
A N T O N P A V L O V I C S

A Csehov-hősök figyelik testüket, lelküket,
fürkészik működésüket, aggódnak magukért,
vadak és érzéketlenek, gondolkodás helyett a
cselekvéseikre hagynak minden
véleménynyilvánítást, vagy lagymatagok és
érzéketlenek, betegnek, sebezhetőnek és
gyengének hiszik magukat. Egyikük sem látja
igazán a külvilágot, de önmagukat is gondos
öntudatlansággal mániáik ködébe burkolják. Ve-
rebes mint rendező a segítségükre siet, s az egyes
darabok előtt Smith A mindennapok pszichológiája
című tankönyvéből vett részletekkel próbálja
tudományos távolságtartással definíciókba önteni,
rendszerezni a szereplők kínját-baját. A Medve
előtt a romantikus csábításról, heves érzelmek
előhívásáról szól. A Leánykérés kapcsán
téveszmékről, hangulatbetegségekről beszél. A
Jubileumot a társas kölcsönhatásról szólva indítja
el. A Lakodalom elé az
úgynevezett „engedelmességi kísérle-
tekbe" való betekintés kerül. Verebes
józan, szenvtelen, kissé talán hanyagságra
utaló hangja vezet be a tréfák el-
következendő őrületébe.

A Medve és a Leánykérés világa nagyon
hasonló. Vidéki udvarházak, lezüllőfélben
lévő, elparasztosodó nemesi fészkek
elszigetelt szférája. Furcsa különcök lakják.
Magányos vagy magukat annak kikiáltó
férfiak és nők, egy-egy rekeszt agyukban
fönntartva gazdaság-nak, vagyonnak és
valaha elhatározott elveiknek: a hűség, a
becsületesség, a vallásosság eltorzult
formáinak. A Medveben ez a merevség,
mozdulatlanság, áporodottság Popova
nyitó jelenetében fejeződik ki. Ü I . Feje
fölött torzonborz férje fényképe; üléséből
és merev, fénytelen tekintetéből is
nyilvánvaló: ez számára tevékenységet
jelent.

Verebes mindkét tréfát az ellentétek-re
hegyezi ki. Most Luka robog be a három fal
közé szorult fullasztó semmi-be. Szólna,
de csak artikulálatlan hangokra telik,
combjait is csapkodja kissé. Ami közös a
nő statikusságában és a szolga
mozgékonyságában, az a tehetetlenség, a
fölöslegesség. Ebbe a nihil-be csörtet be
Szmirnov, látványos öles

léptekkel, mint grúz kupec egy Paradzsanov-
filmből. A mondatok tartalma, mely a konfliktus-
ra utalna, teljesen alárendelődik a mozgásnak, az
egyre inkább násztánccá váló mozdulatsorok-
nak. A férfi ebben a domináns: kifacsarja testét,
kitekeri tagjait, a néző figyelmét lelke szekrényé-
nek egy-egy részletére exponálja. Csehovval el-
lentétben Verebes Szmirnovja nem ülősztrájkkal
fenyegetőzik, hanem ágyba fekszik. A kezdőkép
vákuumát fokozatosan megszünteti, mintha ab-
lakot nyitott volna, s egyre inkább belakja a teret.
Létét nem a szoba valamely pontjára koncentrál-
ja, keresztül-kasul magáévá teszi azt. Mintha a
meddőség és a semmittevés démonát kiűző sá-
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mán lépett volna be. Szmirnov nem áll meg,
provokatív helyzetekben inkább megtorpan, s így
a nőt is ellenreakciókra készteti. Egyre kevésbé
lomha, egyre kevésbé biztosa maga ősmerevsé-
gében. A férfi a hím intimitásaival szervezi át az
özvegy életteret és eddigi életét. Az ágyba fek-
véshez nekivetkőzik, gatyában üldözve Popovát
magyarázza neki helyzete kétségbeejtő voltát. A
férfi hevesen gesztikulál, s véletlenül letépi a
nőről a szoknyát, akinek fekete gyászruhája alatt
fehér alsószoknya leng. A vitán, anyagi követelé-
seken, gazdasági kétségbeesésen túl az izmaikba
kódolt, tudatuktól elzárt nemi ösztön működik.
Násztáncuk egyre eksztatikusabb, s öntudatlanul
kerülnek egyre közelebb a szeretkezéshez. A pár-
beszéd végén a tárgyak, fogalmak mind szexuá-
lis jelleget kapnak: a pisztolyok ágaskodó mell-
bimbók, az agyonlövés a behatolás pillanata stb.
Bocsárszky Attila Szmirnovja szinte körbefonja
az asszonyt, körbetáncolja, fetreng alatta, ágas-
kodik fölötte. A színész testével ad súlyt annak,
ami talán még nincs meg lényében, jelenlétében.
Érti, mit kíván tőle a rendező, de főleg testére kell
bíznia magát, hogy megfeleljen neki. Kövesdi
Szabó Máriának mint Popovának még nehezebb
a dolga, neki nem sajátja ez a koreografikus,
izomba írt jelenlét, s az ő megszólalásai sem
annyira feszesek, tömények, ahogy ez a sűrített,
végletekig fokozott helyzet és a figurák hitelesí-

tése megkívánná. Csehovnál csókkal
végződik a tréfa, Verebesnél cirkusz hő-
fokú kielégüléssel, s nem lehet tudni,
családalapítás követi-e a dürögést. A
Leánykérés szintén kisebb-nagyobb or-
gazmusokon keresztül mutatja be, mi
történik, ha egy férfi és egy nő egymásra
zúdítja fojtott szexuális energiáját; ha
kielégületlen testük látszatproblémák-
kal foglalkozó szellemük tevékenységét
kompenzálja.

A Medvében az ágy szülte meg a szavak
mögötti helyzetet, a Leánykérés-ben egy
asztal. A kezdőképben Csubukov és
Lomov kergén kerengenek az
ajtónyílásban, mint forgóajtóba szorult
filmvígjátéki ökrök. A két alak itt is egy-
aránt! ellentétpárként működik. Csubukov
a vitális hústorony, aki szeretetét is, dühét
is ütésekkel adja a külvilág tudtára; Lomov
a poshadt sápkóros, a csehovi
megjegyzéssel ellentétben úgy fest,
ahogyan ő és Móricka a halálos beteget
elképzeli. Karikás szemű, be-esettarcú,
alig vonszolja magát. Akár-csak az apa, a
lány is az életrevalóság megtestesülése,
bár kozáklegény kinézete kissé
meghökkentő. Bandor Éva annyi
nőiességet sem kölcsönöz Natalja
Sztyepanovnának, amennyit akár egy
kődarabtól is elvárna az ember. A nász-
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tánc folytatódik, bár ebből a verziójából minden
vérmesség, energikusság hiányzik. A testek most
valóban a legmélyebbről kaparják elő a rendelteté-
sükre vonatkozó minimális tudást. Halvány emlé-
kek irányítják őket. A mondatok az igazságérzet
nevében fonódnak össze, a testek valami betáplált
kötelességérzetből közelednek egymáshoz. Az
asztal közvetít Lomov fáradtan vonagló és
Natalja Sztyepanovna gépiesen le-lecsapó teste
közt. A Medvében s a Leánykérésben is általában
a férfi van a földön. Míg azonban Szmirnov
üldöz és provokál, Lomov már csak
kiszolgáltatott áldozat, akarat nélküli báb. Igazán
nem érti, mi történik vele. Lomov is, Szmirnov is
úgy érzi magát egy-egy pillanatban, mint egy
gimnazista vagy egy hatéves gyerek. A Medve

férfi hőse testileg és szellemileg egyaránt
követni próbálja nemi ösztöneit és társadalmi
ambícióit kiszolgáló szavait. A Leánykérés

hipochondere már csak riad-tan figyeli a
történéseket, s csökönyösen ágál vélt igaza
mellett, mert abban látja egyetlen bizonyítékát a
maga értelmes lény mivoltának. Natalja, ha
földühödik, kést fen s döf az asztalba; Lomov
gyáva gyengédséggel sálja két végét teszi az
asztal-ra, s óvatosan cilinderét is közéjük helyezi.
Bandor Éva tökéletesen birtokában van minden
szükséges színészi eszköznek; nemcsak őrült
koreográfiaként játssza el szerepét, de cizellált,
erőteljes s mégis részletgazdag színészi alkotást
is hoz létre. Mind nála, mind Petrik Szilárd
Lomovjánál létező, valódi személyekké válnak
egy-egy érzésnek, élet-vitelnek az extremitásig
elvitt típusai. Bandornak talán csak a hangja áll
ellen még, s nem sikerült teljesen megtalálnia azt
a hangstilizációt sem, amelyet a jelenlét és
mozgás stilizációja elengedhetetlenül megkíván.
Petrik Szilárdon kívül az egész társulat nehezen
küzd meg az érzelmileg túlexponált jelenetekkel,
nem tudnak egyszerre hangosak és érthetőek
lenni.

A falusi násztánc után Verebes a városi hang-
zavar elemzésére vállalkozik. A rendező olvasa-
tában falun mégiscsak jobban felismerhetőek a
természetesség és a valóság támpontjai. A váro-
son ugyanakkor tökéletesen el lehet tévelyedni,
i tta szellem mellett a test is kalitkába kerül. Amit
a Leánykérés alig beteljesült aktusa sejtetett, az a
Jubileum és a Lakodalom világában megvalósult. A
téveszmék tévtesteket szültek. Papírmasé
figurák, marionettbábuk népesítik be a színpa-
dot. Test és szellem egymásra talált, s egyesült
a nagy és sekély űrben. Hivatalnokok, kispolgá-
rok kiégett, megtévedt világa ez. Verebes és a
társulat izgalmas vállalkozása, hogy e devalvált
világot a szöveg, a beszéd devalválása révén
próbálja bemutatni. A verbális helyzetek azonban
kidolgozatlanok, a replikák nem válnak szituáci-
ókká, a szövegpoénok elhanyagolódnak vagy el-
sikkadnak. Ezáltal viszont igen egysíkúvá lesz-
nek, helyzetekből jelenséggé szűkülnek a jelene-
tek. A Medvében Szmirnovot a hangulat szó dühíti
fel, e két városi tréfában nincs is más, csak hangu-
lat, bár a dekadens szülésznő éppen az atmosz-
férát hiányolja a lakodalomból s a maga életéből.

A szöveg helyett is jellemeznek részint Gadus
Erika remek kosztümjei; a különféle típusok rikí-
tón, de érzékenyen vannak jellemezve. Fontos a
mozgások koreográfiája, a szólókra és kórusokra
szétváló beszéd és zeneelegy, valamint az érthe-
tetlenségig torzított hang, a karikatúra túlzásaival
élő arcjáték. A Jubileumban homogén a közeg:
irodaférgek, kitömött igazgatóhegyek, kopogó és
sipítozó nők próbálnak meg fönntartani vala-
miféle látszatot; törekszenek valaminek az eléré-
sére, amit már rég nem értenek, nem tudnak
követni. Beszédük zajjá, mozgásuk értelmetlen
lődörgéssé válik. A jelenet azonban nemcsak
ábrázoló mivoltában, de megvalósításában is át-
tekinthetetlen, a káosz nem változik formává,
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hanem megmarad natúr formátlanságnak. A la-
kodalom látszatünnepébe viszont belecsöppen
egy valóságos ember a kissé elhülyült, kissé
gyanús egzisztenciájú nyugalmazott másodkapi-
tány személyében. Neki érteni a szavát, s ha nem
is lehet azonosulni álmaival, vágyaival, meg lehet
sejteni azok valóságosságát, érzelmi töltetét. A
kiüresedett álünnepi kavargás, melyben érdeke-
sebbek és hangsúlyosabbak a háttértörténések,
a betántorgó részegek, az egyre fáradtabban s
elhülyültebben táncolók, hőzöngők és magukról
mit sem tudók panoptikuma, az emberi esendő-
séggel konfrontálódik. Nyunyin (Várady Béla)
pitiáner csalása valódi emberi kicsinyesség, mi-
ként a másodkapitány (Gyurkovics Mihály) hi-
székeny önáltatása is, hogy valakinek még szük-
sége lehet rá. Megrendítő a „halálténfergéssel"
szemben az ő igazi megalázottsága, úrvacsorát
dühödten elutasító sértettsége. A hurkapálcika-
emberkék seregletében a másodkapitány még
megtalálja önérzetét, míg Nyunyin gátlások nél-
kül manipulálja és alig veszi komolyan a maska-
rák gyülekezetét. Az előadás e második, „városi"
része nagyon izgalmas kísérlet. A színház olyan
útra lépett vele, amilyenre még nemigen vállal-
kozott: megkíséreli, hogy a szövegen, beszéden
kívüli kifejezőeszközöket erősítse fel, s hogy
hang- és mozgáselemekre bontsa a szöveg által
felkínált témát, világot. Ez, sajnos, csak felerész-
ben sikerült, mert a kibírhatatlanság, a tehetség-
telenség ábrázolása helyett olykor maga a kibír-
hatatlanság és a tehetségtelenség vette át a sze-
repet. Nem az „antilét" lett formává, hanem a
forma vált időnként „antiszínházzá".

Verebes ismét rendezett a Tháliában egy fon-
tos előadást, s bár színészi és rendezői szem-
pontból egyaránt csak a Leánykérés valósult meg
bravúrosan, egészében mégis átgondolt,
ambícióját és formai törekvéseit tekintve izgal-
mas kísérlet jött létre.
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