
A darabok cselekvésmozzanatainak elmosódottsága, a drámai írásmód
„fesztelensége", a áttűnő gondolatok telítettsége a darabok söveg alatti rétegében és
sok más körülmény számos nehézség elé állíja Csehov darabjainak magyar
színpadra állítóit. Csehov gyakran jelenik meg a magyar színházak repertoárján. 1
hetvenes - nyolcvanas években egyike lett a legtöbbet játszott világirodalmi
klasszikusoknak.

Magyarországon Csehov eredeti kapcso-
latának története a színházzal teljesen
elveszítette a jelentőségét. Igaz, azzal a
különbséggel, hogy a Csehov művei iránti
értetlenség, bizalmatlanság, sőt ellenséges
fogadtatás mintegy fél évszázaddal tovább
tartott ebben az országban.

A darabok cselekvésmozzanatainak
elmosódottsága, a drámai írásmód „fesz-
telensége", az áttűnő gondolatok telí-
tettsége a darabok cselekvésen túli és
szöveg alatti rétegében, a környezet kü-
lönös kifejezőereje, amely a színész
játékával bonyolult kölcsönhatásban áll -
mindezek a sajátosságok, valamint a Sirály,
a Ványa bácsi, a Három nővér és a
Cseresznyéskert egyéb problémái nem kevés
nehézség elé állítják a magyar színpadot.
Ezek a nehézségek akkor is érzékelhetők,
ha Csehovot a forradalom előtti klasszikus
művész színházi elő-adások lírai-
pszichologizáló hagyományai alapján
játsszák - amire elsősorban Ádám Ottó
támaszkodik -, s akkor is, amikor a csehovi
szövegek társadalmi diagnózist jelenítenek
meg, amire rend-szerint Horvai István
hajlik a vígszín-házbeli rendezéseiben. S
végül akkor is, amikor vázlatos-
improvizációs formában - hasonlóan
ahhoz, amit Nyikita Mihalkov javasolt
Etűdök gépzongorára című filmjében - az
emberi kapcsolatok összetettsége kerül
vizsgálat alá (így fogható fel az utóbbi
évek egyik legérdekesebb Csehov-
előadása, A manó, Zsámbéki Gábor
rendezésében, a budapesti Katona József
Színházban).

Nehézség nehézség hátán, Csehov
mégis rengetegszer kerül színre Magyar-
országon. Ugyanakkor minden valószí-
nűség szerint a klasszikusunk iránti belső
színházi igény sosem öltött volna testet
egy sor komoly és értékes előadásban, ha
színpadra állítói nem fedeztek volna fel
bennük „áthallásokat" azzal, amit
közönségesen a „nemzeti közérzet" né-
mely jelenségének szoktunk tekinteni.*

* 1982 decemberében Budapesten k0nfe-
renciát rendeztek „Csehov és a magyar szín-
ház" címmel, amely Csehov népszerűségének
okait és művészi hatását vitatta meg az
ország színházi életében.

Már tizenöt esztendeje, hogy Horvai
István, a budapesti Vígszínház rendezője,
majd igazgatója rendszeresen állít szín-
padra Csehovot. Minden jelentős darab-
jával foglalkozott, két korai változatot
kivéve; a Platonovot és a Cseresznyéskertet
pedig kétszer is megrendezte.

Horvainak nem kis része van abban,
hogy Csehov manapság aktív helyet foglal
el kortársai kulturális világképében.
Ugyanakkor Csehovnak is fontos szerep
jutott a rendező alkotói és szak-mai
látóhatárának kiszélesítésében. A két
megállapítás kölcsönhatásban áll egy-
mással, mindkettő komoly eredmény,
töprenkedésre késztet.

Úgy tűnik, Csehov magyar interpretálóit
két tartalmi mozzanat vonzza kü-
lönösképp: darabjainak helyszíne és a fő-
szereplők társadalmi státusa.

A művek atmoszférájához, a hősök
pszichológiai jellemzéséhez lényeges
adalék, hogy nemesi kúriákban vagy el-
dugott vidéki városkákban élnek, egy-
szóval távol a központoktól.

A csehovi drámák kevéssé kitapint-ható,
laza cselekményvezetése a meg-jeleníteni
vágyott élethez való szoros tapadás
eredménye. A központokban történő
események a provinciába már a
felismerhetetlenségig eltorzult állapotban
jutnak el, vagy sokszor teljesen el-vesznek
az út során. Az, ami a fővárosokban mint
szükségszerű változás meg-érik, a
porfészekben úgy folytatódik, mint „a
hajdani életvitel eredménye" (A.
Szkaftimov).

A Csehov-értelmező Horvai számára
igen fontos a színpadon ábrázolt hősök
változásra képtelenségének gondolata. Az
olyan emberek drámája, akikben meg-volt
a vágy a bennük levő értelmes fel-
használására, de akik ugyanakkor eI
voltak szakítva a jelentős társadalmi vál-
tozásoktól, a magyar történelmi értelmiség
sorsához, a „kirekesztettség felett való
bánathoz" hasonlónak bizonyult. Az
objektív körülmények összegezése-ként az
értelmiség tudatát az úgynevezett kettős
elkülönültség érzete tartotta rabságban:
egyrészt az Európa „pere-

mén" élés közérzete, másrészt az, hogy
olyan társadalmi réteg volt, amely a
burzsoázia és arisztokrácia kiszolgálására
ítéltetett. (A XIX. században és a XX.
század elején Magyarország vezető ré-
tegeit javarészt nagybirtokosok tették ki.)

Az elmondottakból mindazonáltal nem
következik, hogy Magyarországot földrajzi
fekvése örökös provincialétre kárhoztatná.
Egy ilyen következtetés alaptalannak
tűnhet az ország meggyőző mai sikereinek
fényében: a mai Magyar-ország új és
értékes tapasztalataival aktívan hozzájárul
a világ szocialista építésének
gyakorlatához.

Horvai előadásában a „provinciára" való
kitétel egyfajta önáltatásként jelenik meg,
amelyre azért van szükségük a hősöknek,
hogy ne kelljen részt venniük a társadalom
aktív életében; egy-fajta alibi ahhoz, hogy
ne kelljen részt venniük a történelemben.
Leginkább a Platonov előadásában
hangsúlyozta Horvai a „vidékiesség"
effajta értelmezését. A többi Csehov-
rendezésében ugyanez a gondolat mint
felkínált körülmény jelenik meg - a vidék
létezése egyaránt érzékelhető a színészek
mozgásában, a történés atmoszférájában,
az emberek viselkedésének pszichológiai
motivációjában. Így például ebben az
értelemben szemantikailag gazdagon
telített David Borovszkij Három nővér-
díszlete. A rendező és a díszlettervező
befalazták a darab cselekményét egy
három síkkal határolt deszkadobozba,
amely egyidejűleg jelölte Prozorovék
házát, a kert kerítését, és általános
értelemben is egy-fajta válaszfalul szolgált
- magas, ablakok nélküli, élettelen
erődítményt zártak rá a hősökre. A
tehetetlenség által vezérelt társadalmi
önrendelkezés és határozott cél nélküli élet
a legsúlyosabb ítéletet érdemli Horvai
szemében. Csehov sem fogadta el az ilyen
életet. A. Sz. Szuvorinhoz írott levelében
(1892. november 25-én) keserűen fejtegeti:
„Nincsenek sem közeli, sem távoli cél-
jaink, lelkünkben pusztaság honol. Nin-
csen politikánk, a forradalomban nem
hiszünk, isten nincs, nem félünk a kísér-
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terektől .. . Betegség ez vagy sem - a
lényeg nem az elnevezésben rejlik, de be
kell ismernünk, hogy kutyaszorítóban
vagyunk ... Elhamarkodott dolog lenne
egyelőre bármi valóban hasznos
ténykedést várni tőlünk, függetlenül attól,
tehetségesek. vagyunk-e vagy sem."

Ezeket a józan szavakat Csehov írta egy
korabeli írói társulásról, de bátran
elhangozhattak volna valamelyik hőse
- Vojnyickj vagy Asztrov , Versinyin vagy
Trigorin - szájából is.

Mint minden eredeti módon alkotó
művész, Horvai a Csehovnál. olvasotta-
kat. saját országa tapasztalatain, saját
művészi és állampolgári élményein át
érte lmez te . A nagyszerű drámák szellemi
közegében meghallott egy nyugtalan
hangot, és saját szívének nyugtalanságá-
val felelt rá.

Az 1960-70-es évek magyar társadalmi
életét a valóság analitikus felfogása jel-
lemezte. A humán tudományokban, első-
sorban a történelemkutatásban, de az
irodalomban, a színházban és a filmben is
olyan művek tűntek fel, amelyekben a
nemzeti történelem fájó pontjairól foko-
zatosan eltisztult a romantikus mítoszok
árnya, amelyek szakítottak. az elavult,
kispolgári értelmezésekkel. Cseres Tibor,
Déry Tibor, Sánta Perem. könyveiben,
Gyurkó László és Hernádi Gyula drá-
máiban, Fábri t o l t á n , Jancsó Miklós
filmjeiben különös figyelem övezi a tör-
ténelem „sújtotta" személyiséget.

Csehov darabjaiban Horvai olyan tár-
sadalmi magatartástípusokat fedez fel,
amelyek elsősorban az értelmiségre jel-
lemzőek. Rögtön hozzá is tennénk:
amelyeket a drámaíró gazdagabb tarta-
lommal, összetettebben,
nyugtalanítóbban ábrázolt annál, ahogy a
rendezésben megjelent.

Valamely eset vagy egyéni magatartás
rögzítésében Csehov elengedhetetlennek
tartotta a pontos leírást, mivel számított
az olvasó-néző aktív viszonyulásához az
elbeszéltekhez: egyik levelében „es-
küdteknek" nevezi az olvasókat. Ebben.
az értelemben Horvai egyaránt tekinthető
az előadás létrehozójának és „az
esküdtbíróság elnökének". Társadalmi
kivetkeztetései mindig beépülnek az elő-
adásba, a látványba és a. mozgásba: a
díszlet eszközeivel kiemelődnek, a rende-
zésben pedig fel-felsejlő cselekményszá-
lakként bukkannak elő az előadásban.

Horvai István Csehov darabjainak
rendszeres színrevitelét a Ványa bácsival
kezdte, amelyet 1970-ben állított szín-
pad ra.

Ugyanakkor, a vígszínházbeli Ványa bácsi
nem az: első Cschov-előadás volt Horvai
rendezői életművében. Két elő-adás is
megelőzte; a Három nőrét a Madách
Színházban 1954-ben volt az első , s
jegyeiben magában hordozta a. rendező
Csehov-ciklusának előképét.

Azon az előadáson Horvai a Művész
Sz ínház hatásától megbűvölt állapotban
dolgozott. Horvai 1948-50-ben ösztön-
díjasként a leningrádi Puskin Drámai
Színházba került, L. Sz. Vivien vezető
irányítása alá. Ott, Leningrádban ismer-
kedett meg először a Művész Színház
produkcióival.

Bármilyen szerény volt is az 1954-es
Három nővér művészi hozama, bármennyire
önkritikus is a rendező akkori és mar
viszonyulása az előadáshoz, mégis a
magyar színházi életben és orosz klasz-
szikus munkái között jelentős helyet
foglal el.

A Madách Színház Három nőtér-pro-
dukciója fontos kulturális hagyományt
élesztett újjá: a. nemzeti színházak figyel-
mét az orosz drámairodalom és színpadi
tradíciók iránt, amely a reakció évei alatt,
az elszigetelődési politika következtében
szakadt meg. Nyolc évvel később a Ványa
bácsit vitte színpadra Horvai a miskolci
Nemzeti Színházban. („Abban is sok volt
a Művész Színházból. Csakis Darvas Iván
kedvéért rendeztem meg a darabot;
ragyogó színész-nek ragyogó szerepet
kellett adnom"

emlékezik a rendező .) 1962-ben Darvas
játszotta Vojnyickijt, s attól fogva Horvai
minden Csehov-rendezésében kapott
szerepet (kivéve a Platonovot).

1970-ben, a Ványa bácsi színpadra
állításakor Horvai ideális lvan Petrovics
Vojnyickijra talált Latinovits to l t á n
személyében.

Horvai színészközpontú rendező, a
szónak abban az elterjedt értelmében,
hogy segít a szerep alakítójának az ábrá-
zolás „magvát" megkeresni, s annak
jelentésbeli hangsúlyait , il letve stílusbeli
tájékozódási pontjait megtalálni, de az-
után rábízza a színészt saját képzeletére,
intuíciójára és kultúrájára, s a próba-
folyamatban csalt időről időre igazít a
meglelt szerepformáláson, amikor össze-
rendezi az előadás egészével.

Van azonban a színészközpontú ren-
dezőmeghatározásnak egy másik: értelme
is, Ehhez az szükséges, hogy a rendező
alaposan ismerje a színész-társ-alkotó
emberi fogékonyságát, hajlamaik és
szakmai törekvéseit. Leggyakrabban nem
magának a darabnak az eszméje vagy

,t színházi kihívás inspirálja Horvait,
hanem az erre az eszmére, erre a szerepre,
erre a színpadi vállalkozásra (kész szí-
nész.

I la nem állt volna mellette a hatvanas
évek végén Latinovits, talán meg sert
születik a Ványa bácsi. Mellesleg, ez volt
az az előadás, amely a Jelena Andrejevnát
játszó Ruttkai Évából is előhozta a
Csehov-játszás specifikus vonásait. Ettől
az időtől kezdve - csakúgy, mint-Darvas,
aki az 1970-es előadásban Asztrovof

játszottal - Ruttkai Éva Horvai minden
Csehov-rendezésében szerepelt, kivéve a
Platonovot. Ez utóbbi előadás, amely a
Vígszínház kamaraszínhzában, a Pesti
Színházban került színre, szinte teljes
egészében a társulat fiatal és közép-
generációs színészetnek részvételére
épült. Nem kis jelentőségű az a körül-
mény sem, hogy a Színház- és
Filmművészeti Főiskola két végzős
színészosztályát Horvai Csehov-
előadásokkal bocsátotta útjára:
növendékei 1979-ben a Platonovval, 983-
óan a Cseresznyésker ttel debütáltak,
Hotvai számára nem elegendő, ha
tanítványai csupán felvázolják a csehovi „
árnyalatokat". Mint éles látású pedagógus,
tapasztalt rendező és az ország egyik
verető színházának irányítója, pontosan
tudja, hogy a Csehov-előadások próbái
nemcsak a csehovi repertoár eljátszására
teszik alkalmassá a szinészt, hanem a
X X . századi kortárs darabolt játszására
is fölkészítik.

A Ványa bácsi megrenduésével a Víg-
színházban Horvai elszakadt saját fiatal-
kora Csehov-eszményétől -- a lágy tónu-
sok, zenei intonációk, fájdalmas gyötrő-
déseit és derűs végkifejletek Csehovjától.
Az 1970-es előadásban radikális át-
értelmezésbe meny á r a csehovi drama-
turgia majdnemhogy Legalapvetőbb
problémája -, a hősök és a környezet
kölcsönviszonyának kérdése. A Három
nővér Madách színházi és a Ványa bácsi
miskolci előadásában ez a kapcsolat
pontosan leírható volt az lvanovból vett
idézettel: „A környezet tönkretett." Az
1970-es, 1980-as évek előadásaiban
elmosódott a bűnösükre és áldozatokra
való felosztás. Akárha különbözőképpen,
de mindenki bűnös - kik rosszhiszemű ,
előrli megfontolt szándéka bűnözők, kik
pedig nem ismerik fel saját bűnösségüket.
De mindenki szenved.

Az 1970-ben Ványa bácsi súlyos, lassan
hömpölygő előadás volt. Érzelmi világát és
színpadterét Szinte Gábor díszlet-tervező
alakította ki. Szimbolikus volt:



Szerebrjakov professzor alakja, aki
mintha csak egy díszes portréból lépett
volna elő (a szerepet Várkonyi Zoltán
rendező és színész játszotta, Horvai előd-
je a Vígszínház igazgatói posztján).
Ebben a környezetben formálódott az
előadás gondolatvilága, morális törvé-
nyei; ebben gyötrődtek és kínlódtak a
darab hősei, ez ellen a világ ellen foly-
tatták értelmetlen, sikertelen lázadásaikat.

Az előadás kulcsmondata Vojnyickij
szavaiban fogalmazódott meg: „Oda az
életem!" Ez a felkiáltás úgy hangzott,
mint egy váratlan megvilágosodás,
amelynek elviselhetetlen fájdalmát még
egy ki nem mondott, szöveg alatti kom-
mentár is fokozta: „és megérdemelten".
Latinovits egy olyan ember kétségbe-
esését érzékeltette, aki csak most ébredt
rá, hogy önmaga tékozolta el a sorsát.

Latinovits Ványa bácsi szerepében jó
szándékúan és tudatosan áldozta fel
magát a bálványnak, s lelke fokozatosan
kihűlt az imádat szorongató élményében.
S habár a darab elején Vojnyickij el-
mondja, hogy már egy éve véget ért rajta
a káprázat hatalma, valójában azt látjuk,
hogy zsémbelődéseiben, szóvirágos
kirohanásaiban nincs igazi szenvedély,
nincs igazi fájdalom és szenvedés.
Vojnyickij szemében már nem zseniáli-
sak többé Szerebrjakov cikkecskéi, de
maga a professzor impozáns és fenséges
tartásával („úgy jár-kel, mint egy fél-
isten!" -- Vojnyickij szavai), a személyét
övező fővárosi, pétervári aurával to-
vábbra is felsőbbrendű lény hősünk
szemében. Ványa bácsi szelíden haragu-
dott magára, s csak tűszúrásnyi fájdalmat
okozott magának a professzor fel-
emlegetésével. Nagyjelenetét („Eladod a
birtokot, nagyszerű, magvas ötlet ...")
Latinovits úgy játszotta, mintha csak
most, ebben az átkozott percben, a fehér
villám fényénél döbbent volna rá Ványa
bácsi Szerebrjakov igazi jelentéktelen-
ségére s a saját szánalmas szerepére az
egész históriában. Horvai előadásában a
III. felvonás alatt esett az eső; a menny-
dörgés a IV. felvonásban zendített rá.

A kétségbeesés nem azért fogta el
Vojnyickijt, mert hirtelen felismerte,
hogy bálványa mennyire üres, kímélet-
len, minden hájjal megkent egoista, ha-
nem azért, mert ráeszmélt, milyen szá-
nalmas zsákutcába tévedt maga is, saját
jószántából. Ebben a pillanatban be kel-
lett ismernie magának, hogy a kötelesség-
tudás, jótékonykodás csak ravasz kibúvó
volt, önmentegetés; hogy huszonöt év-

vel ezelőtt valójában nem az önfeláldozás
útján indult el, hanem a könnyebb és
kitaposott utat választotta. „Okos,
tehetséges, bátor vagyok . . . Ha normá-
lisan élek, Schopenhauer, Dosztojevszkij
lesz belőlem . . ." - lázas fantáziálásában
így motyogott és így kiabált Latinovits. A
jelenet végén az általa alakított figura
azért hibázta el a lövést, mert nem tudott
határozottan dönteni a két célpont között
- nem tudta, hogy a professzort lője le,
vagy a saját fejébe eressze a golyót.
Második veresége az utolsó felvonásban
következett be, amikor visszaadta
Asztrovnak a morfiumos üveget.
Latinovits ezt a jelenetet a véglegesség
utánozhatatlan, alig érzékelhető
hangsúlyozásával játszotta: a morfiumra
már nem volt szüksége, mert valójában
már nem volt kit megölni. Odaadta, és
aztán: „Dolgozni, dolgozni ... Számla
úrnak . . . A régi tartozásból is maradt
kétszázhetvenöt..." Ez olyan iszonyú volt,
hogy Asztrov, aki az imént még
türelmetlenül követelte a morfiumot,
hirtelen halogatni kezdte az indulást.
Darvas tanácstalanul nézett körbe, mint-
ha keresné, mi tarthatná még itt. A dajka
egy kupica pálinkával kínálja. „Azt még
talán . . ." A falon térkép függ: ,,Afriká-
ban most biztosan nagy a hőség ..." A
szünetek hihetetlen erejű feszültséggé
nőttek. Hirtelen azonban váratlan meta-
forával jött a feloldozás.

Az afrikai hőségről szóló mondat után
Asztrov odament Vojnyickijhoz, hogy
végleg elbúcsúzzon tőle, átölelte, és
véletlenül a gabonamérlegre lökte, amely
ott terpeszkedett a jószágigazgató irodája
előtt. Erőltetetten mosolyogva megmérte
a barátját, legyintett a kezével - „Tehát:
minden jót!" -, s gyorsan távozott.

A Ványa bác s i ban már kirajzolódtak
Horvai későbbi Csehov-rendezéseinek
főbb motívumai, mégpedig éppen azok,
amelyek megteremtették az egyes elő-
adások belső egységét és egymással való
összefüggését.

Először is kialakult a főhőshöz való
viszonya: „Méltatlankodó, nehézkes
mozdulatokkal és megbénult akarattal"
(A. Kugel), olyan emberként jelent meg,
aki elveszítette élete esélyeit, mert nem
választott a maga akarata szerint, idejé-
ben és jól, s most gépiesen, tehetetlenül
él, mint mindenki őelőtte és a környeze-
tében. Vojnyickij, Asztrov és Jelena
Andrejevna józanul felismerték ezt; a
Három nővér, a Cseresznyéskert é s a

S ir á ly hősei nem oszlatták szét illúziói-
kat.

Horvai előadásaiban a csehovi hő' nem
megy át fejlődésen, leggyakrabban nem is
cselekszik, hanem állandóan egyfajta
szenvedő alanyként tetszeleg. A darab
végére azonban továbbra is nemes,
kulturált, érzékeny ember marad;
ugyanakkor társadalmi szempontból tel-
jesen tanácstalan és tehetetlen.

A Ványa bác s i ban Horvai rendezői alap-
elvei is világosan kimutathatók. A dísz-
letek és kellékek a szöveg művészi interp-
retálásának aktív segítőtársaivá léptek
elő.

A szereplők egy hatalmas házban
bolyongtak („labirintus, huszonhat óriási
szoba"). Ezeknek a szobáknak nem voltak
falaik, a körhorizont olyasféle vászon
benyomását keltette, mintha festő-keretre
lett volna kifeszítve. A „festői" hatást
megkétszerezte a színpadnyílást
körülölelő fakeret. Ez a keret magába
foglalta a forgóra épített kompozíciót, a
berendezési tárgyakat és a használati
eszközöket. A keretben megjelenő „ké-
pek" kifejező szépsége, racionális és
szigorú vonalvezetése a múlt század aka-
démikus festőinek vásznait idézte.

A színpadon alkalmazott holmik nem-
csak hasonlítottak az ábrázolt társadalmi
környezet használati tárgyaihoz, ha-nem
azok is voltak valójában. A Ványa bác s i
volt az első olyan Csehov-előadás,
amelyet Horvai eredeti, korhű bútorral
rendezett be, amelyben valódi, korabeli
használati tárgyakat alkalmazott.

Eredeti bútorok és tárgyak jelentek meg
a színpadon Horvai más rendezéseiben is.
De Csehov-értelmezésének ez a
momentuma egyenesen következik az
orosz író drámáinak poétikájából,
amelyben a párbeszéd, kommunikáció
kimondatlanul maradt közléseit, a végig
nem vitt cselekvéseket a környezet rész-
letei egészítik ki, a táj állapota fejti meg,
a színpad megvilágítása teszi teljessé.
„Csehovnál nincs olyan szituáció, amely
kedvéért háttérbe szorulna az embert
körülvevő környezet" - írja A. P. Csu-
dakov Csehov poétikája című monográfiá-
jában. - „Csehov hőse nem tud kiszakadni
a tárgyak világának véletlenszerű
konkrétságából, sem evés közben, sem
filozófiai eszmefuttatás vagy vita köze-
pette, sem szerelmi vallomás alatt, sem a
halál színe előtt." N. J. Berkovszkij még
radikálisabb gondolatot fogalmazott meg,
amelyhez Horvai - figyelemre



méltó egybeesés - a gyakorlat útján jutott
el. A Csehov ábrázolta valóságban „éles
határvonal húzódik az emberi világ és az
ember belső világa között. Az embereket
körülvevő tárgyak magukba szívták
gazdáik érzéseit é s gondolatait, s nehéz
megkülönböztetni, hogy e tulajdonságok a
hősökéi-e vagy már a tárgyak is így
születtek, a rájuk annyira jellemző morális
tartalommal".

Horvai következő rendezésének, az
1972-es H á r o m n ő v é r n e k a díszletében
láthatólag ez a gondolat öltött testet, s
egyben elősegítette a kinyilvánított tör-
ténések és az elhallgatott lelkiállapotok
egybeforrottságának, közös gyökerének
érzetét. A lepattogzott falú deszkaerődít-
mény, mint már említettük, egyszerre
jelképezte a házat, s jelenített meg egy
kerti építményt (a színpadon baloldalt egy
kerti pad állt); s emellett falnak is tűnt,
amely elválasztja a nővéreket, Andrejt,
Versinyint és a többieket a természettől,
az igazi élettől. Ahogy a magyar előadás a
vége felé közeledett, egy-re
nyilvánvalóbbá vált, hogy a festett
deszkák - egy temetőkerítés alkotóelemei,
s a száraz levelekkel ellepett ovális asztal
meg a zongora sírbuckák, amelyek alá
mindörökké eltemetődött a ház hajdani
élete: a szépség, a szerelem és a remény.

A díszlet többértelműségét, asszociatív
gazdagságát Borovszkij a lírai vezér-
motívummal állandó ellentételezésben
valósítja meg, s ez a kettősség végigkíséri
az egész előadást (teryezőnk és a magyar
rendező barátsága, közös Csehov-mun-
kája a H á r o m nővérrel kezdődött).

Az első, legszembetűnőbb, gondolati-
lag leggazdagabb motívum - az őszi
levelek hullása. A levelek - a hétköznapi
logikának ellentmondóan - a feltételezett
mennyezeten át hullanak a padlóra, a
berendezési tárgyakra és az emberekre. A
leveleket nem takarítják el. Hullanak - a
naptárral ellentétben -- az első, májusi, és
a második, téli, farsang idei fel-vonásban
is. Minél jobban közeledünk a darab
végéhez, annál sűrűbb és bőségesebb a
levéleső. (Itt egyet kell értenünk néhány
recenzens, köztük szovjet bíráló
véleményével, akik szerint e látványos
ötlet állandó ismétlése egyben- gúvá teszi,
megtöri a tárgyi környezet elégikus
zenéjét.) A lehullott levelek találó képi
megfogalmazása Moszkva emlegetésének,
a Moszkvába vágyódás-nak, a Moszkva
utáni sóhajtozásnak, s emellett
kommentáló, értékelő jelzés

is. A hősök Moszkvába szeretnének
visszatérni, Moszkváról álmodoznak,
állandóan Moszkváról esik szó - de a
magas, lepotyogott vakolatú falakon nincs
kijárat, az ajtó fölött, amely az embereket
lenne hivatva ki- és beereszteni, az utcai
bejáró esővédője függ. Vagyis, csak
kívülről lehet bejutni.

A Prozorov nővérek, Versinyin, Cse-
butikin és Tuzenbach története Horvai
számára olyan emberekről szól mély
fájdalommal, akik nem kísérlik meg, hogy
kitörjenek mindennapi életük rég-óta
működő rendjének kereteiből Az ő
Moszkvájuk nem annyira a jövő poétikus
terve, mint inkább a múlt szigete.
Moszkva oly mértékben távolodik tőlük,
ahogy halványulnak visszaemlékezéseik,
ahogy elfelejtődik a fel nem használt
tudás, kihullanak az olvasmány-élmények,
kitörlődnek az emlékezetből a drága
arcok. A három nővér Moszkváját
elborítják a levelek .. .

Horvai rendezésében gazdag tartalom-
mal tölti meg e jelenettechnikát, pontos
mozgássorokat dolgoz ki a gondolati
vezérmotívumok érvényre juttatására. Így
az egész első felvonásban, illetve a
második kezdetén a rendező régi fotog-
ráfiákra emlékeztető kompozíciókba cso-
portosítja a szereplőket. Az egymással
való érintkezés fesztelensége s eleganciá-
ja, mindenki jóindulata a másik iránt (a
Vígszínház előadásában Tuzenbach nem
haragszik Szoljonij kirohanásaira, tréfának
veszi őket, amelyek, ha durvák is, de
mégis mulatságosak; annál szörnyűbb a
maga képtelen fonákságában kapcsolatuk
tragikus végkifejlete); a csoportosulások
sajátos fotogenitása: a fehér ruhás nők
fiatal férfiak gyűrűjében, akik arany váll-
lapos egyenruhát viselnek -- ezt mutatják
be az első jelenetek, amik jóságról,
egyetértésről, az élet szépségéről
tudósítanak; a nap egyformán süt az Irina
Prozorova névnapjára egybegyűlt
emberekre. A cselekmény előrehaladtával
ez a varázslatos egység darabokra hull, a
csoportosulások fel-bomlanak, a női
ruhák színe fényét veszti. Tuzenbach szűk
kis felöltőre cseréli egyenruháját,
Csebutikin a harmadik felvonásbeli
jelenetében alsó-ruhára vetkőzik:
„ajándékul vegyétek tőlem ezt a datolyát".

És csak a nővérek vannak mindig
együtt. Horvai szigorúan ítéli meg
Prozorov ezredes lányait amiatt, ahogy
saját sorsukhoz viszonyulnak, de egyben
gyönyörködik is bennük: a szépség

iránti elhivatottságukban, érzelmeik erős-
ségében, önzetlenségükben, lelki gazdag-
ságukban. A csehovi instrukció ellenére
Mása ebben az előadásban nem jár feketé-
ben (ez egyike Horvai nagyon ritka
eltéréseinek Csehov szövegétől). Minden
felvonásban ugyanolyan színű ruhát hord,
mint Olga meg Irina. Ünnepélyes-fehéret
névnapon, bágyadt krémszínűt
farsangkor, szürkés-bíborszínt a tűzvész
idején és gyászfeketés az előadás végén. A
jelmezek színének dinamikája így váltja
valóra a remény meghalásának
motívumát.

Horvai István és David Borovszkij
felfogása egybehangzik a klasszikusokat
újszerűen értelmezni vágyó modern szín-
házi törekvéssel. A színpadon nem a
korabeli társadalmi berendezkedés tárgyi
környezete jelenik meg helyszínként, mint
ami a Művész Színház század eleji
előadásait jellemezte, hanem egyfajta ál-
talános tér, amelyben tárgyi és mozgás-
elemek utalnak a cselekmény helyére és
idejére, s ugyanezek fejezik ki az esemé-
nyek gondolati megítélését, valamint a
hozzájuk való érzelmi viszonyt.

A Vígszínház C s e resznyéskert-díszlete
emeletes játékteret formázott. Az eme-
leten helyezkedtek cl az urasági lakó-
szobák, a bútor, amelyet vászonhuzat
borított; megbecsült helyen a „mélyen
tisztelt szekrény". A földszint, vagyis a
színpad síkja cseresznyefákkal volt be-
ültetve. A földszint támasztotta alá az
emeletet: a ház a fákon állt, s az ágak be-
nőttek a szobákba. Nos, már a darab
kezdetén sem túlságosan biztató ez az
építmény. Horvai előadásának záró-
képében nem hallhatók fejszecsapások,
viszont tisztán kivehető a szertehulló öreg
építmény recsegése-ropogása.

A színpadi metafora társadalmi töltése
több, ehhez hasonló utalással vált még
teljesebbé. A Fák még támasztják a házat,
de a házzal együtt halnak meg

a felépítmény kiszívta belőlük az erőt. A
kertet Horvai és Borovszkij elképze-
lésében határozottan nem lehetett poéti-
kus képnek értelmezni. A cseresznye-
fákat nem borította sem levél, sem virág,
nem fonódtak kecsesen egymásba az
ágaik - egyszerű törzsek voltak, bütykös
ágakkal. Lopahinnak nem adatott meg a
szépséget kivágni - korhadt fák jutottak
csak osztályrészéül.

A színészek egyébként a rendezői
instrukciónak megfelelően lelkesen mél-
tatták a természet varázsos, lírai szépsé-
gét. A hófehér kert Ranyevszkaja szá-



mára - Horvai szerint - ugyanaz, mint a
szekrény Gajev számára. A cseresz-
nyéskertben olyan emberek jártak fel-alá,
akik nem láttak és nem hallottak, nem
vettek tudomást a valóságról. A múltban
rekedtek - nemcsak történelmi értelemben,
mint letűnt korok hősei, hanem
pszichológiájukban is.

Horvai és Borovszkij összes közös
előadásában megfigyelhető, hogy minden
színpadi elem egyszerre több tartalmi
szövegösszefüggésbe van bekapcsolva. A
csehovi megjelölés szerint az első
felvonás színhelye a gyerekszoba. A föld-
szinten, a fák között a gyerekszoba több
eleme föllelhető - a hinta, a kerekeken
gördülő ló. A lovacska Ljubov Andrejevna
néhány évvel ezelőtt vízbe fulladt kisfiára,
az „aranyos, hétéves kisfiúra", Grisára
emlékeztet. Az előadás folyamán
Ranyevszkaja, Sarlotta és Várja időről
időre felülnek a hintára, Gajev és Petya
Trofimov pedig Grisa paripáját „lova-
golják meg". A párbeszédek közül ki-
hallatszanak az olyan mondatok, mint
Ranyevszkaja felkiáltása: „Most is olyan
vagyok, mint a gyerek . . .", vagy:
„Legszívesebben táncolnék és tapsolnék
..." A nézőknek határozottan az a be-
nyomása, amit talán A. R. Kugel szavaival
lehetne jellemezni: „Valójában a
Cseresznyéskert összes lakója gyerek, s
minden cselekedetük gyermeki." Annyit
kell csupán pontosítanunk ezen a
megfogalmazáson, hogy egyes szerep-
lőknek még nem volt idejük felnőni, míg
mások mintha második gyerekkorukat
élnék. Így jelenik meg a rendezés-ben a
drámaíró sugallta életkor.

A Platonovban (1981) a szűk tér, Mihail
Vasziljevics lakóterülete agyon van
zsúfolva iskolai szekrényekkel, amelyek
kitömött madarakat rejtenek; a fa-lak
roskadoznak a képektől, amelyek az
egzotikus állatvilág különleges példányait
ábrázolják; a színpad közepén pedig egy
fekete iskolai tábla áll. Az iskolai
felszerelés ily mérvű felhalmozása, az
uralkodó por és káosz a befogadóban egy
kihamvadt lelkű, kizsigerelt, „tudományos
szemléltetőeszközzé" változtatott tanító
képét asszociálja, aki éppen a „főtárgyat",
az értelmes és hasznos élet tudományát
nem sajátította el. Ugyanez a diagnózis
mozgásban a kövekezőképpen
fogalmazódik meg: a főszereplő egyre-
másra egy ócska tolószékben furikázik a
színpadon.

Gajev falovacskája a Cseresznyéskertben
individuálisan az adott személy öregségét
jelképezte, történetileg pedig

a személyiségnek azt a fokát, amikor
visszaesik a gyerekkorba. Platonov toló-
széke a főhős erkölcsi fertőzöttségéről
mond megsemmisítő ítéletet, amely meg-
bénítja az életerőt. Mihail Vasziljevics
egyébként csak ritkán ül bele a toló-
kocsiba, a színpadi idő nagy részében egy
hatalmas, ronggyá nyűtt bőrdíványon
heverészget.

Ez a dívány rendkívüli szerephez jut az
előadásban. Hasonlóképp a gajevi
szekrény és Ranyevszkaja korhadt cse-
resznyefáinak funkciójához, a dívány
nemcsak képviseli Platonovot, hanem
magára veszi jellemének egy részét is.
Lényegileg: a dívány a főhős élettelen
hasonmása.

A platonovi dívány „értékcsökkent"

festőisége egyenes összefüggésben áll
gazdája mértéktelen semmittevésével. A
dívánnyal Horvai és Borovszkij be-
határolták hősük történelmi és kulturális
„családfáját" Ilja Iljics Oblomov egyenes
ági leszármazottjává tették. (Érdekes, hogy
Nyikita Mihalkov, aki-nek Etűdök
gépzongorára című filmjét a műsorfüzet az
előadás inspirálójának, előképének tekinti,
szintén a két hős tipológiai rokonságát
hangsúlyozza. Rögtön az Etűdök ... után
forgatta Oblomov című filmjét.)

A számtalan szertehányt szék, az üres
képkeretek, a földön heverő madár-kalitka
és a sok egyéb holmi akadályozza a
szereplőket a szabad mozgásban. Az
emberek elakadnak, beszorulnak a tárgyak
közé - ugyanolyan kölcsönviszonyban
vannak velük, mintha élőlények volnának.
A Platonov - fullasztó, komor előadás a
bezárt és tartalmatlan életről, amelyben a
szabadság és fény utáni vágy nem jut túl a
bágyadt ábrándok szintjén.

A Sirály díszlete ellenkezőleg, hatalmas
és a maga módján méltóságteljes. A
díszlet középpontjában a színpad jelentős
részét elfoglaló tó áll. Azonban
kompozícióját tekintve, látványban még-is
a kerti színpad hívja fel magára a fi-
gyelmet. Horvai rendezésében Trepljov
színházának jól látható, markáns helye
van. A szerzői utasítás ellenére, amely
szerint „a fasort házi színielőadás számára
hevenyészett dobogó keríti el, úgyhogy a
tó egyáltalán nem is látszik" - a
Vígszínház színpadán masszív építmény
ágaskodik a szemünk előtt, és tölti be a
színpadnyílást. Láthatólag nem egyszeri
alkalomra van összeácsolva, nem
„háziszínpad". Súlyosan, szinte
ünnepélyes redőkben omlik alá a fehér
függöny (utalás a Cseresznyéskert bú-

torhuzatainak színére). E mögé a függöny
mögé tűnik el a városba utazó Arkagyina a
III. felvonás végén, akit fia ezekkel a
haragos szavakkal bocsát útjára: „Menj
csak a te kedves színházadba, és játssz ott
azokban a szánalmas, tehetségtelen
darabokban!" E mögül a függöny mögül
merészkedik elő a tó befagyott jegére
Nyina Zarecsnaja a IV. felvonásban. De
azért a kisszínpadot annak az elképzelése
alapján építették, aki az új formák
szükségességét hangoz-tatja. A magyar
Sirályban két monumentális koordináta
találkozott és kelt életre: az örök természet
és az örök művészet. A darab hétköznapi,
banális meséje - pénz, betegség, siker - a
színpad aljában, a tó partján lekuporodva
„szorongott". A természet szinte kiszakadt
a Sirályban a Ványa bácsi aranyozott fa-
kereteiből, előtárult a Három nővér szürke
kerítése mögül. Visszatért beléje az élet,
az, amely elhagyta a Cseresznyéskert fáit, s
a levegő, amely kiszorul Platonov odú-
jából.

A természethez való viszony találóan
jellemzi a mű szereplőit. Trepljov elő-
adásának félig parodisztikus jellege meg-
marad ugyan, de azzal, ahogy Horvai a
nyáréjszaka magasztos „díszletébe"
helyezi, amelyre ráborul az égbolt,
amelyben holdfény dereng, és megcsillan
a tó vize, s Nyina különös monológját
titokzatos természeti hangok kísérik, a
rendező az igazi szépség mágiáját leheli
Trepljov színházába. A szöveg itt
manírosan irodalmias, az atmoszféra el-
lenben emelkedett, úgy tűnik tehát, mintha
Trepljov elképzelése „eltévedt" volna az új
formák keresésében, és nem valósult volna
meg teljes egészében. A Vígszínház
Trepljov és Zarecsnaja művészetének
tökéletlenségében, be-fejezetlenségében, a
maguk elé tűzött feladat inadekvátságában
látta a fiatal hősök tragédiájának lényegét.
Eltérően Horvai minden korábbi Csehov-
rendezésétől, a Sirályt a Vígszínházban
nem a világtól való elmaradás
tragikomédiájának, hanem a korát
megelőző személyiség drámájának
játszották.

Horvai nem a darabok kronológiai
sorrendjében építette föl Csehov-ciklusát.
Az orosz klasszikus író művei egységes
masszívumot alkotnak a számára, amelyet
azonos alapgondolatok, áttűnő
motívumrendszer s éppen ezért hasonló
rendezői megközelítés jellemez. A gon-
dolatkörök egyszerre több darabba met-
szenek bele; a környezet bizonyos elemei,
amelyeket a szerző az egyik darabba be-



arcok és maszkok

leír, a másikban pedig nem irányoz elő,
Horvainál szabadon elrendeződnek a
ciklus bármely drámájában. Igy például a
Vígszínház előadásában nem volt via-
szosvászonnal bevont dívány, amint a
szerzői utasítás diktálja a Ványa b á c s i IV,
felvonásában, de ugyanez az elhasznált,
rugókig elrongyolt bútordarab felbukkant
a Platonovban. A hinta az ingatagság,
bizonytalanság és felszínesség szín-padi
szimbóluma a Ványa bácsi I. fel-vonásából
árkerült a Sirály és a Csereszn y é s k e r t

díszletébe,
A magyar rendező előadásai mentesek

minden illúziótól, de valami rejtett líraiság
sejlik fel bennük. Ez abból táplálkozik,
hogy a rendező érti az író kettős
viszonyulását hőseihez; tudatosította az
idő szerepét is a hősök. elbírálásában: a.
történelmet utolérni képtelen, társa-
dalmilag elesett csehovi hősöknek meg-
van a maguk valóságértéke, Az idők szele
elsodorta őket, de mégis, a kultúra
hordozói voltak, mind a szó szűkebb, mind
tágabb értelmében. A kultúrának, amely
mint a tudás tárháza hagyományozódik
egyik generációról a másikra, s amibe
belefoglaltatik az emberek egy-mással
való kapcsolatának kultúrája csakúgy,
mint a tisztességről, méltóság-

nagylelkűségről, jó szándékú önzet-
lenségről alkotott elképzeléseink. Horvai
értelmezése szerint. a konkrét társa-dalmi
gyakorlatban tehetetlen hősöket kemény
próbáknak vetik alá a. történelem
változásai, de mint etikai példaképekre,
mint a szépség átérzőire és terjesztőire
szükség van rájuk. (Tyeatr, 1985. 2.)

(Fo rd í t o t ta : Kovács Léna
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C s á k Z s u z s a s z e r e p e i

Andonis Doriadis Különös délután című
darabjának harmincas szériájából több
mint húsz előadást láttam a veszprémi
játékszínben. Már az is hosszas elemzést
érdemelne, hogy miért élt meg egy „új
baloldali" darab ekkorka (kis)városban
ilyen nagy előadásszámot, s miként von-
zott magához pedagógusokat, katonákat,
hivatalnok-értelmiségieket, egyete-
mistákat és középiskolásokat, ám ezúttal
ez az előadás egy színésznő vázlatos
portréjának megrajzolásához kínál al-
kalmat.

Régről tudni, hogy Csák Zsuzsa érett,
figyelemire méltó, remek színésznő. Azzá
vált a Pinceszínházban a hatvanas-het-
venes években eltöltött hosszú idő alatt, a
Stúdió K. együttes Leonce és Léna, va-
lamint A balkon előadásain, rövid kecs-
keméti évadján, amikor például a

Szentivánésji álom Puckjaként vonta magára
a figyelmet. Jó iskolái voltak tehát, hiszen
Keleti István, Mezei Éva és Fodor Tamás
stúdiói számos színész- és rendező-
egyéniséget neveltek fel. Az amatőr-
mozgalomban talán. még Paál István kör-
nyezetéből került ki hasonlóan sok és
sajátos arculatú ,,nem profi." a hivatásos
életbe.

Csák Zsuzsa Nő-figurája a Különös
délutánban a Stúdió K.-nál játszott
szerepeihez, illetve Confortes Kecskeméten
be-mutatott Maratonjának fontos epizód-
alakjához hasonlítható, Tömöry Péter
komolyan vette a görög emigráns szer-
zőnek a hatvanas évek végén Franciaor-
szágban írt művét, s két intenzív külső és
belső munkához szokott színészt vá-
lasztott partnerül (hozzájuk egyenrangú
résztvevőként társult a rendezői
mondanivalót egy némaszerepben megtes-
tesítő Kiss T. István is),

A darab szerint egy diktatorikus ország
nemzeti ünnepén két magányos ember
találkozik a kormányzó palotája előtti,
fegyveressel őrzött parkban, közel az
állomáshoz és a temetőhöz. A fiatal
csavargó férfi némasági fogadalmát- meg-
szegve kapcsolatot akar teremteni
valakivel, kezdetben ügy tűnik, mindegy,
hogy kivel. Fáradt arcú, csupa ideg, hir-
telen fonnyadt asszonnyal kezd ki, ha

másért nem, hát magányát és hajdani naiv
társadalmi eszméit elmondva feloldozódni,
hiszen a nézők háta mögötti
kormányzósági palota zászlórúdjára egy
volt forradalmár, ,,másként gondolkodó"
ismerősét húzták fel. Gyilkosság történt, s
ösztönösen keresi, ki, kik okozták a
tragédiát, s milyen előzményei lehettek
ennek, A Nő elmenekült az ott-honából, s
most fáradtan ül egy padon, rálát a
zászlórúdra. Kezdetben csak magára
figyelve, szórakozottan válaszolgat a
narkomán csavargó asszonyi hiúságot
sértő provokációira, mígnem kiderül - s e
pillanattól számára is téttel bíró játszmává
válik a véletlen találkozás -, hogy a
gondolatait lekötő halotthoz mind-
kettejüknek közük volt. Az asszony, a
kormányzó felesége, egyetemi éveinek
szerelmére-szeretőjére, a csavargó hajdani,
számára még közömbös, meg nem értett:
ismerősére emlékezik, s addig bi-
zonygatják, hogy egyiküknek se volt köze
a szörnyű halálhoz, addig Fecseg-nek és
ködösítenek, beszélnek az élet közömbös
dolgairól, amíg egymás előtt is
lelepleződnek: közvetetten ők is okozói a
férfi halálának. És szembesülniük kell
múltjukkal, a soha meg nem fogalmazott,
mégis megragadott eszmékért cserébe
elfogadott jóléttel és neurózissal, a világra,
a kiszolgáltatottságra és a szenvedésekre
érzékeny, mégis felelőtlen semittevéssel.

Csák Zsuzsának két kulcsjelenete vart. A
játékidő első harmada azzal zárul, hogy az
asszony menekülni akar a Férfitól, akitől
már megtudta, ami a tények szintjén
megtudható, de maga még nem tárulkozott
fel. A csavargó könyörgő--agresszív
monológja végén elegáns táskájából a Nő
előkap egy névkártyát, hogy átadja
válaszul egy pszichiáterét. Ez a jelenet
sorsának a párialelkű Férfi sorsával való
összefonódása. Az ujjpercek ideges
mozdulatai, a félig nyitott tenyérből
lecsöppenő izzadság, az előre-mutató két
ujj között zizegve remegő papírdarab, a

rekedtes, mélyről felszakadó,
vakkantásszerű rövid mondat mind-mind a
megváltozott viszony jele, s a két szereplő
mögött a falra úgy vetül a csavargó arca
előtt remegő kéz árnya, mintha letakarná a
Férfi fejét - hogy aztán megjelenjen a
katonás parkőr, és mozgásával végleg
köréjük határolja a teret, A Nő ebben a
pillanatban leplezte le magát.

A másik, a darab végi jelenet még
egyértelműbben megvilágosító. A kor-
mányzóné riadtan és hisztérikusan, mégis


