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CSŐDJELENTÉSEK
ntal Csaba ezúttal nem beépítette,
hanem lecsupaszította a teret. A
nyíregyházi Ványa bácsi a Krúdy
Kamaraszínház alig néhány tárggyal
berendezett, vedlett, csupasz, fekete

falai között játszódik. Csak a nézőtér fölé
emeltek sötét sátortetőt, amelyen időnként
esőcsöppek kopogását hallani, mintha örökös
ítéletidőben zajlana a történet. (A szöveg-be
több, az állandó esőzésre vonatkozó utalás is
bekerült.) Csak a kamaraterem (ezúttal láthatóvá
tett) jobb oldali üvegfala mögé állított (festett?)
vékony nyírfatörzsek idézik fel a Csehov-szín-
padok megszokott hangulatát. (Ez a kertet érzé-
keltető külső helyszín a játékban is szerepet kap.)

Szász János rendezésében lényegében két
helyszínen zajlik a Ványa bácsi története. Amikor
a színpadnak csak a nézőtér felé eső harmada
játszik, a házon belüli eseményeket látjuk. Jobb-
oldalt matrac, amely Szerebrjakovék ágyaként is
funkcionál, balra asztal néhány ócska székkel.
Amikor viszont az egész színpad játszik, vegyes
funkciójú közösségi térben találjuk magunkat:
jobbra hátul söntéspult, előtte a talponállókból
ismerős állványok. A bal oldali asztal ekkor kocs-
maasztal lesz, de a jobb oldali matracot is hasz-
nálják a vendégek. A birtok ügyeit is itt intézik.
Erre utalnak a bal hátul látható zsákok, melyekből
a gazdaság alkalmazottai időnként különféle ma-
gokat mérnek ki. Mintha Vojnyickijék a munká-
saik, szolgáik számára rendezték volna be ezt a
söntést, de ők maguk is szinte itt élnek; előkelőbb
vendégeik ugyancsak elidőznek itt, sőt még csa-
ládjuk tagjai is be-benéznek.
(Vélhetően a ház mellett, a birtok
egyik melléképületében működik
a söntés, hiszen a szereplők
rendszerint az üvegfalon túl-ra
nyíló jobb oldali ajtón érkeznek
ide. A házon belüli helyszín-nél
viszont a kamaraterem másik két
ajtaját használják.)

Szász János tehát Csehov
családias provincializmusát fásult
kocsmai hangulattal helyet-
tesítette. Erre utal már a nyitó-
kép: az asztalra borulva, a mat-
racon elheverve, az oszlop tövé-
be kucorodva férfiak alszanak.
Lassan felemeli fejét az egyik,
ébredezik a másik is. Kialvat-
lanok, fáradtak mindketten. Iszol
kvászt? - kérdezi az egyik, Oszip,
a szolga (Gados Béla), aki a
dajkát helyettesíti a nyíregyházi
előadásban. A másik szereplő, a
kiégett körorvos, Asztrov doktor
(Horváth László Attila) inkább
vodkát kér. Lassan föltá-
pászkodnak a többiek is. Más-
napos mindennapjaik újabb fe-
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jezete kezdődik ezzel az ólmos ébredéssel. A
jelenet a párbeszéddel együtt később, a negyedik
felvonás elején megismétlődik.

A hely szelleme azokra is hat, akik csak ké-
sőbb lépnek színre. Szonya (Szabó Márta) nem
sajttal kínálja Asztrovot, hanem laskalevessel.
(Míg a Csehov-darabban a dajka és Tyelegin arról
beszélgetnek, hogy rég nem ettek laskalevest, a
nyíregyházi előadás söntéspultján állandóan ott
áll egy hatalmas bádogkondér, ahonnan bármi-
kor szolgálnak laskalevessel a megéhezetteknek.
Úgy látszik, ennek a kocsmának ez a specialitá-
sa.) Amikor Oszip morgolódik, hogy kihűlt a tea,
Jelena Andrejevna (Varjú Olga) azonnal rávágja:
nem baj, majd vodkát iszunk. Búcsúzáskor
Szerebrjakov (Gazsó György) koccint mindenki-
vel. Asztrovnak azonban arcába önti az italt, úgy,
ahogy a kocsmákban szokás elégtételt venni,
hiszen tudja, hogy liezon szövődött a felesége és a
doktor között. Tyelegin (Bajzáth Péter) itt nem a
ház, hanem a kocsma állandó vendége: van is
egy kis sarok a matrac mellett, a fal tövében,
ahová mindig bevackolja magát.

Olyan ez, mintha valamennyi szereplőnek eb-
ben a világvégi kocsmában telt volna el az élete.
Nincs mit tenniük, nincs mire várniuk. Mintha
valamennyien túl lennének már minden remé-
nyen. Csőd minden életút, kudarc minden
kapcsolat. Önmagukba záródó, kiúttalan sorsok
komor állapotrajzát tárja fel a nyíregyházi
előadás, mintha lezárult életutakról készített
csődjelentések sorozatát jelenítené meg.

Szász Ványa bácsijának dramaturgiája a dísz-
let koncepciójával megegyező irányba mutat: le-
csupaszítja a darabot, lefelé stilizálja a helyzete-
ket, értéktelenebbnek mutatja a szereplőket. A
kiábrándulás folyamata helyett a csalódottság
végállapotát mutatja. Elmaradnak az életforma
családiasságára, az együttlét meghittségére uta-
ló jelzések. Csökken az önreflexív és filozofálgató
szövegrészletek szerepe. Kifejtetlenebbek ma-
radnak az egyéni motivációk. Itt nem az a fontos,
hogy ki kiben csalódik, milyen hamis illúziója,
hite omlik össze, hanem az, hogy egyikük sem
volt képes igazán élni. A szövegváltozat Cseho-
vénál szikárabb, komorabb világot teremt, ahol
sokszor idegenül hatnak azok az elemek, ame-
lyek az eredeti darabban ábrázolt világra emlé-
keztetnek: amikor váratlanul érzelmesebb hangot
ütnek meg a szereplők, amikor elhangzik egy-
egy emelkedettebb, szárnyalóbb szókép.

Érthető, hogy a szövegváltozat készítői
Vojnyickaja alakját kihúzták. Ennek a vaksi, kék-
harisnya öregasszonynak valóban nincs helye
ebben a világban. Tyelegin ugyan megmaradt, de
még jelentéktelenebb (és kissé funkciótlan) figu-
rává vált. Átgondolatlannak érzem viszont Marina
átváltoztatását Oszippá - bármennyire férfi
szereplőt követel is meg a környezet -, hiszen

Szigeti András (Oszip), Szabó Márta (Szonya),
Varjú Olga (Jelena Andrejevna) és Kerekes
László (Vojnyíckij)
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többnyire a dajka szövegét mondja, ami egy férfi
szájából furcsán nőiesnek hat. (Mondhatja-e pél-
dául azt egy férfi két másikra, hogy „kigágogják
magukat, mint a gúnárok, aztán abbahagyják"?
Elhihető egy férfiról az a gyengédség, amellyel
ez az Oszip segíteni próbál a köszvénytől szen-
vedő Szerebrjakovon? Sajnálom, hogy nem - a
bemutató óta tragikus körülmények között el-
hunyt - Szigeti Andrást láttam ebben a szerep-
ben, hiszen az a szikár, megértő, mégis szigorú
bölcsesség, amellyel a színész az utolsó években
fölruházta az általa megformált alakokat, sok
mindent hitelessé tehetett volna Oszip megnyil-
vánulásaiból.) Az őrből, akinek a darab második
felvonásának végén két mondata van, Nyíregy-
házán új szereplő született: a gyakran színen lévő
dadogós Jefim, akit itt Oszip fiaként emlegetnek.
Eggyel szaporítja a kocsmázó férfitársaság lét-
számát.

A nyíregyházi előadás játékötletei szintén a
helyszínhez és a szövegváltozathoz illő nyers,
kiürült, otromba világot jeleznek. A félálomban
üldögélő Jefim szájából folyik a nyál, miközben
ugyanennél az asztalnál Szonya és Asztrov enni
készül. A doktort azonnal elfogja az undor, öklen-
dezni kezd, ahogy a kanálhoz nyúl, mint akinek a

sok vodka után, a permanens másnaposságban
azonnal felfordul a gyomra, ha ételt lát. Jelena
Andrejevna ellöki Vojnyickij kezét, amikor az át-
fogja a vállát. Nem sokkal később a férfi azt kéri
az asszonytól, engedje meg neki, hogy megcsó-
kolja. Erre a nő maga csókolja meg Vojnyickijt,
majd gyorsan ellép tőle, és letörli a száját. A
betegségtől, halálfélelemtől gyötört Szerebrja-
kov előbb durván eltaszítja magától a feleségét,
később az ágyra rántja, és az asszony tiltakozása
ellenére szeretkezni kezd vele. Párzó mozdulatok
közben beszél arról, hogy élni akar, nem bírja
elviselni a jelenlegi helyzetét, fél a haláltól. Az
asszony valóban undorodik a férjétől, szeretke-
zés közben tenyerével eltakarja az arcát, és ami-
kor a férfi lefejti a kezét, szemen köpi.

Szász János rendezése néhány mozzanatot
láthatóvá tesz (és egyúttal át is értelmez) a Cse-
hov-darab finoman árnyalt láthatatlan történése-
iből. Látjuk például az Asztrov, Szonya és Jelena
Andrejevna közti „háromszögtörténet" kialakulá-
sát. Szonya állandóan figyeli Asztrovot, és mint
egy kisiskolás megpróbálja felmondani a doktor-
nak az erdőről, a természetről vallott nézeteit.
Jelena Andrejevna a férjével való kínos, megalá-
zó éjszakai jelenet után a kocsmába rohan, ahol
szokás szerint ott szunyókálnak a férfiak. Megáll
az asztalnál, amelyre dőlve az orvos alszik, majd
amikor a férfi ébredezni kezd, elrohan. Aszt-
rovnak mégis úgy rémlik, hogy Jelena Andre-
jevnát látta. Ezután ő bukkan fel többször is az

üvegfalon túl, Jelena Andrejevna ablaka alatt.
Ezért érthető, hogy az asszony egyre gyakrabban
kérdezi a többiektől, hogy mi van a doktorral.
Szonya igencsak meglepődik, amikor ártatlan,
kislányos kérdésére, hogy tetszik-e a mostoha-
anyjának Asztrov, Jelena Andrejevna határozott
igennel felel. Később az üvegfalon túl látjuk azt is,
ahogy Szonya követi Asztrovot, aki dühösen rá is
szól, hogy ne járjon folyton a nyomában.

Egyre biztosabban tudjuk, hogy a három sze-
replő között történik valami, olyasmi, aminek az
arcokon, a tekintetekben, a gesztusokban alig van
nyoma. Szerelmek bontakoznak ki, illetve
maradnak beteljesületlenek, anélkül, hogy érzel-
mileg bármi is igazán végbemenne a figurákban.
Mintha a nyíregyházi előadás alkotói abból indul-
tak volna ki, amit a második felvonásban Asztrov
mond Szonyának: „eltompultak az érzéseim..., ez
nem szerelem, nem benső kapcsolat..." A
szerelem ebben a világban nem több férfi és nő
kíméletlen szexuális egymásrautaltságánál, mint
ahogy a barátság sem lép túl az ivócimborák közti
alkalmi szolidaritáson. Épp ezért természetes,
hogy Vojnyickij és Asztrov között szinte tett-
legességig fokozódik a féltékenység. De az is
magától értetődő, hogy amikor Asztrov rájön:
Jelena Andrejevna csak azért faggatja őt a
Szonyával kapcsolatos érzéseiről, hogy kifür-
késsze a kettejük közti kapcsolat lehetőségét, a
doktor azonnal átöleli, magához szorítja, simogatni
kezdi. Az asszony riadtan, felzaklatva védekezik.
De amikor az orvos rákérdez, hogy eljön-e más-
nap az erdészetbe, hogy ti-tokban találkozzon

vele, ha-
tározott igennel válaszol. Erre
a férfi felkapja őt, és az ágyra
dobja. Mohón egy-másnak
esnek, szeretkezni kezdenek.
Ekkor lép be Vojnyickij. Az
asszony meg-szégyenülten a
sarokba vonul, míg Asztrov az
ágyon marad, és cinikusan az
idő-járásról kezd beszélni.

Kétszer Szerebrjakov is
alkalmatlan időben érkezik. A
negyedik felvonásban akkor
lép be, amikor búcsúzkodás
közben Asztrov és a felesége
vadul egymásnak esik.
Később Vojnyickijjal marad
kettesben az asszony. (A
bőröndöket kocsikra hordó
cselédek már óvatosan
közlekednek, mint akik tudják,
hogy bármikor kínos
helyzetben érhetik gazdáikat.)
Jelena Andrejevna Vojnyickijt
is átöleli,

Gazsó György (Szerebrjakov) és Varjú Olga
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megcsókolja. Egymáshoz tapad a két test, mint-
egy az elmulasztott, átélhetetlen szenvedély me-
mentójaként. Mintha azt üzennék: bárkit választ
is az ember, úgyse lehet köze hozzá. Hátul
rosszallóan, mégis nyugodtan áll a férj, mint aki
tudja, a feleségétől nem is számíthat másra.

Az, hogy Szerebrjakov ehhez a tompa nyuga-
lomhoz érkezett, maga is egyfajta (az előadásban
drasztikus eszközökkel nyilvánvalóvá tett) végál-
lapot következménye. Eleinte tolókocsiban köz-
lekedik, mint aki járni sem tud, szüntelenül má-
sok segítségére szorul. Csak köszvény vagy po-
dagra kínozza, ő azonban halálfélelemtől gyöt-
rődve kínlódik az ágyban. Az ezt követő éjszakai
veszekedés egyértelművé teszi, hogy sem a fele-
ségéhez, sem a lányához nincs köze. Amikor a
birtok eladásának tervével áll elő, Vojnyickij egy-
re idegesebben száll vitába vele. Végül Szereb-
rjakov tolókocsijába kapaszkodik, meglöki, az
tehetetlenül gurul, végül a professzora felborult
tolókocsiból a matracra esik. A szolgák készsé-
gesen felsegítik, visszaültetik. De amikor forró-
sodik a vita, a magáról megfeledkező Szereb-
rjakov is felpattan a tolószékből, és nekiront
ellenfelének. A szolgák alig tudják szétválasztani a
két birkózó férfit. Amikor végül Oszipék lefogják
Vojnyickijt, Szerebrjakov gőgösen középre lép.
Fölénye tudatában úgy pöffeszkedik ott, mint egy
gúnár. Aztán, engedve a többiek kérésének,
Vojnyickij után megy, hogy megengesztelje, de
ijedten rohan vissza a szobába, mert a sógora
pisztollyal üldözi. Vojnyickij azonban Jelene And-
rejevna mellének szegezi a fegyvert - érthetően,
hisz a felfokozott indulatkitörést részben az mo-
tiválta, hogy épp az imént látta meg az ágyon
Asztrovval ölelkezve a professzornét. Aztán még-
is Szerebrjakovra lő: meg sem fordulva, három-
szor húzza meg a professzor felé fordított pisz-
toly ravaszát. Szerebrjakov összeesik. Mindenki
azt hiszi, gyilkosság történt. A többiek döbbenten
elnémulnak, Vojnyickij kétségbeesetten mondja:
„Mit tettem?" Es ekkor Szerebrjakov lassan fel-
tápászkodik. Maga sem tudja, mi történt. Nevetni
kezd - elképedve, tehetetlenül, mégis megköny-
nyebbülten. A többiek követik: a döbbenet lassan
kényszeredett vihogássá változik.

A fenti jelenetleírások talán azt is érzékeltetik,
hogy a nyíregyházi előadás teátrális ötletekben
rendkívül gazdag. Olyan megoldások ezek, ame-
lyek a helyzetek, indulatok végletekig fokozásá-
val teremtenek erőteljes színpadi hatást. Ugyan-
akkor e hatásos részletek sokszor szinte átmenet
nélkül váltanak át érzelmesebb, gyöngédebb
hangulatokba. A második felvonásban például az
önmagával elégedetlen Asztrovot a feszítő indu-
latok vad, duhaj, esetlen kozáktáncra késztetik.
Ez a felizzó pillanat szinte észrevétlenül csúszik
át abba a jelenetbe, amikor Szonya arról kérdezi
Vojnyickijt, hogy miért könnyes a szeme. Az
összhatásában igencsak lefelé stilizáló játékban

ezek az érzelmes megszólalások eleve őszintét-
lennek (hiteltelennek) hatnak. Mintha egy avít-
tabb, melodramatikusabb teatralitás emlékét
idéznék fel, jellemezve a szereplőknek azt a lelki
bázisát is. amelyből érzelmeiket meríthetik.

Az előadás teatralitása azonban nem mutat
vissza önmagára mint színházi hatásra, nincs
önironikus, önreflexív, „metaszínházi" jellege.
Nem „új teatralitásként" működik, inkább a rea-
lista hagyomány sajátos, redukált változataként
hat. A Szász János rendezte Ványa bácsi az élet
olyan képét adja, amelynek leszűkült élethelyze-
teiben a redukálttá váló személyiségek már csak
végletesen teátrális indulatokra és vészesen hi-
teltelen érzelmekre képesek. Kicsinyes, nevetsé-
ges, jelentéktelen alakokat látunk, akiknek sem-
miben sincs igazuk, s még jelentéktelenségük,
tehetetlenségük elviselésére is képtelenek.

Ez a szemléletmód határozza meg a színészi
közelítésmódot. Egy-két tulajdonsággal s némi-
leg karikatúraszerű vonásokkal felruházott figu-
rákat látunk, akik kapcsolataikban is zártak, ön-
magukba záródóak maradnak. A játékmód tehát
elsősorban nem sorsokat (múlttal és jövővel
jellemezhető életutakat), változó viszonyokat, in-
kább kiúttalan életállapotokat kíván érzékeltetni.
A színészek nem gazdag személyiségrajzokat,
hanem jellemtorzókat hoznak létre. (Ebből fakad
az előadás jellegzetessége és egyben problémája
is: némileg összemosódnak benne az erőtelje-
sebb és a gyöngébb színészi alakítások.)

Kiugróan jó Szabó Márta Szonyája: a szögle-
tes mozgású, nehézkes gondolkodású lány mé-
lyen megszenvedi, hogy jóindulatú naivitása, ta-
pasztalatlansága ebben a világban csupán osto-
baságként, élhetetlenségként hathat. A zárómo-
nológjából kicsendülő esetlen vigasz reményt

Szabó Márta és Horváth László Attila (Asztrov)
(Csutkai Csaba felvételei)

nem kínál ugyan, de ezúttal valóban tiszta érzel-
meket csillant fel. Jó Gazsó György enerváltság-
ba rejtőzködő Szerebrjakovja, akiről egyre in-
kább az derül ki, hogy ő a legerősebb a többi
szerencsétlen közt: önhitt vaksága egyedül őt
menti meg attól, hogy csődöt kelljen jelentenie.
Szép Varjú Olga Jelena Andrejevna-alakítása. Az
asszonyt mintha nőiessége csalta volna csapdá-
ba: szigorú tekintettel jár, mint aki megsértődött a
világra, amiért szépsége ellenére sorsa az ő
számára is ilyen keveset kínál. Meggyőző Kere-
kes László Vojnyickija: ő az, aki megváltást haj-
hászva kujtorog Jelene Andrejevna után, és ő az,
akinek számára a leginkább egyértelművé válik a
csődhelyzet: amikor Szerebrjakovék elutaznak,
megpróbálja felkötni magát. Egymásra hordja az
irattartó mappákat, feláll a halom tetejére, s a
nyakába hurkolja a mennyezetről ferdén lelógó
csillárra erősített zsineget. Erre a csillár világítani
kezd, Vojnyickij pedig csak áll tétován. Nincs
ereje, hogy kirúgja maga alóla mappákat. Lassan
lekászálódik a halomról, és előrebotorkál a mun-
kaasztalához. Tovább kell élnie. Számára sincs
kiút.
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