
arcok és maszkok

ősszefüggésük természetes logikájának
sodró lendületéről aligha. Remekbe ké-
szültek a paraszt kislány és kisfiú bábok.
Ambrus Imre jóvoltából igazi kis
,aprószentek" adják át magukat a játék
igézetének.

A t ű z m a d á r a bábszínház legrangosabb
vonulatának új csúcsa. Az ember alig tud
szabadulni a gondolattól, hogy a

Petruskához hasonlóan ez az előadás is
gazdagabban adja vissza Sztravinszkij
partitúrájának minden árnyalatát, mint az
élő színházi balett.

És itt nem arról van szó elsősorban,
hogy a mese, a fantasztikum igazában a
bábszínházban otthonos. A megfelelés
mélyebb. Ha igaz Appia véleménye, hogy a
színész és a szcenikai keret ellentéte
leküzdhetetlen, a bábművészet könnyedén
felül tud emelkedni ezen az
antagonizmuson. A modern bábjáték-nak
módja van egyenrangúsítani a színészt
(értsd: a táncoló alakot) és a
látványkörnyezetet. A szereplő is képelem

a díszletelem is cselekvő részese a já-
téknak. És ami a zenés művek esetében
ugyanilyen fontos, a zene mozgásával a
totális látvány mozgása-változása
szinkronban párhuzamosítható. Az élő
szín-pad ehhez nehézkes, a statikus
képzőművészeti keret csak okkal-móddal
dinamizálható. Magyarán a bábszínházban
.t látvány egyben látomás is lehet, amely -
akár a zenei folyamat - a képzet-társítások
burjánzó gyorsaságával alakul, módosul.

Rendezőként a T ű z m a d á r ral debütáló
tervező Bródy Vera a végsőkig aknázza ki
a fentiekből adódó lehetőségeket. Kü-
lönösen az örök Rosszat megtestesítő
Kascsej birodalmának ábrázolása lenyű-
göző. Sztravinszkij kromatikus intoná-
cióval festi e rémvilágot. E kromatikának
szuggesztív képi megfelelője az a
nyugtalan irizálás, amivel Kascsej kertjé-
nek növénytelevénye megfoghatatlan
lidércnyomásos fenyegetéssé rajzolódik át.
Ezzel kontrasztban a szépség, a harmónia,
a humánum idilljei - a zene-szerző
diatonikus témáitól ihletve - képileg is
puritánul egyszerűek, átláthatóan tiszta
szerkezetűek.

A T ű z m a d á r mintegy summázata a
legjava stílustörekvéseknek, melyek az
Alkati Bábszínház komolyzenei műhe-
lyének sajátos útját jellemezték. Kár, hogy
egy ünnepi műsor kapcsán ezt nem egy
Kodály-mű bábadaptációjáról írhattuk le.

SZENTGYÖRGYI RITA

Medvegyenko:
Maszlay István

Medvegyenko, a. tanító a Sirályban, sze-
gény ember, jó ember: a földhözragadtság
szikár megtestesítője Csehov színpadán.
Az élet perifériáján szemlélődik.
Monomániás figura: minden filozofálgató
hajlama ellenére életfunkciói szint-jén
stagnál. Az örök tanú kémlelőállásából
vesz megfigyelés alá másokat, asz-
szisztálja v é g i g a Szorin-birtokon élők és
vendégeskedők boldogtalanságát. Számára
a világ kegyetlen aszkézis színtere, éhes
szájakban, rívó csecsemőkben gon-
dolkodik. Nincsen és nem is lehet elvá-
gyódása. A csehovi világban ő képviseli
leginkább az egyazon állapotba merevedés
statikusságát, ilyen értelemben válik a
darab cselekményindítójává az első és a
negyedik felvonásban. Baljós figurájából
egy elidegenedett világ előszele csap meg.
Úgy kullog Mása után, úgy kémleli a
többieket, mintha végszóra várna, hogy
még elkaphassa azt a pillanatot, amikor
megszólalhat. Látványos tengés-lengése,
másokat zaklató udvariaskodása olyan
ember pótcselekvését rejti magában, aki
visszafogott önsajnálkozásban tudja csak
kiélni magát. Ebből adódik Medvegyenko
karakterének. komikus előjele, hisz
valamiképp érzékeny fokmérőjévé válik
mások ingerültségének,
boldogtalanságának. Vele bár-ki bármikor
kiabálhat, őt következmények nélkül
rendreutasíthatják, megaláz-hatják, sőt a
vízbe is lökhetik. A „csak el ne hagyja
magát az ember" kitételből kiindulva - ami
tulajdonképpen Mása életének alaptételévé
válik, amikor a tanítóhoz megy feleségül
minden „arclegyintéshez", leintéshez
igyekszik jó képet vágni.

Mivel a csehovi dramaturgia alapeleme
a polifon cselekmény és az analógiára
épülő szerkezet, Medvegyenko alakja
párhuzamba vonható, természetesen más
előjellel, Trepljovéval. Ezen Felül Csehov-
nál mindenki. a. másik róla alkotott vé-
leményével nyer bemutatást. Medve-
gyenko valamiképp kilóg a sorból.
Jelentéktelenségénél fogva távollétében
alig esik róla szó. Kizárólag Mása be-szél
róla Trigorinnak, amikor szerelmével való
leszámolásképp hívja mentségül

azt az embert, aki szereti őt.. Medve-
gyenko a hivatkozási. alap szerepét is
betöltí, a megbízható tanú „címszó" alatt
igazoltatja vele Trepljov Dorn doktor és
Mása előtt, hogy Nyina vissza-tért (a
negyedik felvonásban).

Medvegyenko magánya mintegy el-
lenpontja Trepljovénak. Benne éppúgy a
befelé forduló, introvertált ember ma-
gánya szólal meg, mint Trepljovban,
csakhogy Csehov ezt a tehetetlenségből
fakadó bosszantó, kihívó izoláltságot
kritikájával színezi írásmódjában. Talán a
tanító alakját szemléli a legélesebb
tárgyilagossággal, a legkíméletlenebb
elfogulatlansággal. Medvegyenko kizá-
rólag közbevetett megjegyzések szint-jén
érintkezik a többiekkel. Beszédstílusát
iskolás módon felsorolt „sirámok." vagy
tanítói tudományát kecsegtető általános
megjegyzések képezik. Ami pedig ezen
felül benne rejtőzik, az kimondatlan
marad. A színész kezében van a rejtély a
kibontásra váró karakter. Az ember,
akinek titka van. A lecsitított szócső, aki
sokkal inkább látja, konstatálja, lelke
mélyébe zárja mások vívódásait, minthogy
maga is a dolgok megélőjévé válna.

Maszlay István tanítója egyszerre kel-
lemetlen, taszító okoskodó és gyerekesen
nyíltszívű, sebzett ember. A boldog-
talanság alapfilozófiájából indítja a sze-
repet, és egy rezignáltabb hangnem meg-
találásával a környezetébe, behatároltsá-
gába üszkösödött kisember fintorával
köszön el. A színészi jelenlét súlyát az-
által rögzíti, hogy néma jelenetei során
apró viselkedési formák „adagolásával"

építkezik. Mása árnyékában a valami na-
gyon fontossal kirukkolni vágyó szürke
eminenciás izgalmával, egy megkezdett
beszélgetés forrpontjaként „bukdácsol" be
a tópartra. Zavarát magára erőszakolt
lezserséggel, heves mozdulatokkal
igyekszik Ieplezni. Kíváncsiskodik, fag-
gatózik, majd a választ szinte fel sem
fogva, a beszélgetés vezérfonalát a saját
sorskérdésére irányítja: „Engem sokkal
inkább megnyomorított az élet." Az a
huszonhárom rubel, amit keres, a mérce
minden dolog megítéléséhez. Számára ez
az élet egyedüli realitása, így a szerelmi
vallomással előálló kisdiák" feszengésébe
védekezve támadó maga-tartás vegyül. A
számonkérés hangján végez improvizált
számadást arról, hogy hány éhes szájnak
tartozik felelősséggel. Maszlay tanítója
ebben a lélektani pilla-



natban majdhogynem agresszív. A kul-
lancs alapállásából apró kilengéseket
enged meg magának: megpróbál Mása
elé lépni, miközben számol az ujjaival.
Ebben a felállásban Mása a rideg, értetlen
lány, ő pedig az „ex cathedra" stílust
gyakorló tanár. Egy „lepkevadász"

rámenős, kitartó szívósságával harcol
azért a pillanatért, amikor kiönt-heti
valakinek a szívét. A soha vissza nem
térő alkalomnak a tétje számára az „én
szeretem magát" felkiáltás megértetése
Másával. Mindezt Maszlay lemondó
gesztussal, a feszengő, gátlásos ember
szégyenérzetével suttogja, miközben a
tiszteletbeli távolságot megtartja kettejük
között. A kegyetlen elutasítás le-
reagálásaként visszagubódzik megszokott
némaságába. Az elfojtott érzelmesség
hangja pótcselekvéssé vált át: izzadó
tenyerét zsebkendőjébe törli. A „le-
húzták a rolót" érzetével menekülne
ebből a szituációból, ugyanakkor mint aki
fel sem fogta, hogy mit tettek vele,
marasztaló szóra vár. A végszót a belépő
Szorin adja meg, így a felesleges ember
tudatával és a Mása iránti szerelem
szoros kötelékével toporog tovább, majd
az intő szóra viharos léptekkel somfordál
ki, természetesen Mása árnyékában.

Legközelebb már a színielőadásra
gyülekező háznép sorában látjuk viszont,
amint utolsóként Szorin tanácsos úr útját
„egyengetve" sürgölődik az alkalmi
nézők között. Viharkabátjában, ellenzős
sapkával a fején a fizikai nélkülözésen túl
valami idétlenséget és egyszersmind
kamaszos sutaságot sugároz Maszlay
egyénisége, aki a viselkedni nem tudás
bájával fűszerezi a figurát, amikor emberi
hívásra, ösztönzés-re várva tétova
mozdulattal ül le a pár-

nára. A megtűrt ember helyfoglalásába
egyfajta megkönnyebbülést is vegyít,
hisz most nem lóg ki a sorból, nem kell
mások végszavára várva ácsorognia.
Ugyanakkor, amint megkezdődik az
előadás, a „dekadens história" láttán
gondolataiba merül. A megfigyelés tár-
gya a rögtönzött színdarabon túl most
önmaga. Keresztbe teszi a lábát, Trepljov
költészete láthatóan nem köti le a
figyelmét, hisz ujjait ropogtatja. Az
avantgarde színpadi vállalkozás harsány
botrányba torkoll, a nézők elhagyják a
helyüket. Medvegyenko-Maszlay most a
szemeivel keres támpontot, eligazítást.
Feszült arckifejezéssel fürkészi Ar-
kagyina és Trigorin tekintetét, majd této-
va mozdulattal ő is feláll; a gondolko-
dásból kizökkentett ember zavarát játssza
el itt, olyan, mint akit rajtakaptak egy üres,
sötét szobában, és most nappali
megvilágításba került. A meglepett ember
izgalmával és dekoncentráltságával
helyeselne vagy éppen ellenkezne Arka-
gyina kirohanására, csakhogy újfent belé-
fojtják a szót. Mindössze a „hát, hát"

szócska többszöri ismétléséig jut el, majd
lezser kézmozdulata jelzi, letett arról,
hogy közbeszóljon. A vita hevében
Medvegyenko kamatoztatja előzé-
kenységét: Szorin tanácsos urat pátyol-
gatja, felsegíti ültéből. Végre sikerül el-
kapnia a közbeszólás pillanatát: anyag és
lélek elválaszthatatlan atomi egységé-ről
tesz megjegyzést, majd előrukkol azzal,
hogy a magafajta tanító életéről is lehetne
színdarabot írni. Maszlay közbe-szúrásai
egyfajta koncentrált figyelmi állapotból
jutnak felszínre, méghozzá oly módon,
hogy a megkönnyebbülés, az elégedettség
érzete vegyül magatartásába. Kihúzza
magát, feszengését határo-

zott fellépéssel igyekszik palástolni. Utá-
na, mint aki jól végezte dolgát, Szorint
segítőkészségéről biztosítva, arrébb áll.

A második felvonás sziesztajeleneté-ben
Maszlay-Medvegyenko illedelmes
emberekhez illő szolidsággal lóbálja a
lábát a tó vizébe. Kezében könyv, öltő
zéke szegényesen jelentéktelen: a tanító
fehér atlétatrikóban gubbaszt a nagy
színésznő, Arkagyina társaságában. Kezé-
ben örök kellékét, sapkáját gyűrögeti. Ez a
tanító mintha szégyellné könnyed
öltözékét. Úgy ül, mint aki nem is mer
felállni. Szemét Arkagyinán legelteti,
szinte szájtátva lesi a nagy színésznő
minden mozdulatát. Maszlay játékossága a
jelenet felszabadultabb hangvételén is átüt,
hisz a hintán „elfolyó" Másával próbál
kontaktusba kerülni. Kacsintó jelzéseket
küld neki, sziszegő hangokat ad ki
magából, de a visszajelzés elmarad; azt az
állapotot játssza el, amikor egy ember
mindenáron észre akarja vétetni ma-gát.
Az olvasott ember tudálékosságával próbál
belefolyni Dorn doktor ideologizálásába,
majd amikor a doktor mindenki előtt
lekicsinylőleg kineveti, az asztalhoz
somfordál és leül, méltó sértődöttséggel
juttatja kifejezésre a figura jelentőségteljes
magatartását, komoly kímértségét.
Ugyanakkor duplafenekű játékot űz, mert
a következő pillanatban már a körmeit
rágja, vakarózik, lábfejét dörzsölgeti. A
hatás így meg-kettőződik: fagyosan
zárkózott és egy-szerre játékosan nyitott.
A következő pillanatban Mása
vezényszavára (ideje tíz-óraizni) a lovagi
szerepkört tudja magáénak, hisz „árkon-
bokron" áttörő igyekezettel segíti ki
bálványát a hintából. A továbbiakban a
„romeltakarító" szerepét tölti be, amikor az
intéző a széket indulatában a tóba borítja,
ő a szék kiemelésével a külső rend
visszaállításán ügyködik. Mozdulatai a
figura 4y-buzgóságáról, a
jófiúmagatartásról tesznek
tanúbizonyságot. Ilyenkor olyan, mint a
legjobb inas, aki csekély elismerésre vár.
Alakításában egyszerre van jelen a
toporogva megalázkodás, a tettre kész
segítőkészség és a visszavonult sértettség.
Á felesleges ember tragikomédiájának
legjellemzőbb motívumát akkor adja meg,
amikor önfeledt irammal belesétál
Arkagyina és Szorin kettősébe. A jelenet
azáltal sziporkázóan leleplező, hogy
Maszlay két végpontot visz szín-re:
szivarral a kezében unott arckifejezéssel
veszi megfigyelés alá Szorin kitüntetését,
majd Arkagyina robbanásra kész

Maszlay István mint Medvegyenko a Sirályban



elutasítása visszazökkenti gátlásos alapál-
lapotába. Maszlay itt szinte a tárgyilagos
megfigyelés és a meghökkenés, a rajtaka-
pottság szégyenérzettel vegyes stációit
rakja egymás mellé. És mindezek schluss-
poénjaként következik alakításának
leghatásosabb mozzanata, a vízbelöketés
„bohóctréfája". Maszlay szinte megko-
reografálta magának ezt a pillanatot.
Ugyancsak szivarral a kezében, valami
teljes elvonatkoztatottságban egyszer csak
azon kapja magát, hogy akaratlanul is a
tóba mártották. A ró bejátszásával, a
kapálódzó fürdéssel Maszlay annak érzetét
improvizálja, hogy minden jóakarata
kudarcba fullad, kelepcébe csalták,
ahonnan segélykiáltással is felérő
rugkapálása torz komédiázásnak hat. Á
megszégyenülés tetőfokán nem tehet mást,
mint hogy maga is nevet, és elegáns
mozdulattal azt jelzi, hogy mind-e
semmiség.

A negyedik felvonásban Medvegyenko
hideg tárgyilagossággal tett megállapítása
már a játékosszerep érettségéről vall.
Vaksötétségről, csupaszon álló, csontváz
formájú színpadról, csattogó függönyről
beszél Másának. A vihar éppoly kegyetlen,
mint felesége, Mása. Medvegyenko
unalmasabb lett, már nem fiozofálgat, csak
könyörög, de azt is visszafogott, lemondó
józansággal, Maszlay tanítója zavartabb,
nyugtalanabb, n int eddig. Valamiképp
mindannyiuk élő lelkiismeretét játssza el
konok hallgatásával, titokzatos
fürkészésével. Ahogy a háttérben megáll,
és az oszlopnak dől, ahogy igazolja
mindenki előtt, hogy Nyina itt járt a
napokban: maga a lidércnyomás, a szívós,
le nem rázható tanú. Tétovasága,
bizonytalansága még feltűnőbb, mint az
előző jelenetekben. De már hiányzik
belőle az ügyefogyottak félszeg bája. Egy-
egy nekiindulásában, ahogy Mása vagy
Polina szavát lesi, sapkája gyűrögetésében,
lehajtott fejjel, darabos gesztusokkal:
szöveg nélkül is jelen van. Egyszerre
vádol és bocsánatot kér. A felgyülemlett
keserűséget viszi színre, amikor szinte
önmaga előtt szabadkozik, azért, hogy a
kicsike miatt el kell mennie. Senki sem
tartóztatja, szavai üresen konganak.
Tétova, segélykérő kimeneteléből halálos
magány árad.

Á Vígszínház előadásán Medvegyenko alakját
Gálffi László és Maszlay István játssza, kettős
szereposztásban. Az első szereposztást Almási
Miklós méltatta kritikájában, a SZÍNHÁZ 1983/1.
számban. (A szerk.)

N Á D U D V A R I A N N A

Ványa bácsi:
Kovács Lajos

Ez a Ványa bácsi nem öreg, külseje még a
bevallott negyvenhét évet sem mutatja.
Szakállat növesztett és kopaszodik, de
arcéle fiatalos, szemei élénkek, mozgása
sportembert sejtet.

A Paál István rendezte Ványa bácsiban
Szolnokon Kovács Lajosé a cím-szerep.
Ez elsőre nem olyan meglepő, mint múlt
évadi Hamlet-szereplése. Alkatához ez a
szerep közel állhatna - még-sem a
hagyományoknak megfelelő alakítás ez,
Kovács Ványája tele van életerővel -
magamagát fokozza le. Miért?

Lássuk, milyen helyzetben van a dráma
indulásakor? Feldúlta megszokott
mindennapjait a professzorék érkezése;
sikereket elért, nagyvárosi élethez szokott
sógorának, és szép, unott, lusta
feleségének jelenléte élete értelmetlensé-
gére ébreszti rá. Tétlenné válik, szószá-
tyárrá, locsog, fecseg, izgága, kötözködik,
bohóckodik. Igyekezne számot vet-ni
önmagával, megméretkezni másokban, de
érzi, hogy késő, Világéletében dolgozott,
de minek? Sejteni kezdi: nem az a fontos,
hogy miféle munkát is végez valaki,
hanem hogy miért?

Első megjelenésekor Kovács Lajos
Ványája nyög, nyújtózik, bárdolatlan;; fáj
a gyomra, álmos, éppen a sok alvástól,
nyugtalan. Kinyilatkoztatja: „de szép ez az
aszony, istenem, de szép...!
- végre valami biztos ebben a megfogha-
tatlanságban. A kizökkent életben, az.

elcsúszott dolgok között.
A professzorról szóló elbeszélésé-nek

szépen felépített íve van. Először
szónokol, különösen kiugratva a „Hol ké-
sik a kor, mely minket megért?" mon-
datból a „kor" szót. Ezzel a mondattal a
professzort gúnyolja, de - mivel oly nagy
jelentőségűvé avatta a szót saját magát is.
Szónoklásából biztonságot nyerve,
hosszabb előadásba fog, járkálással,
utánzással. Végül tárgyilagosan összegez,
és távozna, de Asztrov kérdésé-re
visszajön, Most már egészen őszinte:
„igenis irigylem" - mondja egyszerűen.

Később az anyja emlékezteti: „te ha-
tározott meggyőződésű ember voltál,
ragyogó egyéniség ..." Erre kitör, hi

szen ez még csak a siralmas! Ha ragyogó
egyéniség volt, mire ment vele? Jobb
volna, ha azt mondanák rá, hülye, érték-
telen, ha gyűlölnék, utálnák! De hogy
szánakozva szeretik - ettől kéne az em-
bernek felakasztania magát. Néhány
mondat elteltével ezt ki is mondja. És itt
jelenti ki, hogy öreg. Kijelenti, hogy os-
tobán elfecsérelte az idejét. Azért öreg,
attól, mert ez után a felismerése után sem
tudna semmin sem változtatni. Ereje van,
de nem képes élni vele - ez a legnagyobb
tragédiája.

Lássuk a szerelmét. Jelenát, a
professzornét nézve, élénk lesz,
felvillanyozódott. Csodálatosnak látja a
nőt, nagyon megtisztelő a számára annak a
rokonszenve. Összeborulásuk, egy
kenyérből csipegetésük Jelenával a
függőágyon természetes. Hiszen mintegy
testvérek ők. Minden külső
különbözőségük ellenére rokonok, mert
pontosan érzik, milyen a másik. Szinte
beteges volna, ha valóban szerelmi
kapcsolat fejlődne közöttük. Ványának
másik tragédiája ez a testvérségre való
képesség. Át kell élnie azt a szörnyűséget
is, hogy másnak nagyobb szerencséje van
a szeretett nőnél még-sem tesz semmit,
nem is gyűlöli érte Asztrovot.

Egyszer végre részegen kettesben marad
Jelenával. Átöleli az asszonyt, csúszik-
mászik Utána, de ezzel csak szerepet
játszik. Tíz évvel ezelőtt módjában állt
volna feleségül venni, emlékszik vissza az
elszalasztott lehetőségre. Azt is tudja, ha
ez az idő visszatérne, megint csak nem
tenne semmit. A színpad hátterében álló
tükörnél arca elé lobbantja a gyertyát:
„Miért is vagyok öreg?" Félelmetesen ejti
ki később a „beteg" szót, ki-meredt
szemmel, nagyot bólintva, nem is igen
tudja, mire mondja, befelé figyel, aztán sír
is, mozdulatlanul, mozdulatlan arccal,
sötétbe húzódva.

Az előadás második részének kezdete
után nem sokkal, hátulról, a színpad mé-
lyéről egészen előrejön, kezében egy zon-
goraszékkel, leteszi, ráül, hunyorog a
reflektorfényben, szemben a közönséggel.
Majd ugyanitt ül, mikor a professzor arról
beszél, el kéne adni a birtokot. E szavak
alatt életének két tragédiája találkozik: az,
imént látta Jelenát mással csókolózni,
most pedig, amire mégis büszke volt, a
birtok, az általa is kormányzott, sőt,
létrehozott gazdaság forog veszélyben.
Szomorú is, feszült is. Figyelni kezd. itt
az ideje, hogy cselekedjék. Világosan
beszél, viszonylag nyugodt. De megint
rátér arra, ami állandó-


