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ANTON PAVLOVICS

z egyfelvonásos rímel leginkább a jelenre, belső
zerkezetében (nem húzódik mögötte múlt idejű
örténet) csakúgy, mint „üzenetében". A sírni-
alóan mulatságos zárójelenetben a hivatalos
icshimnusz frázisait elnyomja az egyes szerep-
ők monomániás nyöszörgésének kakofon kóru-
a - az ünneplés (érdeklődés hiányában) elma-
ad. Ez az utolsó - legnagyobb - lelepleződés
etőzi be az előzőeket. Ugyanis mindhárom jele-
etben van a színpadon puska, és természetesen
indháromban el is sül, Az eltévedt golyók az
rcképek rögzítéseit érik, s így azok mulatságo-
an csálén lógnak a falon, elveszítve ezzel eredeti
unkciójukat, s szabad utat biztosítva az esemé-
yek átalakulásának. Hogy mennyire szimboliku-
ak - és sorsukat meghatározóak - a szereplők
ltal önmagukról önmaguk köré szervezett kiál-

ítás mereven bámuló képei, mi sem bizonyítja
obban, mint hogy a bankvezéri portré mindkét
ögzítése elenged egyetlen, vaktában leadott lö-
éstől.
Látható: Valló Péter rendezése ezúttal is szel-

emesen végiggondolt és következetesen kidol-
ozott, mégis adós marad azzal a katarzissal,
melyet a Ványa bácsival elért, és ezekből a
arabokból is előhozhatott volna. De ezúttal
gyanazokat a csehovi figurákat teljesen más
eállításba helyezte. A Radnóti előadásának kü-

önlegességét azok az árnyalt, önmagukban is
onfliktusos jellemrajzok adták, amelyek egysze-

Nem tudom, ki hogy van vele, de én, ha
zínházi lapot veszek a kezembe, elsőként
z általam már látott előadásokról szóló
ritikákat olvasom el. A beregszászi Illyés
yula Nemzeti Színházáprilisi vendégjáté-

át viszonylag kevesen láthatták, ezért, mielőtt a
öbbséget alkotó távolmaradók továbblapozná-
ak, közlöm velük az előadással kapcsolatos be-
yomásaim rövid foglalatát. A pontosan kidolgo-
ott, jól temperált előadás legfőbb értéke szá-
omra az volt, hogy a szó klasszikus értelmében

ett hiteles színházi munkát láttam benne, mi
öbb, olyan színészek munkáját, akik merik sze-
etni a közönségüket. Az efféle bátorság ritka
rény mostanában, ugyanis a közönséget szeret-
i jelen esetben annyit tesz, mint teljességgel
iszolgáltatottá válni; hagyni, hogy a nézők nyílt
agy burkolt reakciója formálja az előadás lénye-

rű emberi igazsága a lecsupaszított(nak tűnő)
színészi játékból bontakozott ki. Az egyfelvoná-
sosok alakjaitól azonban a rendező mintha meg-
vonta volna bizalmát: szánalmas és nevetséges
figuráknak ábrázolja őket. Ennek megfelelően az -
egyébként kiváló - színészek is csupa külsőd-
leges eszközzel dolgoznak: túlzó, ismételt és kont-
rasztos gesztusokkal, amelyek a paródia felé tol-
ják az előadás stílusát. Hiába minden képmotí-
vum, hiába nézik ők magukat, mi őket és rajtuk
keresztül egymást, az önfelismerés élményétől
megfosztatunk, mert ezek a hősök csupán nevet-
ségesek, de nem szeretnivalók. Nem hasonlítanak
ránk, mint Csehov emberei általában, mert - külön-
külön - túlságosan egyfélék. Ezáltal konfliktusaik
sem a való élet jelenetei, hanem egy beállítás
képei.

A. P. Csehov: Jubileum - három egyfelvonásos komé-
dia (dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház)
Fordította: Sík Endre. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:
Melis László. Játéktér-rendezés: Valló Péter.
Jubileum
Szereplők: Hirtling István, Nagy-Kálózy Eszter, Gáspár
Sándor, Bánsági Ildikó, Dengyel Iván, Kuti László,
Miskolczi Dénes, Kiss Attila.
Medve
Szereplők: Bánsági Ildikó, Gáspár Sándor, Dengyel
Iván.
Leánykérés
Szereplők: Dengyel Iván, Nagy-Kálózy Eszter, Hirtling
István.

gi vonásait. A vendégjátéknak helyt adó rákospa-
lotai Csokonai Művelődési Ház szcenikailag sivár
belső tere, amelyben ráadásul az előadás idejére
helyet cserélt a néző- és a játéktér, végső soron
kedvez ennek az önfeláldozásnak, mert önmagá-
ban is olyan színházi atmoszférát hoz létre, amely-
ben kizárólag a színészi játék, a puszta szavak és
mozdulatok hordozhatják a drámaiságot.

A csúszós, nyikorgó parkettán kezdetben csak
néhány szék, asztalka, fogas meg egy stilizált
ablakkeret árválkodik semmitmondón. E tárgyak
jelenléte legfeljebb azt érzékelteti, hogy a társulat
-ahogyan az előadást megelőzően a vendégjáték
szervezői elmondták - a határon túli magyar
településeket sorra járva, szinte a jég hátán is tud
színházat csinálni. Az öt beregszászi színész já-
téka aztán valóban hamar átjárja, kiszínezi a csu-
pasz színháztermet.

Az előadás némajátékkal kezdődik. Mind az öt
színész a színpadon van, és erősen stilizált for-
mában előrevetíti a Csehov-szövegekben szerep-
lő figurák jellemét és viszonyait. Ilyen játék tölti ki
egyébként a szünet nélkül játszott három egy-
felvonásos közötti dramaturgiai űrt is.

Írásomnak ezen a pontján, amelyhez a koráb-
ban említett többség talán már el sem érkezik,
bevallhatom, hogy a társulat nyíltan a színész és a
néző közötti kontaktusra építő játékstílusa a
fentebb hangoztatott előnyök mellett számos há-
tulütővel is jár. Hátrány például, hogy a darab a
kelleténél lassabban indul be: érezhető, hogy
amíg a színészek- képletesen szólva- csak első,
bátortalan lépéseiket teszik meg a közönség felé,
amíg a színpad és a nézőtér közötti lelki áramlat-
nak nincsen karaktere, tehát amíg nincsenek
pisszegések, krákogások, kuncogások, türel-
metlen sóhajtozások és széknyikorgatások, majd
később harsány hahoták, rémült szepegések
vagy kollektív felhördülések, addig maga az elő-
adás is fakó és töredezett. Az előjátékot és a
szereplők bemutatkozását követő percekben, a
Medve első néhány jelenetében, egészen
Szmirnov megjelenéséig, Trill Zsolt (Luka), de
főleg Szűcs Kati (Jelena Ivanovna) játéka céltalan
és szárnyaszegett marad: nem egészen válik ért-
hetővé az asszony lelkiállapota, megboldogult
férjéhez való viszonya, az öreg szolga szerepe,
mint ahogy a minimális díszlet sem elég ahhoz,
hogy Popova udvarházának miliőjét akár a leg-
csekélyebb mértékben jelképezni tudja. Lépten-
nyomon kivillannak a kissé mesterkélt gesztusok
mögül a feltételezhető rendezői instrukciók - ez
utóbbiak egyébként meglehetős átgondoltságot
és dinamizmust sugallnak, amelyhez azonban
adott esetben hiányzik a színészi jelenlét hiteles-
sége. Az ingerült Szmirnov felbukkanása és Luka
ügyetlen, komikus ellenállása váltja ki az első
nevetéseket ettől kezdve érezhetően gördülé-
kenyebb az előadás, összehangolt és hihető a
színészek játéka. A történetnek nincsenek rejtett
vagy nehezen kibogozható szálai; talán éppen
ezzel magyarázható a közönség kezdeti távolság-
tartása - már csak megszokásból is gyanak-
szunk, hogy az előadás valamilyen módon több-
ről akar majd szólni, mint amennyit első ránézés-
re megmutat magából. De nem: Csehovot itt
mondatról mondatra játsszák el, minden meg-
szólaláshoz egy-egy gesztust rendelve. A kifeje-
zőeszközök ilyen módon sokkal szorosabb kap-
csolatban állnak az éppen elhangzó mondattal,
mint más stíluselemekkel vagy az előadás egé-
szével. Példa erre a darab utolsó mondata (Po-
pova: ,,...Tóbinak ma egyáltalán ne adjanak za-
bot"), amely a halott férjhez való hűség megtö-
rését jelzi, és egyúttal leüt egy, a történet egészén
végigfutó, ismétlődésen alapuló poént. Szűcs
Nelli úgy nyomja meg az „egyáltalán" első szó-
tagját, ahogy bohózatok végén szokás: mindez
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persze olyan hatást kelt, mintha a darab csak a
zabra lenne kihegyezve.

Ennek ellenére az, hogy a színészek nem me-
rülnek el a pszichologizálásban, hanem úgyszól-
ván külszíni fejtést végeznek a szövegen, még
nem számít feltétlenül hibának. Ugyanis eközben
megtalálják a kapcsolatot a közönséggel, ráérez-
nek a cselekmény ritmusára, a karakterek viszo-
nyait elevenné és követhetővé teszik - a többit
pedig valóban rá lehet bízni a szerzőre. És ezek
után már mindent szabad: ki lehet kacsintani a
nézőkre, be lehet őket vonni a játékba, mint teszi
Nyuhin (Trill) A dohányzás ártalmasságáról című
monológban, lehet nyíltan bohóckodni, lehet
félórán keresztül idegesítően zörgetni a szárított
borsót, mint Natalja Sztyepanovna a Le-
ánykérésben (Kátya Alihina), és lehet még ennél
is idegesítőbben fogat csikorgatni, úgy, hogy az
utolsó sorban is biztosan meghallják, mint azt
Natalja apja, Sztyepan Sztyepanovics teszi
(szintén Trill).

A nézők nyilván nem szeretik hallgatni a fog-
csikorgatást, és ennek hangot is adnak (fájdal

masan sziszegnek). Mégsem zökkennek ki tőle,
nem távolodnak el a játéktól, sőt: úgy érezhetik,
hogy a fülsértő tevékenység csökönyös ismétel-
getése személyes fricska a színész részéről, köz-
vetlen válasz a korábbi elégedetlen morajra. Az
efféle interakció pedig, úgy tűnik, sokkal fonto-
sabb, mint a közönség szemlélődő státusának
fenntartása. Röviden: a beregszásziak színháza
nem a nézői voyeurizmus híveinek szól.

A fiatal (huszonhat éves) Trill Zsolt - paradox
módon - mindhárom darabban öregembert ját-
szik. A Medvében szereplő Luka nem más, mint
a múlt századi orosz irodalomból jól ismert, tipi-
kus szolgafigura: nyíltszívű, esetlen, aggodal-
maskodó, és valószínűleg a vodka nagy barátja.
Kétségkívül nem ő a darab főszereplője, mégis
már az első néhány jelenet után egyértelműen
Trill lendülete és kiváló komikus érzéke határozza
meg a másik két szereplő alakítását is. Szűcsnek
és Varga Józsefnek becsületére válik, hogy tudja
tartani az iramot, de ez nem sokat változtat azon,
hogy valójában ők a partnerei Trillnek, és nem
fordítva: a főszereplők jelenetei kevésbé érdeke

sek vagy mulatságosak, mint azok, amelyekben
Luka is jelen van. Varga József ugyan megpró-
bálkozik a jellemábrázolás elmélyítésével: ami-
kor hosszabb ideig nincsen szövege, a háttérben
állva gondosan kimunkált arcjátékba kezd, de a
gyorsan pergő események sodrában végül is
nem marad ideje a karakter kifinomítására.

Nyuhin kiselőadása, mely A dohányzás ártal-
masságáról címet viseli, szórakoztató, feszült,
érzékeny és hiteles monológ. Fő tétje abban áll,
hogy mennyire manifesztálódik általa a mindvé-
gig a függöny mögött várakozó zsarnoki feleség, a
„kicsinyes, fukar, zsémbes boszorkány" képzete.
A monológ végén Nyuhin magából kikelve ordít,
letépett frakkján ugrálva siratja sorsát. Trill
színészi profiljával szemlátomást jobban össze-
vág a kirobbanást megelőző feszültség, a lap-
pangó harag és a félszegség ábrázolása. A fele-
ség képzelt figurája is inkább erről az oldalról áll
össze; a célozgatások, nem pedig a konkrét szi-
dalmak tárgyaként. Trill igazából csak deréktól
felfelé jó színész: nem lehet nem észrevenni,
hogy számára mindhárom darabban a kinyújtott
lábakon való ide-oda billegés a szorongó kisöreg
alakjának a védjegye.

Csubukov földbirtokos harsány, kedélyeskedő,
kisszerű figura. Trill alakításának hitelességére
leginkább az jellemző, hogy utólag vissza-
gondolva nem a vékony, rövid hajú, fiatal színész
képe ugrik elő, hanem egy ötvenen túli, pocako-
sodó, slampos emberé. Szomszédja, Lomov, a
vidéki hipochonder (Tóth László) nem más, mint
a mindig tétovázó orosz regényhős parafrázisa.
Tóth előadásában az utolsó pillanatig rejtve ma-
rad, hogy a parafrázis egy ponton meglepetés-
szerűen paródiába megy majd át: a példás kicsi-
nyesség, amelyet a Bivalyrét tulajdonjoga fölötti
értelmetlen marakodás során tanúsít nem várt
fordulat ettől a finomkodó, kesztyűs-frakkos
széplélektől. Kátya Alihina Csubukov lányát ala-
kítva meglepően erős színészi eszközöket hasz-
nál. Bábfiguraszerű viselkedése, repetitív arcjá-
ték-technikája, látványos gesztusai a stúdiószín-
házi közegben túlzónak hatnak. De ebben az
üdvös konstellációban, ennek a társulatnak talán
még ezt is szabad. Mert a műhely, a helyszín és
a színmű ezúttal szerencsés módon találkoztak
össze. Igaz, hogy csak ott és akkor érvényes, de
mindenképpen érvényes előadás született
Rákospalotán, egy estére.

Csehov: Három egyfelvonásos (beregszászi Illyés Gyula
Nemzeti Színház)
Fordította: Sík Endre, Honti Rezső, Makai Imre. Dísz-
let-jelmez: Balla Ildikó. Rendezte: Vidnyánszky Attila.
Szereplők: Trill Zsolt, Szűcs Nelli, Kátya Alihina, Varga
József, Tóth László.

Varga József (Szmirnov) és Trill Zsolt (Luka) a
Medvében (Györffy Anna felvétele)


