
megritkulnak, vagy legalábbis nem ők
vonzzák elsősorban a figyelmet, hanem
már csak az egyre pőrébb lényeg. Az
ecsetkezelés szélesebb, merészebb, len-
dületesebb lesz, és a zsánerkép idilljéből
kibontakozik s lüktető iramban tör tragikus
kifejlete felé a dráma.

Talán ezzel függ össze a képi megoldás
is. A Libération e számunkban közölt kriti-
kájának szerzője nincs jó véleménnyel
Antal Csaba első három díszletéről, annál
inkább lenyűgözi a második kettő, holott a
képi megoldás összhangban van az elő-
adás koncepcionális ívével. A verandai s a
kerti kép látványos, részletgazdag realiz-
musa még úgyszólván semleges, bármi
lejátszódhatna benne, akár komédia, há-
zasságtörési vaudeville is. A harmadik a
maga éjszakai hangulatával, rejtelmes ne-
szeivel, a közepét elfoglaló nagy üres
térrel, a lappangásokat-bujkálásokat lehe-
tővé tévő sövénnyel már titokzatosabb
helyszín, amelybe már sok mindent bele-
képzelhetünk; s valóban abszurd drámába
illő telitalálat a felbomlóban lévő Platonov
félelmetesen elrajzolt odúja, a minden
fényt, minden kiutat elfogó disz-
harmonikus szekrény-monstrumokkal. Az
ötödik díszlet, a Vojnyicev-kúria könyvtár-
szobája látszólag visszatér az első két szín
realizmusához, mégis, a színpadot víz-
szintesen kettéosztó üvegfal skizofréniát
csempész a harmonikus benyomásba, a
mögötte zajló, kezdetben még voltakép-
pen békés járkálásoknak is valami kísérte-
ties feszültséget ad, hogy végül a már
említett befejezésben a mondanivaló hor-
dozójává lépjen elő. Ez a pillanat valóban
emlékeztet azokra, amelyeket közösen ho-
zott létre Peter Stein és Karl-Ernst
Hermann, Patrice Chéreau és Richard
Peduzzi, Giorgio Strehler és Luciano
Damiani.

Amilyen szépen zárult az előadás, olyan
szépen zárult az előadással ez a különben
nem sok jóval kecsegtető színházi évad,
amelyben színházi Platonovjaink még nem
sokat tudtak kezdeni helyzetük meg-
változásával.
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A budapesti társulat, a világ egyik
legnagyszerűbbje ismét itt van
Párizsban, Csehov Platonovjának
Ascher Tamás rendezte előadásával,
amely a dühödten naturalista külszín
mögött végül merő szépségbe siklik
ki, valamint egy illendően kificamo-
dott Übü királlyal. Vajon nem az
utolsó felvonása ez egy nagy kaland-
nak, amely a kommunizmus idején
kezdődött?

Két pótkocsis kamion is alig volt elég,
hogy Párizsba szállítsa a Platonovnak, a
budapesti Katona József Színház utolsó
bemutatójának díszletét; a bemutatót el-
sőnek az Odéon-Théâtre de I'Europe kö-
zönsége ízlelgetheti ezekben a napokban.
A díszlet betölti az Odéon színpadát, és
bonyolult átépítéseket igényel; az ember
nem is érti, hogy az ördögbe férhetett el
ott, ahol a próbák folytak, a Katona József
Színházban. De ez nem is a legcsekélyebb
paradoxonja ennek a színháznak, amely
művészi dimenziói révén a legjelentőseb-
bek egyike Európában: tudniillik mind-
össze 250 személyes nézőtere van, s
ennek megfelelő méretű színpada. A
Plato-

nov budapesti „bejáratásához" vagy száz
széket kellett leamputálni a nézőtérről, s a
színpadot sarkosan beékelni a nézők közé.
így akarta ezt a rendező, Ascher Tamás,
aki eleve az előadás lényeges elemének
szánta nézők és színészek fizikai közelsé-
gét. Ez a díszlet, amely a kis budapesti
színházhoz képest aránytalan, az Odéon-
ban visszakapta normális dimenzióit, s
emiatt valószínűleg az előadást is más-
képpen fogadja be a közönség. Itt ülünk
egy szép naturalista díszlettel szemben,
meglehetősen messze a színészektől,
akiknek játéka látszólag makulátlanul
klasszicizáló, egyszóval olyan színházi stí-
lussal szembesülünk, amely szinte garan-
tálja a konvenciók betartását.

Ám a látszat csal, és már az első felvo-
násban csalhatatlan jelek villannak fel.
Például a tekintetek intenzitása. Anna
Petrovna házának nádfonatú székekkel
bebútorozott, hatalmas, faborítású
verandáján az egymást követő vendégek
játéka nem annyira a kapcsolatok
egymásba illesztését, mint inkább az
éppen megszólaló, minden különösebb
agresszivitás nélküli
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kikémlelését szolgálja; tekintetük inkább
csupa jószándékot gyűjt nyalábba. Van,
kinek szeme hosszasabban időzik el Plato-
novon, a tanítón, akit a közhit szerint a
hősök anyagából gyúrtak. Csak két sze-
replő néz befelé: az öreg Petrin, aki újsá-
got olvas egy karosszékben, valamint Pla-
tonov és Szása kisfia - őt Ascher találta ki
-, aki senkire sem néz és úgy unatkozik.

Platonov ritkás szakállú, valamelyest
hízásra hajlamos, derék ember; jelenléte
figyelmet kelt, de azért különösebb kariz-
mával nem rendelkezik. Balkay Géza, aki
alakítja, nem csinál a figurából törött szár-
nyú költőt. Mindenki lelepleződik a maga
középszerűségében, különösebb
agresszivitás nélkül. Átlagos vidéki
társaság, amely úgy szórakozik, ahogy
lehet.

Egyetlen nő mégis kiválik a többiek
közül: de nem Anna Petrovna, az erős
jellemű háziasszony, hanem Szofja Jego-
rovna, Platonov egykori szerelme, aki
Szergej Pavlovicshoz, a bamba jó barát-
hoz ment feleségül. Szép sziluettjén túl a
színésznő, Udvaros Dorottya rendkívüli
drámai erővel is gazdagítja az alakot. A
Platonov körül keringő nők közül vitat-
hatlanul ő a legérdekesebb.

Ez az erős kézzel bonyolított felvonás
több okból is meghökkent. Először is meg
kell barátkozni a feliratozással: a színpad
fölé helyezett diszkrét kis vászon lehetővé
teszi, hogy mondatonként kövessük fran-
ciául a szöveget, de egyszersmind elvonja
a tekintetet. Másodszor: a megveszeke-
detten „csehovi" esztétikai külsőségek
nem épp felkavaróan eredetiek, kivált, ha
egy másik, e hónapban látott Platonov-nak,
Georges Lavaudant Théâtre National
Populaire-beli rendezésének mércéjével
mérjük: utóbbi olyan puritán volt, amilyen
zsúfolt az előbbi. A nehézkesség be-
nyomását csak fokozza a második felvo-
nás, ahol az éjszaka és a szabad tér mintha
megfojtana mindenkit. Nem mintha a rit-
mus lankadna, csak nem nagyon tudjuk,
hová lyukad ki mindez, annál is kevésbé,
mivel a csehovi szövegből kihúzták az
erőviszonyokra vonatkozó számos utalás
zömét.

Nagyjából eltűnt a két zsidó: Abram
Abramovics és fia alakja, akik fókuszba
gyűjtik a többiek neheztelését, és bosszút
forralnak. Alig körvonalazódik Oszip, az
Anna Petrovnába szerelmes lótolvaj alak-
ja. Marad egy egészen egyszerű olvasat,
melyben Platonov, aki a szép Szofját sze-
reti, tőle telhetően megkísérel ellenállni
Anna Petrovna rohamainak, valamint fe

lesége aggódó gondoskodásának, míg
aztán az asszony, felismerve, hogy meg-
csalták, a házuk mellett elhaladó vonat elé
akarja vetni magát. „Jön a vonat" - írta
Csehov a II. felvonást záró szerzői
utasításában. Ascher Tamás a szaván
fogta. A vonat valóban jön, szorosan a
sövény mögött halad át a színpadon,
küklopsz-szemű, lihegő-sivító
mozdonyával.

Függöny. Itt a második szünet, s az
ember arra gondol: Csehov magyar-natu-
ralista változata körülbelül olyan
könnyed, mint egy, a sztyeppére
szabadult tehervonat.

A Ill. felvonásban visszatérünk egy ház-
belsőbe, és utunk először ágazik el várat-
lan irányba. Antal Csaba tervező a szertá-
rat, ahol Platonov a borát vedeli, telerakta
hatalmas, sötét szekrényekkel, amelyek
agresszíven betöltik az egész teret, éppen
hogy átbújni lehet köztük. Ez a megdöb-
bentő és tökéletesen valószerűtlen díszlet
egy pöccintéssel átbillenti a darabot a
naturalista tükrön túlra. Az alkohol útvesz-
tőjébe keveredett Platonov fél lábbal már
a pokolban van. Ebben a felvonásban
Ascher különös gonddal dolgozott ki egy
látszólag kisebb jelentőségű alakot: az
altisztet, aki a bírósági idézést hozza. Sá-
padt arcú, gyengéden ábrázolt, icipici al-
koholista bürokrata ő, aki nem elnyomó
brutalitásában, hanem szorongató jelen-
téktelenségében mutat be egy olyan vilá-
got, amely kicsúszik az ember ujjai közül.

Minden a helyén van háta végső „kisik-
láshoz", az egészen kivételes erejű IV.
felvonáshoz, ahol sorra szaladnak egy-
másba a vonatok, és mintha valamennyi
színházi stílust és szituációt, a vaudeville-
től a tragédiáig, egymásnak eresztenék.
A nézőtéren sokan nevetnek, egyesek
megborzonganak, de minden arc feszül-
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ten fogadja be a gyönyörű záróképet, ahol
végül minden megdermed: a színpad hát-
terében a színészek végre elhallgatnak, és
orrukat az üveghez tapasztva nézik a ha-
lott Platonovot, a kis tanítót, akit kivégzett
a nála is kisszerűbb világ.
Már csak két estén lehet megnézni ezt a
Platonovot, utolsó produkcióját egy olyan
színháznak, amely csaknem két éve pró-
bál előre menekülni. Budapesten gyakran
megesik, hogy a színházban senki sem
veszi fel a telefonkagylót. A társulat szé-
dítő ritmusban, egyre sűrűbben turnézik
külföldön, talán hogy megfeledkezhessék
mind a belső problémákról (Székely Gá-
bornak, az egyik alapító rendezőnek a
kiválásáról), mind azokról, amelyek a ma-
gyarországi helyzettel függnek össze (bi-
zonytalan a jövője ennek az intézménynek
is, amely 1982-ben a Nemzeti Színházban
bekövetkezett szakadásból született, de
indulásakor bőkezűen támogatta a most
visszavonulni készülő állam). Meglehet,
hogy a Katona társulata, amely minősé-
gét és homogenitását tekintve a világszín-
vonal csúcsán áll, mostani formájában
diadalának utolsó óráit éli. Persze ez eg-
gyel több ok, hogy megnézzük az olyan
bámulatos színészeket, amilyen Udvaros
Dorottya vagy Blaskó Péter. A Platonov
egyes szereplőivel, elsősorban Básti Juli-
val, valamint a társulat többi tagjával ta-
lálkozhatunk Jarry Übü királyában is; ez
az 1984-ben készült előadás május 28-án
és 29-én kerül színre. Jarry hívei örülhet-
nek: ez az Übü egészen elsőrangú; őrült
gépezet, egy tökéletesen kificamodott vi-
lágba hajítva. Rendezője, Zsámbéki Gá-
bor az előadással kapcsolatban hivatkozik
„a lehető legostobább, legbarbárabb, leg-
nyomasztóbb korszakra: a magyarországi
ötvenes évekre... Azt a jelenetet, mely-
ben Übü papa összehívja az összeesküvő-
kel, az ötvenes évek lakógyűlései ihlették.
Akkoriban a házmesterek óriási többsége
a rendőrség zsoldjában állt... Az utolsó
képnél (Jarry utasítása szerint »Hajó vala-
hol a Balti-tengeren«) a szakszervezeti
hajókirándulásokra gondoltam, ahol az
utasok, alighogy a fedélzetre értek, máris
berúgtak."

Hat éve, a bemutató előtt még két nap-
pal is a betiltás veszélye lebegett a darab
fölött. A történelem végül mégis utolérte
és kiütötte Übüt. Vagy csak elnapolódott a
mérkőzés?

(La Libération, 1990. május 23.)
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