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É L N I KELL?
zt hiszem, a Ványa bácsi tragédia. Pedig
nem hal meg benne senki. Csehov ugyan
csak azt írta a cím alá: „jelenetek a falusi
életből'; és csakugyan, nincs is benne
semmi más. Pisztolylövés persze van,

kettő is, de ezúttal egyik sem talál. Mi több, a
dráma a rendetlenségből a rend felé tart, és
amikor a rend visszahódítja uralmát a káosz
felett - véget ér a negyedik felvonás. És
beteljesedik a végzet - éppen a renddel. Ma ez az
olvasat - nézet inkább - tragédiának látszik.

A Radnóti Színház előadása szerencsés csil-
lagzat alatt született. Igazi puskalövésektől han-
gos jelenünkben a csönd, a látszólagos béke
árnyalatait, a zsákutcába futott életek anatómiá-
ját mutatja meg, a banális történésekből álló
falusi, lassúdal hömpölygést. Végtelen bizalom-
mal Csehov iránt, minden aktualizálást, vo-
natkoztatást és utalást mellőzve belemerül a
„normális" realista-naturalista színjátszásba. A
szerencse abban áll, hogy mostanság „rutinunk
van" Csehovban, fülünk és szemünk a minden-
napjaink felületétől ennyire elütő, mélyével

Kováts Adél (Jelena), Bálint András (Sze-
rebrjakov) és Schell Judit (Szonya)
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ennyire rokon világára. Valló Péter a koncepciót
a darabra és a színészekre bí r ta - igaz, ez utóbbi
tekintetében hibátlan munkát végzett: a szerep-
osztás lehengerlően áll helyt magáért, minden
ponton. A darabról ugyanezt, ugyebár, tudhatni.

A szöveg új. Nem aktualizált, de mai. Úgy mai,
mintha sosem lett volna lefordítva még: nem
viszonyul, nem emlékeztet, nem tűnik fel mássá-
gaival. Morcsányi Géza nyilván nagyon jól tud
oroszul, látnivalóan remekül tud magyarul, és
legjobban a színpadi nyelv jellegzetességeit is-
meri; tudja, mi mondható, de azt is, milyen meg-
fogalmazásba milyen intonáció, milyen gesztus,
milyen „játék" fér bele.

Összhatásában szikár, majdhogynem száraz.
Akár egy üres keret: arra vár, hogy a figura, a
színpadi alak kitöltse, testet, életet adjon neki.
Következésképp Morcsányi nem szabja meg a
darab hangvételét sem - legfeljebb a melodrámát
zárja ki.
Az első felvonás a kertben játszódik; kopott fa-
szín, őszi gallyakkal befuttatott térelválasztók,
hinta, nád karosszék, hajlított fa hintaszék. A
jelmezek is a nyers szín skáláján játszanak, a
halvány piszkosfehértől a barnáig. Szlávik István

itt is, a későbbiekben is hagyományos - Csehov-
hagyományos - teret kerít a játék köré, a szobák
szűkös hatása tudatos komponálást mutat, a
szép bútorok, odaillő tárgyak, de még a zsalugá-
ter is jó atmoszférát teremtenek. Szakács Györ-
gyi pedig ismét jellemzőerővel bíró ruhát adott a
szereplőkre: Szonya darabosságot sugalló ruhája
éppúgy ilyen, mint Jelena világos, libbenő
szoknyája vagy Ványa kopott, kikönyökölt, kinőtt
fekete „munkazakója" az utolsó felvonásban.

Az első jelenetben Asztrov a dajkának nyafog.
Elmondja, milyen elégedetlen önmagával - mi-
közben dicsekszik: ez az orvos ugyanis a munka,
a hivatás megszállottja, nem a felkent „orvos-pa-
pok", hanem a hajtós-talpalós közdoktorok
hadseregéből. Megy és gyógyít, mert másként
nem tehet. Rabiga ez, és egyben önmaga ment-
sége mindenre, az életgyávaságra, az ivásra.

Ez pedig, mármint a munka, Csehov drámájá-
nak középponti motívuma. A munka mint az élet
értelme; a munka mint az élet múlatásának értel-
metlen eszköze; a munka mint szükségszerűség,
mint eseménytelenség, mint élethazugság, mint
vágyak céltáblája, mint vágyak gyilkosa. Miköz-
ben mindez, ahogy a Ványa bácsi-előadásokban
hagyományos, Valló rendezésében is rátelepszik
az előadásra, ezúttal, akár egy tüllfüggöny, átlát-
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szik, könnyedén lebeg a többi életprobléma fe-
lett. Beszélnek róla, emlegetik szüntelen, de mö-
götte hangosan szól az is, amit elfedni próbálnak
vele.

A fülledt nyárutón a kerti asztalon ott a sza-
movár, a dajka mellette kötöget, és az álmos
békében Asztrov saját békétlenségéről tudósít.
Mire a gyűrött, ébredező Ványa előbotorkál, és
ugyancsak zsörtölődésbe fog, már tudjuk: ebben
a házban felborult a rend. Szerebrjakov éppen
csak átvonul a kerten, felvillantja taszító, öntelt
valóját, és - Csehov legtöbb drámájától eltérően -
máris az érzelmek és figurák drámai viszony-
rendszerének középpontjában vagyunk. Szonya
szerelmes Asztrovba, Ványa bácsi Jelenába, Sze-
rebrjakov fiatal és szép feleségébe; Jelena unot-
tan hárít, és lustán némi érdeklődést táplál
Asztrov iránt. A maga módján Asztrov is udvarol:
szenvedélyéről, az erdőtelepítésről mesél. Ványa
anyja, Vojnyickaja leplezetlen csodálattal csügg
volt vején, és rideg anyai despotizmussal viszo-
nyul saját felnőtt fiacskájához. Marina, a dajka a
sokat látott öregasszonyok bölcsességével si-
mítgatja a mind feltűnőbb gyűrődéseket a sze-
replők közt, miközben Istent és a rendet emlegeti.
A felvonás zárásaként Ványa heves szerelmi
vallomása mintegy összegzi a különböző irány-
ból egymás felé tartó feszültségeket.

A második felvonás főleg párjelenetekből áll.
Az első Szerebrjakov és Jelena kettőséé, mely-
ben Valló Péter rendezésében bizony némi igaz-
ság szolgáltatik az önző és házsártos öregember-
nek: nem a „fényes" tudományos pálya, nem is
a jellembéli kiválóság, hanem az alighanem igazi
fájdalom, igazi szenvedés, igazi félelem és igazi
életcsőd nevében. Bálint András az első felvo-
násban átsuhanó fekete kabátos alakot, a kezét

maga elé és fölé emelő, önünneplő szónokias
gesztussal kihátráló professzort itt magába ros-
kadtan, a világhoz és önmagához egyaránt kriti-
kus viszonyban mutatja. Az öregek kegyetlen
igazmondásával, szinte élvezettel kínozza a fele-
ségét. Bálint ebben a jelenetben visszavonja
Szerebrjakov portréjából az első felvonásban fel-
villantott karikaturisztikus jelleget, és részint szá-
nalmasnak, részint fenyegetőnek mutatja figurá-
ját. Hosszú csöndek, tétova és kapkodó gesztu-
sok törik meg a jelenetet; ez utóbbiak Jelena
reakciói, aki Kováts Adél alakításában élénk arc-
játékkal, gyakori ajakbiggyesztéssel is kíséri -
no, nem is elsősorban férje iránti indulatát, ha-
nem önmagával kapcsolatos érzelmeit.

Ez az ajakbiggyesztés - mindközönségesen
„pofavágás" - Szonyát is jellemzi, amikor a szo-
bába lépve rendreutasítja panaszkodó apját. Aki
erre még visszavág, de halálosan megrémül,
amikor a szintén betoppanó Ványa egyedül akar
maradni vele. Szerebrjakov, akár egy ijedt gye-
rek, kapaszkodik a nőkbe, és reszket volt sógo-
rától; valóságos megváltás számára, amikor
megérkezik az ősanya képzetét idéző dajka, akit
Martin Márta két alapvonásból, a megértésből és
az együttérzésből kever ki, és Szonyával az
ágyába kíséri.

Ványa és Jelena párjelenetében már nem csak
a megismételt szerelmi vallomás fokozza a fe-
szültséget. A kicsit részeg és nagyon gyűrött,
házikabátos Ványa szenvedélye egyszerre öniro-
nikus és tragikus: Kulka János két kezét előre-
nyújtva mintegy az életét, negyvenhét éves ma-
gamagát kínálja Jelenának: érvel, könyörög, nya-
fog, követelőzik. Kulka ebbe a vallomásba már
belelopja Ványa életkudarcát. Jelenának van né-
mi igaza, amikor azt mondja: „hiányzik a jóság
ebből a házból", csak nem az emberi jóság,

hanem az életjóság. Az előadás egyik legmeg-
rendítőbb pillanata, amikor Kulka János Ványa
bácsija mintegy Jelena lábnyoma után veti ma-

gát: minden benne van ebben a vetődésben, és
minden elillan a szobából kicsattogó meztelen
lábbal. Ványa magára maradva keserűen döbben
rá, hogy be van csapva; reménytelen a szerelme,
az egész élete, és visszafelé is: hiábavaló volt
minden, értelmetlen az áldozat, rossz a cél, fö-
lösleges az erőfeszítés. A csehovi értelemben
vett tragikus felismerés ideje ez, és a szokásosan
késleltetett robbanás innen, ebből az éjszakai,
félrészegen is tiszta pillanatból eredeztethető. Es
itt válik fontossá, hogy Kulka Ványa bácsija
egyáltalán nem bácsi; a pontosan kiszámított,
szabályos ritmusú alakítás egyik csúcspontja ez.
A negyvenhét éves életerős férfi magányos
leszámolása a jövővel, mindazzal, ami még
hátravan.

Szonya és Asztrov jelenetében a hagyomá-
nyosan kényes együtt evésbe Valló és a két szí-
nész belelopja mindazt, ami addig és később
szavakban és tettekben megfogalmazódik: ez is
összegző jelenet. Szonya szerelmesen, odaadó-
an, felkínálkozóan eszik, némasága kifejezőbb
minden beszédnél. Akárcsak Asztrov zavart-té-
tova mozdulata, mellyel Szonyára ráhajolva a
kredenc ajtaját nyitná ki, poharat keresve. Szer-
vét Tibor Asztrovja jelentéses újrafogalmazása
ennek a csehovi archetípusnak: menekülő alak.
Nem csak Szonyától menekül; kapóra jön neki
minden hívás, ami elszólítja a Szerebrjakov-ház-
ból, bárhogy nyafog is alkalmanként. Menekül a
betegtől és a beteghez, az italtól és az italba; a
faültetéses jövőbe és a jövőtől; szétfolyó életétől
pillanatnyi túlélésekbe. Jelenához a másságért
menekülne; inkább cinikus, mint rezignált férfi-
ösztön ez. Szervét színpadi alkatában készen van
korunk értelmiségije, a fiatalon is hitevesztett,
mókuskerékben készségesen pörgő, élete el-
vesztegetését, önnön gyávaságát okosan meg-
ideologizáló férfi. Kemény színész, Ivanovot
azonban lágyra vette, agyonsajnálta annak ide-
jén. Asztrovja nyugodtan nyafoghat, mégis ke-
mény és - el fog veszni.

Schell Judit sprőd, energikus Szonyát játszik;
semmi bágyadt melankólia, beletörődő önfelál-
dozódás, lírai szenvelgés. Az ő Szonyája egy-
szerre bakfisos és asszonyos szenvedéllyel akar-
ja magának Asztrovot, életre, családra, boldog-
ságra vágyik. Tartása, véleménye, ereje van.
Elénk rakja Csehovból fogalmazva azt a nagyon
mainak és közelinek látszó alapigazságot, hogy a
sors nem érdemek alapján osztogat kegyeket. Es
a tehetséges fiatal színésznő megállja, hogy nem
reflektál szomorú helyzetére, nem kommentálja
azt semmilyen módon - ezért megrendítő az
alakítása.

Mint tudjuk csak ebben a „kottakövető"
Csehov-előadásban valahogy nagyon hangsúlyos
-, az éjszakai vihar akkor áll el odakint, amikor
idebent is: Jelena és Szonya jelenetére. Kováts
Adél és Schell Judit játékát fel lehet venni, és
üdvös volna tanítani a megfelelő iskolában: a
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Vojnyickaja: Koós Olga (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

szavak és gesztusok, a testtartások és lépések
kettős beszédét, ezt a felszabadító női egymásra
találást, a vallomásosság fehér izzását. Tökéletes
a ritmus és az összjáték, a megkönnyebbült sírá-
sok és szomorú-zavart nevetések váltakozása.
Kezek és tekintetek találkozása. Valló mintha
közelire komponálta volna ezt az intim jelenetet,
és el is éri, hogy tekintetünk „vágjon" a képből,
mindig csak a lényeget lássuk.

A végén pedig a vihar utolsó dörrenése, ami-
kor Szerebrjakov zsarnoki „nem lehet"-jét Jelena
zongorázására Szonya kimondja.

A harmadik felvonásban minden megtörténik.
Jelena és Szonya majdnem összekap-a munkán
és az unatkozáson: kettőjük alkati összefér-
hetetlenségén, természetesen -, aztán Jelena
megígéri, hogy kipuhatolja Asztrov érzelmeit.
Kováts Adél szintén érdesre fogalmazza Jelenát,
de Schellétől eltérően az ő játéka még reflexív is:
álszentsége „kritikailag is jelezve van", Szonya
jelenlétében máris Asztrovra vadászván igazgatja
a ruháját és a frizuráját, miközben a küldetésre
készül. Monológja hitelesíti ezt a kritikát: a gyá-
vaság, a csábítás és az elvont szabadságvágy
magányos bevallása egy újabb életkudarc
kitakarása. Jelena nem hazug, nem romlott-
egyszerű lélek, a kényszerpálya embere.
Asszonya.

Az Asztrovval való jelenetben lázas kapkodás,
pattogó replikák mindkét oldalon; világos, hogy
nem a férfi „művészetéről", nem is az asszony
érdeklődéséről, hanem egyfajta szerelmi előjá-

tékról van szó. Ismét erős, ellenállhatatlan a játék
hatása: Kováts Adél figyelmet, majd épp nem
figyelést mímelő hallgatása szinte képtelenül
szószátyár monológnak hat Szervét hullámzó,
hol hadaró, hol ráfékező kiselőadása alatt.
Jelena küldetésének gyors és zavart „letudása"
után a férfi agresszív lerohanással vet véget a
játéknak, de maga az összeborulás vol-
taképpen már nem kettőjükről szól. Hanem az
ajtó üvegéhez tapadó, kókadt őszirózsacsokrot
szorongató Ványáról, aki - épp mert csak
negyvenhét éves - a dermedt bámulással be-
végzi tragédiáját.

Ehhez képest Bálint Szerebrjakovja a kö-
vetkező jelenetben szinte tétován vezeti elő bir-
tokeladási ötletét. Valló rendezésében teljesen
világos, hogy Ványa robbanásában ez csak a
legutolsó, majdhogynem fölösleges összetevő: a
pisztolyt sem a borzalmas ötlet kiagyalójára,
hanem egész elrontott életének okára és oko-
zójára fogja. Ez is, a lövés, újabb csúcspont az
előadásban: a vérengző gyilkos szerepéből ki-
esett Ványa érdeklődve kérdi Szerebrjakovot,
talált-e, aki éppúgy kiesve a merénylet áldoza-
tának szerepéből, a fejét ingatja: nem. Ez a
kettős áttétel ismét a rendező és ezúttal Kulka
és Bálint tökéletes összmunkájának ered-
ménye. Es a feszültség még csak nem is esik,
amikor Kulka Ványája visszagyerekesedve bo-
rul az anyja lábához: az örök autoritáshoz a fel
nem nőtt gyerek. Koós Olga ráborulva átöleli
ugyan, de kétségbeesése, érzelmei nem a fia
mellett szólnak; mozdulata és arckifejezése, a
kettő közti ellentét többet árul el erről az
asszonyról és erről az anya-fiú kapcsolatról,
mint egy hosszú pszichoanalízis.

A negyedik felvonás ebben az előadásban is
kóda. A Martin Márta által remekül játszott dajka -
főleg hangulatilag, de fizikailag is - átveszi a
terepet. Eligazgatja az. apróbb viszályokat, de
legfőképp is fonalat gombolyít: minden rendben
lesz. A Ványa által ellopott morfium visszakerül a
helyére, Asztrov útipatikájába; elhangzik Szo-
nya emblematikus parancsa: „tűrj". Es elmen-
nek, akik nem idevalók. A professzor búcsúját
Bálint hangosra, megbocsátóra-és leginkább
közönyösre veszi. Az előadás örök kisemberét,
Tyelegint játszó Kocsó Gábornak itt jut egy
aprócska jutalomjáték: készségesen ugrik a
professzor elé búcsúra nyújtott kézzel, de
Szerebrjakov, mintha a semmin, a levegőn
nyúlna keresztül, Asztrovtól köszön el, észre
sem véve az őt készségesen körülugráló Tye-
legint.

Jelena csak Asztrovtól "válik"; Kováts Adél
alaposan megfürdeti őt a reménytelenség, kiet-
lenség perspektívájában, mi több, a jelenet kö-
zönségességében, durvaságában is. Ez utóbbi
árnyalatokat Szervét adja a képhez, aki Asztrovot
hidegnek, cinikusnak mutatja a válás pillana-
tában.

Amikor a szűknek tetsző szobában ki-ki elfog-
lalja megszokott helyét, és hozzálát szokásos
tevékenységéhez, már csak Asztrov fölös-leges.
Szonya, inkább megszokásból, sem-mint
valamiben reménykedvén, kikíséri őt. És amikor
visszajön, mintha koporsó fedele zárulna rájuk.
A túlvilágról, megpihenésről fantáziáló Szonya-
monológ alatt az előadás először tér el a
„kottától". Ványa könnyezik, ahogy az írva van.
Szonya azonban nem. Annál tragikusabb.

Valló Péter rendezésében ezúttal nemcsak a
„nagy dolgok", nemcsak az eszme, hanem az
apróságok, a részletek is a helyükön vannak.
Kockacukor, teázás, leülés a búcsú pillanatában,
tinta, Afrika-térkép. Összhang született.

Minden nemzedéknek van egy Ványa bácsija, azt
mondják. Anyám a Gellért Endre rendezte elő-
adást tartotta a sajátjának, Makláry Zoltánnal,
Mészáros Ágival, Balázs Samuval, Lukács Mar-
gittal, Bessenyei Ferenccel a főbb szerepekben;
később is minden Ványa bácsit ahhoz mért, ah-
hoz hasonlított, azzal magyarázott.

Lehet, hogy most én is találtam magamnak
egyet.
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