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igaz, hogy néha cinikus is vagyok. Ez hasznos,
segít abban, hogy elkerüljem a szívinfarktust és a
gyomorfekélyt.

 Segít a túlélésben. Immár túlélted a meste-
reidet.

- Zolit négy, Gábort tíz évvel túléltem, ők már
az öcséim. A túlvilágon is öregebb leszek náluk,
képzeld el!

 Mit jelent ez a plusz négy, illetve tíz év?
 Vigyázz, lesz az még több is. De ettől én

még nem leszek több, mint ők. Különben is, ki
tudja, mikor „ér legtöbbet" az ember?

 Mintha töprengőbb, kételkedőbb lennél,
mint korábban.

 Inkább csak jobban látszik a bizonytalansá-
gom. Mindig teli voltam kétellyel, de igyekeztem
lefedni ezt. De mindenki ezt teszi. Mindenki meg-
próbálja lefedni a sérülékeny pontjait.

 Talán ezt szolgálja az is, hogy elvonulsz
abba a kertbe, hónapokra eltűnsz Amerikába,
vagy éppenséggel mindenféle, színháztól
sokszor független kérdésben magabiztosan
megnyilvánulsz, „közszerepelsz". Vagy ez utóbbi
oka az, hogy megkeresnek, ahogyan én is
rádcsörtettem most, és mindenféléket kérdeznek
tőled?

 Huszonöt éve faggatnak. Mindig bejön valaki,
és kérdez valamit. Már minden kérdést feltettek,
egyetlenegyre sem tudtam pontos választ adni.
Akkor én most mit csináljak? Bizalmat adok: hátha
tudnak újat kérdezni (nem tudnak), hátha tudok
egyszer pontos választ adni (nem tudok).

 Voltak vállalt politikai szerepléseid is.
 Még nem dőlt el egyértelműen, megbukik-e

Grósz és csapata. Megkeresett vagy huszonöt
ellenzéki párt, hogy olvassak fel egy bizonyos
szöveget. Igent lehetett mondani vagy nemet. En
igent mondtam. Miért kellett volna nemet mon-
danom? De nehogy azt gondold, hogy ezt tekin-
tem életem csúcspontjának! Sőt színész mé-
lyebbre nem kerülhet, mint hogy politikai pártok
szószólója lesz akkor, amikor fogalma nincs a
politizálásról, hiszen egész életét diktatúrában
töltötte. Véleményem viszont lehet, ahogyan van
véleményem a FIDESZ-ről, mert hiszen nagyon
bíztam bennük, volt véleményem Fodor Gáborról,
és kimondtam idejében a szót: "júdáspénz"; Török
Andrást pedig szakmai kérdésekben bíráltam... Ezt
a fajta közszereplést lehet feleslegesnek, hibásnak
mondani, de akkor hiba híres színészként kimen-
nem az utcára, mert már az is közszereplés. Kenye-
ret veszek, felszállok a buszra - közszerepelek.
Ennél már csak az a rosszabb, amikor egy idősebb
átadja nekem a helyét. Ez egy kicsi ország. Ameri-
kában álltam az esőben, és vártam a taxira. Véletle-
nül mellettem állt David Bowie, ázott ő is. Es a kutya
nem törődött vele. Gyere ki velem a taxiállomásra,
és nézd meg, mi történik az alatt a két perc alatt,
amíg megjön a taxi! Ezért jobb vidéken. Nem kell
közszerepelnem, miközben ott legalább tudom, mit
kell csinálnom. Felvágom a fát, főzök legalább két-

szer egy héten, enni adok az állatoknak, beme-
gyek Tapolcára a patikába, hogy gyógyszert hoz-
zak Pista bácsinak, Irénke néninek, Karcsi bácsi-
nak. Jó ott lenni.
 Mi hoz akkor vissza a színpadra?
 Valami rohadt ösztön. Jó lenne festeni,

írni, zenét szerezni - de ezekhez a magányos
sportok-hoz nem értek. Színész vagyok.
Kimegyek a szín-padra, és mondom a
mondatokat, most éppen lvanovként. Es
megpróbálok hiteles mondatokat mondani. Hogy
ne csak roncsokat, idézőjeleket mutassak fel a
nézőnek.
 Gondolod, hogy ebből, az értékhiányos,

rögökre, morzsákra széthullott világból át tudod
menteni magad egy olyan időbe, amelyben egy
fiatalabb generáció által esetleg újra az építés, a
pozitív irányú cselekvés kezdődik el?
 Nem gondolom ezt. Már csak azért sem,

mert ezeket a mostani roncsokat még sokáig
hurcoljuk magunkkal. E rögökből talán még min-
dig törnek le darabok. Egyébként sem tudna
összeállni a világ olyanná, amilyenből lebontó-
dott. Márpedig én ahhoz tartozom. Az új épít-
ményhez nem kellek. Azt összehozza majd egy
másik, még ismeretlen generáció. Belőlünk pe-

Csiszár Imre kiváló találattal Ady Rettegek az
élettől című versét tette meg a pécsi Platonov-
előadás mottójául. A lépcsőfordulón olvashatta
az előadásra sétáló közönség:

Vágyakozni félek. A Teljesülés
Jön és meggyaláz.

Nyugalom sem kell, hisz vágtat utána
Egy vad mén: a Láz.

Jaj, rettegek élni.

A csehovi ontológia ilyesfajta kínos percek
kitágításán, és megállításán és megmozgatásán
alapul, melyek dramaturgiailag mikroelemzés alá
vétetnek. Amit a szereplők nem bírnak ki, nem
bírnak végigcsinálni, tudniillik, hogy átdolgozzák
ezeket a pillanatokat, hogy idő előtt ne pattintsák
ki, és el se sikkasszák a bennük dúló kínos fe-
szültséget, azt teszi meg a dramaturgia. A mű
rendje és egésze: értelmezési kísérlet. A csehovi

dig jó esetben múzeumitárgy lesz. Egy dologban
nagyon egyetértettünk Bódy Gabival: csak olyat
érdemes csinálni, ami folytatható. Hiszen mi is
valaminek a folytatásai vagyunk, és az a valami
is az volt. Állok a próbán, az előadáson a
színpadon, és érzem, hogy oldalt ott vannak a
fiatalok, és néznek. Nem mindegy hát, hogy mit
csinálok. Nem mindegy, mit csinál az ember.
Bódy forgatásain rengetegen voltak, akik nem
tartoztak a stábhoz. Filmrendezők, operatőrök,
látvány-tervezők, zeneszerzők... Ők vártak ott
valamit, és azt valószínűleg meg is kapták, mert
jöttek más-nap is. Ezt jelenti a folytathatóság.

- Mindig Bódyt és Latinovitsot emlegeted,
miközben pályád legjelentősebb időszaka, a
mostani is, Székely Gáborhoz kapcsolódik.

- Székely él. Ot lehet tudni, ismerni. Sokan
persze a fejükhöz kapnak, amikor elkezdem,
„már megint Latinovits, már megint Bódy". Igen,
szilárd elhatározásom, hogy emlegetem őket,
míg csak módomban áll. Mások másokat emle-
getnek. Ez így van jól. Tudod, könnyen felejtünk.
Es valóban, a felejtés is a dolgok rendjéhez tar-
tozik. Ahogyan oda tartozik az emlékezés, a
megőrzés is.

melankólia a szerzőnek abból az intellektuális
szemléletéből is fakad, mely megfogalmazni, ele-
mezni próbálja tulajdon szereplőinek a kudarcait.
Csehov intellektuális drámaíró, aki az érzelmes
gócokat, mint rovarokat, tűhegyre szúrja, és kérdi,
s válaszol is rá, hogy miért, miért, hogyan történt
a kudarcos, nevetséges dráma, mint Platonov
fogalmazza: a „sekélyes, kicsinyes, nyárspolgári,
közönséges játék". Csehov azért melankolikus,
mert nem hisz az életben, az emberekben, a
drámai történések elemi katartizáló erejében,
hanem a kudarcból indít, amelyen nem de facto
felülemelkedni akar, hanem csupán át-látni és
megérteni kíván. Olyan drámaíró ő, aki nem hisz
a drámában. Nem hisz abban, hogy a
szereplőiben lappangó és/vagy kitörő drámai
erők valóban kihordhatnak valamit, ami más, ami
több, mint ami van - ami megvál(tozta)that. A
félresikerülések lelki és társadalmi mechanizmu-
sait figyeli. A csehovi érzékenység abban áll,
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hogy a szerző remek arányérzékkel tud distanciát
teremteni. Tud egy sávot a szerető és a rideg
tekintet között, ahonnan nézvést szereplői sokol-
dalúan életre kelnek a mélabú odafordulást és
elhatárolódást, megértést és kritikát vegyítő
fürdőjében. A csehovi okos tekintet bizarr szép-
séggel ajándékozza meg őket, s ez az, ami a
katarzis nélküli, a szó klasszikus értelmében véve
„drámaiatlan" drámákat szomorúan, keserűen,
de mégis életben tartja, valami majdnem de-
kadens szépség, ami oroszos teltsége miatt
mégsem igazán dekadens, az orosz mélabú sa-
játos szépsége, amelyből Jeszenyintől, Paszter-
naktól, Mandelstamtól is részesültünk. Ilyen-
kor, a szépség különös fényű pillanataiban jut
el az ember egy olyan pontra, ahol már nem
kérdez, ahol megszűnnek a miértek, és ő képes
átadni magát az érzelmeknek és a szemlélet-
nek. Ha jól emlékszem a Katona József Színház
Platonovjára, ott a végén a szereplők üvegab-
lak mögül bámulták az immár kisimult arcú,
halott Platonovot, és létrejött ez a különös
esztétikai minőség, bizonyos döbbent, melan-
kolikus katarzis, amikor semminek semmi ér-
telme, csak az van, hogy volt, megtörtént,
elpusztult valami furcsamód mégis szép. A
kikezdett, elfuserált, dugába dőlt érzelmiséget
ily módon Csehov szétszedi, megtisztítja, és a
végén egy magasabb formában, nem az élet-
nek szólóan, hanem a szemléletben visszanye-
ri. Ezért melankolikus: mert hiába, a szépség
nem életre szóló, az életben szétment, széjjel-
ázott, és éppen az ezzel járó töméntelen
nyűglődés és kín vajúdta ki a másvilágra. Ami-
ben nincs semmi vallási vagy egyéb transz-
cendens vigasz, értelem, csupán némi ab-
szurd, fájdalommal megtelt, már-már morbid
gyönyör.

Arról írtam a fentiekben, ami a pécsi Pla-
tonovból véleményem szerint hiányzott. Nem
történt meg a metamorfózis, az érzelmiség és
a szépség paradox megmentése, nem jött létre
a szemlélet által a melankolikus minőség.
Hiányzott a csehovi okosság. A kínos perceket,
melyekre az Ady-mottó is utal, mintha senki
sem állta volna ki, így nem volt processzusuk.
Hiányzott a feldolgozás, az értelmezés ereje.
Mivel az érzelmek rajzából hiányzott a pontos-
ság, és néhány gaget nem számítva hiányzott a
szemléletből eredő distancia is, még csak nem
is dinamikus hisztériakitöréseknek lehettünk
tanúi, hanem formátlan hőbörgéseknek.
Egyedül a Szofját játszó Hegyi Barbara alakítá-
sának volt követhető, fegyelmezett dinamikája,
összeszedettségről valló formája, és így
energiája és sugárzása is. Az ő kitörései váltak
valóban egy összenyomorgatott történetet
rejtő hisztériává, ez meglátszott, mármint hogy
a hisztéria sorsot zúz, komédia tragédiát. Ő volt
az egyetlen, aki ebben az előadásban

előteremtette a szépség tépett fátyolát. Ami nél-
kül Csehov nem Csehov, az érzelmek hullámzása
érzelmeskedés, a hisztéria pedig hisztizés. Ez a
Szofja Jegorovna azonban így, egyedül nem vált
érzéki nővé, mert nem volt hozzá partnere.

Érdekes, hogy ez az erotikától zsongó és
bomló, kifordult Szentivánéji álom a pécsi
színpadon minden erotika híján volt. A meleg,
tücsökciripeléses nyári éjszaka megbolondító
hangulata, amellyel a természet hívja élni az
embert, a hő, amitől kirobbannak a Platonov
figurái - ez Pécsett egyáltalán nem létezett, a
magnóról közvetített tücsökzene és egyéb pa-
pírmasé falsságok miatt üres effektusokká si-
lányult. (A papírmasé kapcsán szóvá muszáj
tenni, hogy a díszlettervező is Csiszár Imre
volt, aki Pécsett valóban provinciális kulisszá-
kat csinált, felvonásról felvonásra halmozta a
reszketeg, mázolt utánzatokat.) Hisz' nem le-
hetett érezni, hogy a szereplőkben erotikus
feszültséget kelt a nyár, s ők ezt felébresztik
egymásban, vagy egymásra projektálják. Nem
szólalt meg a természet, hogy aztán torz vissz-
hangokat verhessen az emberekben. Anna
Vojnyicevának, a tábornoknénak kellett volna
erotikusan a legjobban megbolondulnia és bo-
londítania, ám Füsti Molnár Eva alakításában
halvány jele sem volt ennek. A csókra szomjas,
még örömre éhes, érett női természetnek kel-
lett volna rajta keresztül groteszkbe forduló
káprázatokat művelnie. Anna Vojnyiceva
szomja autentikus; a kisugárzása forrón von-
zó; hanem ahogy és ami a jelen lévő szereplők

Hegyi Barbara (Szofja) és Balikó Tamás (Pla-
tonov)

révén benne és belőle ebből megvalósul, az torz.
Füsti Molnár Eva legfeljebb kokett volt (gyakran
bohózati módon), de nem erotikus. Szása, illetve
Gráf Csilla ártatlansága és butussága sem tudta
jelezni a kislányos nőiességben bujkáló erotikus
vonzerőt. Hegyi Barbara Szofja-féle, lázadó, át-
szellemült érzékiségének pedig Platonov, azaz
Balikó Tamás nem adott tápot, és az így nem is
fejeződhetett ki. Egyáltalán nem lehetett érteni,
hogy mi okozza a szerelmi gabalyodásokat és
drámázásokat az erotikus feszültségek nélküli
viszonyokban.

Balikó Platonov megnyomorodott donjua-
nizmusát nem közvetítette. Érthetetlen volt,
hogy miért szeretnek bele sorra a nők egy
olyan férfiba, aki égy másodpercig sem fejt ki
vonzerőt. Pedig a vidéki Don Juanok ezt na-
gyon tudják csinálni! A színész itt mintha túl-
ságosan leminősítené azt, akit alakít, nem tud-
ja eljátszani az akaratlanul is hódító férfit, pe-
dig a Platonov-féle Don Juanok el tudják ját-
szani. Egy állandóan egyformán gyűrött, ápo-
latlan, „árokból kelt", borszagú férfiba, amilyet
Balikó hozott, mégsem szerethet bele egy
egész hölgykoszorú. Némi, éppen kopasz folt-
jaival vonzó elegancia és ébredő-lehervadó
férfiasság azért elkelt volna a pécsi Plato-
novnak is. A vidéki Don Juanok nem mutatják
úgy ki a gyötrődésüket, mint ez a pécsi, hanem
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hol ügyesen, hol ügyefogyottan rejtegetik, túl
vit riolos iróniával, ilyen-olyan szellemes-
séggel palástolják. Balikó túl nyíltan szenve-
dett, nem volt benne semmi tartózkodás,
semmi distancia a szerephez. Az emberi
méltóság, amelyről sok szó esik a darabban,
amiért Platonov küszködik, amibe kapasz-
kodna, amit dacosan falhoz vág, vagy sze-
rencsétlenül elejt - ennek a küzdelemnek
ebben a szerepalakításban nincs játéka.
Platonov végig egyformán elesett. Férfiatlan.
A rendező az alkoholizmust túlságosan is
főmotívummá emelte, mintha ezzel meg
lehetne magyarázni mindent. Ráadásul a pé-
csi színészek mintha nem láttak volna még
részeg embert, többnyire a szilveszteri képes-
lapok karikatúráira emlékeztető részegeket ját-
szanak, amint emelgetik a flaskát, és egyik
lábuk a másikba botlik. Trileckij (Andorai Pé-
ter) és Platonov szinte egyformán ittasak vé-
gig, megakad a lábuk, a nyelvük, és kóvályog-
nak. Az életben az iszákosság sokkal változa-
tosabb színárnyalatokat termel, mindenki
másképp részeg, és csak ritkán botladozik,
alkoholistáknál a részegség alig látszik stb.;
környezettanulmányokat kellett volna folytatni
ez ügyben. A bohózati közhelyelemek, melyek-
kel a rendező az erotikus és iszákos-jelenete-
ket helyenként megoldani vélte, úgymint nad-
rágleráncigálás + jégeralsó (nyáron!), bemá-
szás az ablakon + nagy segg, borospalack-ló-

Balikó Tamás, Andorai Péter (Trileckij) és Gráf
Csilla (Szása) (Simarafotók)

bálás és hasonlók, egy-egy tétova mosolyt vagy
felröhögést csalva a közönség arcára, nem ille-
nek a csehovi komédiába, melynek melankolikus
humora van.

Lehet, hogy mindig az volt, de azt gondo-
lom, hogy a Platonov ma kiváltképp aktuális
dráma. Nem az a nagy kérdés, hogy iszunk
vagy nem iszunk, kitolunk-e a nőkkel, és letá-
madjuk-e a férfiakat, hanem az, hogy meg-
szenvedjük ugyan a kínos pillanatokat és a
magányt, azonban ezt nem tudjuk úgy, olyan
pontosan kifejezni magunknak és másnak,
hogy ezzel megteremtenénk a kommunikáció,
netán a szeretet esélyét. Inkább összebarmol-
juk tulajdon gyötrelmünket is, túl korán vagy
túl későn hazudunk szerelmet, de nem me-
gyünk végig lépésről lépésre a folyamatokon,
létrehozva a lehetőséget arra, hogy bármi
megtörténhessék. A Platonov címet viselő
drámaszövegből a kommunikáció rövidzárlatai
sütnek; senki sem tudja méltóképp és pontosan
kifejezni magát; akarják is a másikat, ám meg
is ijednek tőle; az emberi kapcsolatok totális
szétesése, a magánnyal való vehemens, de az
együttlét kapuit megnyitni nem képes
küzdelem az egész. Az történik, hogy az embe-
rek a természet szavával szóló mámoros nyári
nap hatására rádöbbennek a magányukra,
amit már majdnem elfelejtettek, olyannyira
megszoktak, ez a ráébredés érzelmi robbaná-
sokat vált ki belőlük, és anélkül, hogy egymás-
ra figyelni tudnának, egymás felé taszajtja
őket; megrémülnek, pánikba esnek attól, amit
önmagukban, sorsukban fölfedeztek és máso-
kon megláttak, belelovallják magukat és egy-
mást az akarnok, a hárító hisztériába, melyben

felemésztődnek. Csehov a meghalás pillanatá-
ban hagyja abba, és mivel hogy mindezt
áttekintette, valami szomorú szabadság áll be
a végén. Platonov, a „fortyogó ember"
kétségkívül bűn-bak, aki a legtudatosabban és
legszenvedélyesebben éli meg a
magányrakárhozottságot, mások magányát is,
megváltó erőt pedig nem kap, Szofjától is csak
a látszatát, hisz a nő pusztán rángatja őt.
Bűnbak, de nem áldozat, mert nem vált meg
senkit, tombolásának füstje nem jut el az égig.
Ha már Adynál tartunk, a Rettegek az élettől
című vers előtt szerepel a Ha fejem lehajtom:

Asszony ölébe ha lehajtom
Nagy, szomorú szatír-fejem:

Emlékezem.

Adynál az emlékezés az ősi archetípusokig
vezet, Platonovéknál viszont maximum az ifjú-
kori illúziókig, majd gyorsan, minden valódi
számvetést megelőzve azokat is feledni akar-
ják. Az anamnézis gátolt, félreértve jön létre a
kapcsolat, úgymond, az örökkévalósággal, az
időtlennel, vagy be sem ugrik, legföljebb a
bitang Oszip, a tolvaj (Hermész-konfiguráció!)
esetében, akit Pécsett Rázga Miklós egészen
idétlenül és semmitmondóan, bárgyúra véve
alakított. A tábornokné erotikus egzaltációját
ilyen „mélykapcsolat-felvétel" indítja-izgatja, s
ez sekélyesedik flört-igénnyé. Szofja a világ
gyémánttengelyét akarja visszaállítani, akara-
tos vitalitása azonban egoizmusba, tehát is-
mételt kapcsolatvesztésbe fullad. Platonovot a
szétszaggatott Dionüszosz archetípusa kerül-
geti, és ő retteg. Platonov enerváltsága és
Szofja egoisztikus vitalitása egymást szítja és
öli. Azt hiszem, ennek bemutatásában Hegyi
Barbara talált mértékre, Balikó azonban nem
tudta követni őt.

A Platonovban mindenkiben megpendül a
jóakarat, ami a Másikkal találkozván kicsorbul,
elromlik, tönkremegy. Ez a tragédia, és ez a
komédia. Az unalom és a türelmetlenség, a
másikra való éhség és a másik figyelmen kívül
hagyása fatálisan ütközik. Az italozás döm-
pingje, amivel Csiszár Imre megoldani vélte
ezeket a mélygabalyokat, elmossa e drámák
pszichofizikáját, energetikai játékát, ami bi-
zony van, ha metafizika nincs is.
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