amely az írónak máig nemigen adatott
meg. Radikalizmusa a nonverbális szín-
ház, a test-színház lehetőségében áll, egé-
szen a becketti bohóctréfáig, bábtrükkig, a
geg egzisztenciális, szituatív drama-
turgiájáig meghosszabbíthatóan.

A magunk Csehov-képe szerint e sajátos
dramaturgia szokásos elemzése során csak
félreértésekhez vezethet a hagyományos
szerep- és alakelemzés, mely lélekben
gondolkozik, és nem mozgásban,
gesztusban, mimikában, amely az-után
mintegy magába szívná a szöveget is. A
legmodernebb színjátékmód előtt nála
jelenik meg először és máig példás
radikalizmussal a homogén koreográfiai
tér mint dráma. És ez nem azonos azzal a
híres-neves, egységes „atmoszférával". A
színpadi ensemble itt csoportkoreográfia
dinamikájára van komponálva, mely jóval
több, mint az egyes szereplők „lelke" és
„nézetei". Csehov, akinek bizonnyal ez a
néma koreográfia volt egyetlen próféciája
(nem pedig a többi, szóbeli közlése), egy
el-szigetelt individuumokra bomlott vilá-
got az ensemble dramaturgiájával halad
meg, egy nem létező emberközösséget
sejtve, mely csak koreográfikusan és a
szereplők által reflektálatlanul van jelen,
és amelynek a jelenbeliek semmiképpen
sem az előfutárai, nem a jövendőmondói,
nem is a félbemaradt, szánalmas
személyei. Hanem a lehetet-lenek, sőt - a

langyosak ők. Vajh miért nem tűnt fel még
az átlagrendezőnek, hogy a csehovi
„jellemek" nem egy-szerűen illúziókat
kergetnek, nem annyira „szegények", nem
annyira realitásérzék nélküli szószátyárok,
nem deklasszált svihákok, nem
egyszerűen kedves hazugok, hanem
legbelül, mindenekelőtt - üresek ? ! És a
legnagyobb jó-indulattal is legföljebb
langyoskák. A nővérek jelképesen
legendás sóvárgása, elvágyódása, meg a
többieké sem a szándék tisztasága és a
megvalósítás képtelensége közötti
távolság, hiszen ezek az untig elemzett
sóvárgásszövegek ténylegesen diffúz,
tagolatlan, néhol kaotikus „utópiák"
(ezúttal az utópia: csúfnév). A távolságnál
súlyosabb és érvénytelenebb dologról van
szó: egy emberi-társadalmi, szinte
metafizikai lehetetlenség és szakadék
kinyilvánításáról, mely szakadék képtelen
méretei egyszerűen nevetségesek.
Sóvárgásaik semmibe fut-nak, táncuk,
lejtésük (ez az a rejtett koreográfia, amely
valamiképpen igenis instruálva, bár ki nem
fejtetten ott van da-


