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A HATÁROZATLAN VÉTKESEK
em tudom, lesz-e még idő, amikor
Magyar-országon újra négy részben
fogják játszani Csehov négyfelvonásos
darabjait. Gyanítom, hogy amíg nem
teszik, tökéletes Csehov-előadás nem

fog megszületni egyet-len színpadon sem.
Ez a drámaszerkezet, a Csehové, ugyanis tar-

talmi kérdés. Es ennek a drámaszerkezetnek a
formája a négy felvonás. Mindegyik különálló és
sajátságos felütéssel, ívvel és zárlattal bír; a fel-
ütésre fel kell emelkednie a függönynek, a zárlat-
ra le kell mennie - a nézőtérről pedig ki kell
menni; a szünetnyi idő (bármily rövid) elenged-
hetetlenül szükséges az átálláshoz, nemcsak a
színpadon, hanem a nézőben is, sőt, elsősorban
benne. Hiszen - tessék végignézni - Csehov
felvonásai maguk is kerek drámák, ha egyikük-
másikuk nem is a fő- vagy címszereplőé.

Nincs ez másképp az Ivanov esetében sem,
amelyet az Új Színházban ugyan négy felvonás-
ban, de csak két részben adnak. A döntés művé-
szeten kívüli okai súlyosak, de mégiscsak művé-
szeten kívüliek; mi több, ellentétesek az előadás
elsődleges érdekeivel. Ha a drámát valóban el-
játsszák - és itt ezt teszik -, ahelyett, hogy beér-
nék egy olyan kivonattal, melynek megtekintése
után fél tízkor „utcán lehet lenni", akkor mindegy,
hogy háromnegyed tizenegykor vagy negyed
tizenkettőkor szédül ki a színházból a néző. Mind-
egy akkor, ha egyébként, szigorúan esztétikai
okokból, egyáltalán nem mindegy.

Az Új Színház Ivanovja tehát két részben
megy; a szünet középre, a második és harmadik
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felvonás közé ékelődik be. Átállás és rövid sötét
van ugyan az első és második, illetve a harmadik
és negyedik felvonás közt is, de ez éppen csak a
helyszínváltásra elég. Az Ivanov első három fel-
vonása időben szorosan egymás után játszódik, a
negyedik előtt azonban egy egész - sorsdöntő -
év telik el, mely alatt egyébként lejátszódik egy
más i k - megíratlan - dráma, és ennek következ-
ménye, mintegy szerves folytatása a negyedik
felvonás. Ha erről az egy évről nem beszélnének
többször is a negyedik felvonásban, észre sem
vehetnénk, hogy eltelt, pedig például Cserhalmi
György alakításának egyik legnagyobb érdeme,
hogy élesen, szinte durván hozza be az elmúlt
egy évben alaposan megváltozott Ivanovot az
utolsó felvonásra. Hogy ne rohanjak túlságosan
előre, most legyen elég annyi: Cserhalmi dolga
szinte képtelenül nehézzé vált attól az aprócska
körülménytől, hogy elmaradt egy szünet.

„Én sem értem, hogy mi történt
velem"

Lerobbant birtok az Ivanové, melynek udvarán -
valahai teraszán? - az első felvonás játszódik.
Antal Csaba díszlete, mint rendesen, most is a
produkció szerves része - és most is fa, fa, fa.
Az „oroszosnak" tudott fehér persze szürke, az
ablaktáblák rohadnak, a fal úgyszintén, hiányzó
deszkák, málló vakolat tudósítanak a hanyatlás-
ról. (Nagy kár, hogy kétoldalt, elöl a két oszlopot

rozsdás aranyszínű fém borítja: ez majd a követ-
kező felvonásban, Lebegyevék szalonjában ját-
szik, s úgy látszik, eltüntethetetlen. Az is nagy kár,
hogy a rivaldához képest elferdített tér a nézőtér
egyik oldaláról akadályozza a látást.)

Ivanov egy padon fekszik - és láthatóan nem
rémül halálra Borkin hülye viccétől, a fenyege-
téstől, hogy lelövi. Ez a Csehov-drámákban meg-
szokott „önbeteljesítő jóslat" az lvanov
felütésében hangzik el - és Székely Gábor
rendezői viszonyát a címszereplőhöz ettől kezdve
végig meg is határozza. A drámának ez az
előadása tehát a legkevésbé sem Ivanov sorsa
körül forog, hanem csakis az okokat, a
magyarázatokat, a motivációkat fürkészi. Ennek
érdekében elveti egyrészt az egyes alakokhoz
tapadó sablonokat, másrészt gátat emel a
főszereplő iránti esetleges érzelmeink elé. Ami ez
utóbbit illeti, ennyiben tökéletesen hű a darabhoz,
valamint a szerző eltökélt szándékához: Ivanov
sem kezdetben, sem később nem szeretetre
méltó, nem is gyűlöletes alak, még csak a
szánalmunkra sem apellál - pusztán
érdeklődésünkre, kíváncsiságunkra tart igényt.
Ha tetszik, ilyen értelemben Székely Gábor elő-
adása hidegen racionális. Más kérdés, hogy a
Cserhalmi György révén színpadra fogalmazott
alak és történet szigorúan Székely gondolkodá-
sát követve milyen asszociációkat ébreszt ben-
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nünk, s hogy ezek az asszociációk bennünket, az
előadás feltételezett átlagnézőit cseppet sem
hagyják hidegen.

Ivanov Cserhalmi György már-már szokásos
hangján szólal meg: kopott, fedett, száraz hang
ez, melynek birtokosa láthatóan küszködik a be-
széddel, nehezére esik a megszólalás. Ilyen a
testtartás is: felhúzott váll, vállak közé ejtett nyak,
többnyire zsebre vágott kéz. Es ehhez illő jelmezt
tervezett Szakács Györgyi: szürkésfehér vászon,
gyűrt vagy gyűrött, igazán mindegy: viseltes,
kényelmes.

Ezt az alakot Cserhalmitól tulajdonképpen már
lehet unni. Nem menteni akarom őt, hiszen a
legkevésbé sem szorul rá: Alceste és Don Juan
után ugyanazon rendező vezetésével nehéz szí-
nesebb Ivanovot fogalmazni, legalábbis a dráma
elején. Székely alighanem éppen ezt, ezt az unal-
masan ismerős alakot akarja elénk állítani, hiszen
a kérdései rá vonatkoznak: kicsoda, mi történt
vele, mit csinált, mi juttatta idáig? Es legfőkép-
pen: miért?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában
Csehov alig-alig siet a rendező segítségére a
drámával. (Sokkal többet segít egy 1888-ból
származó, Szuvorinnak írott levél, melyben rész-
letesen elemzi főbb alakjait.) Az Ivanov annyira
Ivanov végállapotát mutatja be, járja körül, rész-
letezi, hogy mindössze sejtelmes utalásokat tar-
talmaz a motivációk, okok köréből, még sejtel-
mesebbeket a személyiségváltozás, -hanyatlás, -
szétesés tekintetében.

Cserhalmi lvanovja negyvenöt éves. Ez komoly
dramaturgiai beavatkozás: tíz évvel több, mint
Csehovnál. Lehet mondani, hogy harmincöt
évesnek lenni 1887-ben körülbelül annyi, mint
negyvenötnek manapság. Ez innen-onnan igaz
is, de az indok mégsem ez, hanem az, hogy
Székely Cserhalmival akarta játszatni ezt a szere-
pet - kiderül, miért -, és Cserhalminak a negy-
venöt évet hisszük el.

Csakhogy ez a dramaturgiai beavatkozás egy-
magában áll - miközben egyéb vonatkozásban a
művet alaposan meggyúrták a dramaturgok is -,
ezért kérdések sorát veti fel. Ha egyetlen más
szám sem változik, akkor ez a negyvenöt éves
férfi öt éve nősült, a felesége majdhogynem a
lánya lehetne, s két-három éve még tetterős,
energikus, elégedett és szerelmes volt; akkor
mögötte áll már egy sikeres fél élet, valamit
csinált és valamit elrontott; és akkor itt nem egy
ígéretes kezdet hamvadt semmivé.

Az első felvonás ezeké a rejtélyeké. És Ivanov
környezetéé, egy életcsőd árnyalataié. És nem
mondhatni, hogy Székely nekifeszül a lehetséges
válaszoknak; azt sem, hogy a problémák szétszá-
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lazásán munkálkodna, ellenkezőleg: szaporítja a
rejtélyeket, misztifikálja az életcsődöt.

Hiszen mi is a baja ennek az lvanovnak a
feleségével? Ez már egy fentebbi állítás másik
felére vonatkozik, nevezetesen a klisék ellené-
ben való alakformálásra - ami önmagában
persze nem értéke, csak jellegzetessége az
előadásnak. Anna Petrovna látszólag egyálta-
lán nem hordja magán a végzetes kórt, hanem
nagyon is koherens, összeszedett személyi-
ségnek látszik. Tóth Ildikó árnyalatgazdag, sú-
lyos alakításában életerőt, cselekvésvágyat,
lendületet és érzékenységet sugároz, mindazt,
amire egy hajdani lvanovnak egy méltó társban
szüksége lehetett. Ő tehát nem változott - csak
éppen haldoklik.

Ez az első felvonás tulajdonképpen az ő drá-
mája. Hogy nem csap melodrámába, ez a
rendező és a színésznő együttes érdeme. Hiszen
Anna Petrovnáé banális történet: súlyos
áldozatokon át vállalta férjét, aki - miközben a nő
szerelmének intenzitása változatlan - kiszeretett
belőle, és élete szomorú fordulóján, súlyos
betegségében, a halállal viaskodva magára
hagyja. Ehhez képest Tóth Ildikó egy öntudatos
és önérzetes asszonyt alakít, aki tesz ugyan egy
leplezetten kétség-beesett, utolsó kísérletet
férje visszahódítására,

de voltaképpen tudomásul vette a hűtlen elha-
gyást. Hogy ráadásul méltósággal teszi ezt, az
a Lvovval folytatott beszélgetésből derül ki,
melynek során természetesen, de korántsem
kötelességszerűen védi a férjét, férjében a sze-
relmét, az egykor volt igazi társat, a tetterős
férfit.

Lvov. Ezt a dogmatikus becsületest oly
könnyű - és oly hamis - szembeállítani
lvanovval, hogy szinte kötelező - mint Székely
teszi - távolságtartással, kritikusan színpadra
fogalmazni. Ha szimpla klisé - ak ár a
megtestesült „őszinte becsületességé", akár a
nyársat nyelt, érzéket-len szakbarbáré -,
érdektelen alak; önmagában és a többiekhez
fűződő viszonyában is. Lvov ebben az
előadásban megszállott, még-hozzá Ivanov
megszállottja. László Zsolt kissé előrehúzott
nyakkal, lenyalt hajjal, égő tekintettel,
mániásan követi Ivanovot, a sarkához tapad,
levakarhatatlan, s mind újabb ostromot intéz
ellene - jelenléte felér egy keresztes had-
járattal. Ivanov a vezérlő csillaga, süket és vak
minden egyébre, saját szüleire, a többi ember-
re, még betegére, Anna Petrovnára is - amint
ez kettőjük beszélgetésének legfőbb tanulsá-
ga. Mégis több, mint utálatos fanatikus; a had-
viselés módja nem érvénytelenítheti szemünk-
ben a hadviselés esetleges jogosságát. Hiszen
van abban igazság, amit minduntalan Ivanov
mellének szegez - csak felfüggesztődik, mert a
kifejezés módja erőteljesebb, mint a tartalma.

Lvov tehát veszélyes alak - és László Zsolt játé-
kának erénye, hogy bár korunkra és kortársaink-
ra ismertet benne, cseppet sem didaktikus.

Lvov látszólagos pártfogásától tehát Anna
Petrovna még magányos marad - és Sabelsz-
kijtől is, pedig ez a kicsit bogaras, kicsit léha, elég
okos és szellemes öreg léhűtő kedveli őt. Am
globális izgágasága háttérbe szorítja ezt a von-
zalmat is - miként az összes többit, ha vannak
egyáltalán; Sabelszkij egyszerűen történést
akar, lehetőleg csak szemlélni, de közelről. Sinkó
László játéka mozgékony és villódzó, mint min-
dig, de ezúttal elleplezi vele a figurát, ismerős
színészi megoldásaival inkább takar, mint ki-
emel. Majd csak a negyedik felvonásban van egy
súlyos és végletes kirobbanása - ahol a szerep
kívánta megoldások felülkerekednek a színész
rutinján.

Az első felvonás végén - sokoldalú, kerek
kudarc birtokában - Anna Petrovna úgy dönt:
megadja magának a kegyelemdöfést, és utána-
megy lvanovnak.

„Belepusztu lok a s z é g y e n b e . . . "

A második felvonás igazi csehovi tabló - Székely
gondosan el is merül Lebegyevék szalonjának és
társaságának részleteiben. Aprólékosan kimun-
kált még a statisztéria mozgása és mozdulatlan-
sága is, akár a világítás - amely persze „játszik",
Zinaida Szavisna révén, bár a szokásoshoz ké-
pest alaposan visszafogva -, a tér arányai, a
szereplők elhelyezése, megszólalásuk vagy né-
ma megjelenésük koreográfiája. Ennek a realista
részletezésnek van ugyan lendülete, magával ra-
gadó tempója, de csekély és epikus karakterű.
Ráadásul az előző felvonás tragikus fordulat
előrevetítésével zárult, ami feszültséget és vára-
kozást kelt, ezért szünet híján ezt a békés szem-
lélődést, az új szereplők bemutatását, a dráma
újabb fázisát lassúnak érezzük.

El is telik legalább húsz perc, mire figyelni
tudunk arra, aki és ami a színpadon van. Megéle-
sednek Lebegyev, Zinaida Szavisna, Babakina,
Szása kontúrjai, és mellettük nyerik el funk-
ciójukat a jelentőségteljes epizódfigurák: a
Dengyel Iván játszotta remek Koszih, aki szintén
megszállott, csak éppen a kártyáé, és úgy megy
el az egész élet mellett, hogy csak a kis és nagy
szlem között lát különbséget; Csendes Olivér és
Horváth Virgil buzgó igyekezete, hogy éppen
olyanok legyenek, amilyennek Szása lefesti őket;
Koós Olga csípős nyelvű és cinikus Avdotya
Nazarovnája.

Holl István ekkor lép színre mint Lebegyev; a
papucsférjet és az iszákost villantja fel mint első,
vázlatos körvonalait annak a figurának, akinek a
drámája majd csak ezután fog kibontakozni, és
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aki bizonyos értelemben Ivanov alternatívájának
tekinthető. Pattogósan követeli a vodkát, s aki azt
hinné, véletlenszerűen, ritmustalanul, az téved:
ezek a hörpintések replikák, reflexiók. Néhány
megértő megjegyzés az ekkor még jelen nem
lévő Ivanov védelmében, egy-egy büszke és ér-
tetlen mondata lányáról, és rezignált beletörődés
a nem is oly agresszív, csak éppen kisszerű
feleséguralomba.

Mert ez a feleség nem a kapzsi és fukar
asszony karikatúrája. Csomós Mari mintegy mel-
lesleg emeli ki ezeket a vonásait, melyek az idő
teltével túlnőttek más vonásokon: itt valaha
alighanem másfajta szalon működött, másfajta
vendégekkel, más beszélgetésekkel.

Akkor még aligha Babakina volt a vendég-
sereg sztárja. Székely Gábor amúgy az ő kari-
katurisztikus jellegén is tompított, és Lázár Kati
sem a szánalmasan nevetséges, sznob özvegyet
játssza. Szánalmasat, azt igen, mert a végtelen
magányt igyekszik palástolni kapkodó
köszöngetéseivel, készségeskedő odafordulá-
saival. Reménytelen flörtje Sabelszkijjel számára
több, mint pusztán Borkin rossz vicce: grófné is
szeretne lenni, igen, de ennél is jobban szeretne
szabadulni az özvegy-, azaz magányos státustól.

Szása, Lebegyevék lánya elsősorban is
markánsan kirí ebből a seregletből. Nemcsak
üde fiatalságával, éles nyelvével, hanem tü-
relmetlen várakozásával. Ez az élettel szembeni
követelődző sietség, túlfűtött energia annyira el-
üt a többiek különb-különb okokból enervált,
csüggedt levésétől, vanásától, hogy a puszta
megjelenése is tartalmas cselekvésnek mutatja
magát. Marozsán Erika pontosan érti, hogy a
dolga „mindössze" ennyi: lehengerlően másnak
lenni, és ezzel fordítani maga felé Ivanovot.

(Es amikor itt tartok az írásban, távol Buda-
pesttől és otthoni dokumentációmtól, emlékeze-
tembe villan egy régesrégi Ivanov-előadás,
Zsámbéki Gábor rendezte, ha jól számolom, va-
lamikor a hetvenes évek vége felé, amikor még
javában tartott a magamfajta egyetemisták za-
rándoklata Kaposvárra. Es emlékszem, mennyire
más volt az a szalontársaság, csupa komikus-
ironikus karakter, miként az előadás egésze is
inkább a komédia felé húzott, és furcsamód ép-
pen ezzel rendített meg, Rajhona Ádám valahai
tehetséget sugárzó, de alapvetően pipogya,
szenvelgő, nyafogó Ivanovjával a centrumban.
Székely meditatív, másképpen analitikus rende-
zői személyisége majdnem két évtizeddel később
szintén éppen idejében hozakodik elő ezzel a
másféle, faggatódzást, oknyomozást provokáló
lvanovval.)

Ide, ebbe a világba menekül Ivanov otthoni
bűntudata, nyughatatlansága és önmaga elől. Itt
meg elszégyelli magát, menekülne vissza, de
ingamozgását megakadályozza a szerelmét lavi-

naszerűen elébe borító Szása. Ivanov reflexei,
ösztönei válaszolnak - erre a tablóra lép be a
feleség, Anna Petrcvna.

„Golyót a fejembe, és kész!"

A harmadik felvonás ismét Ivanov házában, az ő
dolgozószobájában játszódik. A tér egy valaha
volt értelmiségié, a rekvizitumok erre utalnak, a
letaglózó rendetlenség már a depresszióra is. A
nyitójelenetben - Ivanov nincsen itthon - afféle
kocsmai dáridózás folyik, a jelenlévők lvanovra
várnak. Mivel az előző felvonás ismét feszültség-
keltő jelenettel, drámai csúcsponton zárult, és
ezúttal a szünet hagyta kitartani, stabilizálódni a
feszültséget, ez az ivászat mint a várakozás for-
mája sűríteni, fokozni képes azt, és egyben su-
gallja, előrevetíti, hogy az előadás a rejtélyekből a
magyarázatok felé fordul.

Majdnem. Elsőként Lebegyevnek sikerül be-
szélnie lvanovval; őt a felesége küldte a tartozá-
sért, és Holl István remekül hozza a meghason-
lott, zavart férfiút. A régi barátot, egyetemi társat
és a feleség uralmát nyögő, konfliktuskerülésre
berendezkedett férjet.

Bár a szöveg nem „írja elő", Székely erre a
jelenetre teszi az előadás egyik csúcspontját. A
felajánlott baráti segítség, Lebegyev téblábolása,
bőbeszédű, hadaró fecsegése nem a felszínen
sérti Ivanovot, hanem - mintegy váratlan fordu-
latként-metszi saját kétségbeesésének pályáját,
és szinte nyüszítve kap, éppen sírásával, az elkul-
logni próbáló barát után. Es akkor magyarázat-
féleségbe fog. „Mint amikor valaki túl sokat
emel... és... belerokkan. A gimnázium, az egye-
tem, a felkészülés, a nagy remények... Másképp
hittem, mint a többi, másképp házasodtam;
heveskedtem, kockáztattam, szórtam a pénzt, te
is tudod, mindenfelé, olyan boldog voltam, és
úgy szenvedtem, mint ezen a földön még senki.
Ezek azén terheim, öregem... A vállamra kaptam,
és belerokkant a gerincem. Húszévesen? Húsz-
évesen mindenki hős... mindenbe belevág az
ember... mindent kibír... De aztán... aztán egyszer
csak... Mivel, mondd, mivel magyarázod ezt a
kifáradást... ezt az ürességet... ezt a bénultsá-
got?... De lehet, hogy nem is erről van szó. Néha
már azt hiszem... de nem! Mégsem! most menj,
biztos eleged van már belőlem."

Megtudtunk valamit arról, hogy mi történt,
semmit arról, hogy miért. Volt-alighanem -egy, a
korral összecsengő, jókor érkezett értelmiségi
nekifeszülés. A viszonyoknak. Filozofálás, vi-
lágmegváltás, talán tettek is, talán a közvetlen
környezet átrendezése, a birtok újjászervezése,
és magasabb ambíciók, hosszú távú tervek. Va-
lószínűleg a kor nem kedvezett tovább, talán
állóvízzé változott az egykor gyors sodrású folyó,

talán Ivanov és Lebegyev - és a többiek - voltak
kevesek az áttöréshez. Talán a számítás bizonyult

rossznak, talán a kivitelezés. De hogy valahol a
változtatás, a cselekvés félresiklott - ez biztos.
Lebegyev - a sok vodkától sem válván eléggé
feledékennyé - már képes nosztalgikusan
visszatekinteni a régi korszakra. Ivanov nem
képes túljutni saját kudarcán. Képtelen a váltásra
is, a folytatásra is.

Ezt látszik alátámasztani Szása látogatása.
Ivanov még mindig (már megint) behúzott nyak-
kal próbál kitérni a lány ostroma elől (melynek az
előadás egészéből kirívó, igen ügyetlen mozza-
nata, amikor Marozsán Erika kénytelen gondosan
félrerámolni a poharakat Ivanov íróasztaláról,
hogy Cserhalmi néhány perccel később
„spontán" felugorhasson rá); eddigi lomha
spleenje, lassú szenvelgése, hallgatag unatkozása
láthatóan kapkodóbbá, izgatottá, izgágává válik.
Kétségbeesetté, a benső folyamat csúcspont-ját
megelőzve visszavonhatatlanul tragikussá akkor,
amikor intlulatosan a szemébe vágja az őt
felelősségre vonó Anna Petrovnának, hogy ha-
marosan meghal. Székely rendezésében a fele-

ség drámáját ez a közlés már nem érinti, a Cser-
halmi-féle Ivanov viszont ekkor veszi be azt a
kanyart, amelyen túl egyszer csak világosan lát-
szik, mi a teendő.

„Nekem végem van,
visszavonhatatlanul!"

Eltelt az a bizonyos esztendő. Meghalt Anna
Petrovna, Ivanov élete két vágányon siklik to-
vább. Az egyiken zötyög - ez a kényszerpálya,
mely a Szásával kötendő házassághoz vezet; a
másikon vágtat 4 és ez a következtetések levoná-
sának, a teendő kikristályosodásának irányába
fut.

Mire felmegy á függöny, mindkét mozgás vég-
pontjához érkezett. Ivanov levonta a következte-
tést, megtalálta a megoldást - és ezzel régi ön-
magát. Ebben, e negyedik felvonásban az az
Ivanov jelenik meg - nem az elején, hanem a
felvezetés után +, akire az első három felvonás
során annyit hivatkoztak: a tetterős, határozott,
eltökélt férfi. Cserhalmi György szükségképpen
éles váltással él: hangja telt, tartása egyenes,
tekintete tiszta.

De mielőtt ő jönne, még pont kerül a többi,
kisebb történet végére: Sinkó Sabelszkije egy
álhisztérikus, valójában belülről áradó csömörrel
telített kisjelenetben szakít Babakinával és a kí-
nos színjátékkal, valamint őszintén elsiratja a
„zsidólányt" és hajdani tisztább énjét is. Sinkó
megszokott játékai helyett itt nyugodtan kitart egy
halkabb, pasztell tónust, nem érzi szükségét a
kapkodó hangoskodásnak.



▲ CSEHOV ▲

Pont kerül Szására is - mielőtt Ivanov tenné ki. A
lány - akárha mély kútba nézne beleszédül az
öntudatosan vállalt feladat, az Ivanov-megváltás
perspektívájába. Kételye, félelme, bizonytalansága
mégiscsak szelíd „kontra" Lebegyev ekkor kiteljese-
dő és feltáruló drámájára: aki saját, minden oldalról
csődbe szaladt életére döbben rá. Kifakadása előbb
Szását is őszinte szembenézésre és vallomásra
készteti, de a várható megkönnyebbülés dacos és
hamis elszánásba fordul. Mégis: Szása
viselkedésé-

nek nincsen alternatívája; mindenképpen áldozat.
Es akkor már inkább az Ivanové lenne.

Lebegyev csapongó analízise nem kevésbé tra-
gikus Ivanov immár higgadt és határozott össze-
foglalójánál, mégsem kíván golyót, halált, ellen-
kezőleg: valami „életszaga" van. Szomorú,
kilátástalan, eredménytelen, sivár életé, de még-
iscsak... Ereje, az nincsen, meggyőzni már sem-
miről senkit nem akar. Holl István egyenletesen
remek játékának ez a csúcspontja: a reményte-

lenség, kudarc életformává stilizálására Hollnak
ezer színe, eszköze van.

Ivanov is csak úgy tesz, mintha Szását valóban
jobb belátásra akarná téríteni, meg akarná
győzni arról, hogy a házasság képtelenség,
evidens csőd. Valójában azonban kívül van már
minden evilági körön, s a kötelességszerű
„abgang" után csak az alkalomra vár, hogy
végrehajtsa, amit eltervezett. Cserhalmi nem-
csak hirtelen „felegyenesedésével" vált, ha-nem
a Lvov-epizód közben például a tökéletes
kívülálló szenvtelenségével szemléli az ese-
ményeket, a Szásával folytatott vita során pedig
türelmetlen és kényszerű kedvességgel, illetve
ingerülten teszi a dolgát. Cserhalmi játéka ebben
a felvonásban színessé és gazdaggá lesz,
voltaképpen szigorúan az értelmezés logikája
szerint.

A vég, ez a legvég, a pisztolydörrenés is pon-
tos és hatásos.

És mégis, illetve és mégsem. Annyit megtud-
tunk - éppen annyit tudtunk meg - lvanovról,
hogy az első pillanattól kezdve világos vég egye-
dül lehetségessé, kizárólagossá, alternatíva
nélkülivé váljék. A konkrétumok elmosódnak, ha-
tározatlan a vétkesség (Csehov kifejezése), alig-
hanem azért, hogy a hős, a probléma a maga
emblematikus jellegét elnyerje. Ebben jelentős
része van Forgách András jól mondható, minden
feltűnést kerülő, kirívó fordulatok nélküli, mint-
egy fülbe simuló szövegének. Az Új Színház nagy
csapatának, Székelynek, a dramaturgoknak, a
színészeknek, a tervezőknek nagyon mély, sok
irányból nekifutó, bizonytalanságoktól, kételyek-
től sem mentes gondolkodása eredményeként az
Ivanov egy színháziasított filozofikus gon-
dolatmenet, érzelmi aspektusokkal tarkítva. Ins-
pirál, provokál, vitára és együttgondolkodásra,
valamint továbbgondolásra indít, bőven magába
öleli a nézőtéren ülőket és tágabb környezetét,
egész jelenkorunkat. De miként ez a jelenkor itt,
nem rendít meg. Nem tudom, miért.

Csehov: Ivanov (Új Színház)
Fordította és dramaturg. Forgách András. Díszlet Antal
Csaba. Jelmez Szakács Györgyi. Szcenikus: Sándor
János. Zenéjét összeállította: Wilheim András. Rende-
zőasszisztens: Vörös Róbert, Farkas Krisztina. Rendez-
te: Székely Gábor.
Szereplők. Cserhalmi György, Tóth Ildikó, Sinkó Lász-
ló, Holl István, Csomós Mari, Marozsán Erika, László
Zsolt, Széles László, Lázár Kati, Koós Olga, Dengyel
Iván, Sztarenki Pál, Schneider Zoltán, Peczkay Endre,
Horváth Virgil, Csendes Olivér, Köves Ernő.

Holl István (Lebegyev), Marozsán Erika és
Sinkó László (Koncz Zsuzsa felvételei)


