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C S E H O V : P L A T O N O V

• S Z E G E D •

GUGGOLVA
A drámai folyamat itt is lezajlott már,

mire a darab elkezdődik. A Platonov tulaj-
donképpeni cselekménye pillanatnyi törté-
nés csupán: mozzanatos megjelenítése a már
említett drámai folyamat záró stációjának.

Valamiért, valamitől elromlott, kiürült,
vakvágányra siklott viszonylag fiatalon egy
valaha nagy formátumú, ambiciózus szemé-
lyiség. Tipikus eset a csehovi életműben - az
úgynevezett „nagy drámákban" kiforrottabb,
markánsabb és meggyőzőbb ugyanez a
képlet. A kisiklás oka: csehovi „sem-
miségek". Rossz választások, nem-választá-

Platonovnak még nem az - és a leghatáro-
zottabban vég. A végnek vége.

De ebben a műben - mégis? - nem tragi-
kus, inkább melodramatikus. Ennek magya-
rázata egyebek mellett a hősietlen főhős
jellemében rejlik; és jól „rejlik", ember
legyen a talpán, aki tudja, mi pusztul el itt.
Valami kiderülhetne abból az őszintére
maszkírozott számonkérésféléből, amellyel
Platonov Szonyára támad: hová is lettek a
hajdani álmok... Nem hiszem, hogy csak
sprődebb, agresszívabb jelenünk teszi, hogy
ez is sóhajhozásnak, férfinyafogásnak hat -
valószínűbb, hogy maga Csehov sem tartja

sének" erre a legvégső mozzanatára fó-
kuszálta az előadást; úgy is mondhatnánk, a
pillanatnyi történést, az egyre fékevesztet-
tebb rombolást húzta szét két részre. Ettől a
széthúzástól, az időbeni kitartottságtól nem
csak a történés, inkább a helyzet , még
inkább az állapot analízise az előadás; ami a
szó szoros értelmében történik még benne,
az is ennek része.

A díszlet - illetve amit belőle játéktérnek
nevezünk. - a Három nővérből származott
ide: ugyanaz a tágas, egyetlen tér, amelybe
befut egy rámpa, mögötte egy lépcső, elöl
kissé süllyesztett, hátul pedig egy magas
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sok, gyenge akarat, a környezet ellenhatásai,
szellemileg ingerszegény kontextus.

Milyen mai; vagy inkább milyen min-
denkori. Ki sem ment alóla a valóság. Az
intellektus és a teljesítmény antagonisztikus
ellentétének rombolásba, rontásba fordítása
manapság már és mindennapi környeze-
tünkben rendszerint nem is a végső stádium.
Az önsorsrontás, sőt: a mások sorsának ron-
tása lehet életforma, kitartott, hosszú fázis.

sokkal többre. Egyáltalán: miként néhány
más művében, a Platonovban sem hemzseg-
nek a „szerethető" szereplők; mindenki túl-
ságosan leplezetlenül a maga jól felfogott
érdekének harcosa. Bár: Szása, Platonov
felesége leginkább ártatlan áldozat, és -
különösen Telihay Péter előadásában -
Glagoljev, az Anna Petrovna kezére áhítozó,
szerencsétlen flótás is vétlennek tűnik.

Telihay a címszereplő „jellemfejlődé-

dobogó van, rajta ismét zongora, s az
egészet hajópadló borítja. A tér hátsó faláról
megint Csehov néz ránk; a közismert portré,
a rezignált és szenvtelen tekintetű Anton
Pavlovics.

Van azután egy tálaló meg az ismert ket-
tős ülőalkalmatosságok, székek, vaskályha;
hátul a szintén ismert hosszú asztal, amely
most nem játszik akkora szerepet; ellentét-
ben a bal elöl álló öblös fotellel - ez
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Platonov helye. És a finom, éppen csak az
időtlenséget sugalló anakronizmusok közé
most is beékelődik valami, ami üvölt oda-
nem-tartozásával: a kultúrházak folyosóiról
ismert alumínium lábas hamutartó, fölül az ő
kis fogantyújával. Telihay Péter értel-
mezésében meglehetősen sok múlik azon,
hogy a látszólag lélektani realista játék
hogyan veszi birtokába a különféle, elütő
kellékeket és effekteket, illetve hogy a
színészek maguk is hogyan váltogatják ezt a
kétféle színpadi létezési módot.

Az előadás elején és végén keringő harsog:
ez is keret. Nem épp olyan, mint a Három
nővéré: az a teret „képkeretezte", ez a já-
tékot. A melódia lágyságát a hangerő hiva-
tott semmivé tenni. Csak nehogy elérzé-
kenyüljünk: nincs min.

Telihay Csehov-olvasata kétségtelenül
„Csehovban van tartva" - már a Három nő-vérről
is ezt gondoltam, sőt, olykor ez jutott eszembe
más, nem Csehov-drámából készült
rendezéseiről is. A Platonovot természetesen ő is
meghúzta, hiszen a szöveg maga egészében
eljátszhatatlan; nemcsak a jelenetek száma
csökkent, hanem a meg-maradt jelenetek is
célirányosan megrövidültek. Már kezdetben erős
a tempó, melyet az is fokoz, hogy a rendező
egymásba úsztatja a jeleneteket: a szereplők
egymásra beszélnek, figyelmünket megosztják.

Főleg addig van ez így, míg Platonov
meg nem érkezik. Az alakok körvonalai
éppen csak felderengenek - a leghatározot-
tabban talán Anna Petrovnáé -, amikor a
Platonov házaspár berobban, forszírozott
vidámságot, erőltetett kedélyt hintve
szerteszét. Platonov egyenesen bohóckodik
Grekovával - aki a maga karikatúrajellegé-
vel mintegy provokálja ezt; nemcsak a
szemüveg, a merev tartás, esetlen mozgás,
de még a kontyba simított haj is az ember
ellen szól.

Ha nem is a gúny, de legalább a távol-
ságtartó irónia fogalmazza Szofja Jegorovna
alakját is. A süppedős vidékiség közepette a
kertet szemléző fiatal feleség mintha egy
elegáns bálba készülne éppen; na nem egy
„igazi" elegánsba, csak amolyan vidékibe:

harsogó kosztüm, noha fekete-fehér, fehér,
nagy karimás kalap, megkomponált frizura.
Muszáj megjegyeznünk - hisz így már nem
látjuk viszont az előadásban.

Mert ő is kifordul magából, mint mindenki
ebben a történetben - és ezeknek a
kifordulásoknak, személyiség- és tartás-
vesztéseknek a centrumában Platonov áll,
legalábbis neki kellene állnia. Nem ő az oka, noha
okozója a sok rossznak: Telihay pontosan
szerkesztett párjelenetekben teszi ezt
nyilvánvalóvá. Platonov és Szergej, Platonov és
Trileckij, aztán Platonov és Szonya - ezek a
jelenetek mind arra szolgálnak, hogy számos
oldalról megvilágítsák egy súlyos személyiség
csődjét.

Azok a jelenetek is egy lövés előjátékát
hivatottak illusztrálni, amelyekben Platonov
nincs is jelen; amikor Vengerovics „kiké-
szíttetné" Platonovot, vagy amikor Anna
Petrovna kikosarazza Glagoljevet (miután
közvetlenül előtte felajánlkozott
Platonovnak, aki őt utasítja vissza
meglehetősen szenvtelenül). Majd amikor
Platonov Szonyán kéri számon, hogy hová
tűntek egykori ambíciói - mintha tükörbe
beszélne.

Amikor néztem Telihay rendezését, ezen a
ponton arra gondoltam: ez a számonkérés itt
nincs komolyan véve, se Platonov által, se a
rendező által, de még a Platonovot ját-szó
színész, Seress Zoltán által sem. Nem tudom,
van-e értelme így „szétszálazni" egy motívum
alkotóelemeit; nekem mindeneset-re ekkor lett
„ismerős" az előadás atmoszférája - ha tetszik,
ekkor úszott át végképp a jelenbe. Mintha csak
laboratóriumi körülmények között pillanthatnánk
rá arra, hogy elkapkodott, végiggondolatlan
döntéseink milyen dominóeffektust hoznak
működésbe.

Az elsó rész végén Platonov és Szonya
egymásra talál. Hevesen összeölelkeznek,
harsog a keringő, mellettük, a földön
összekuporodva, megalázottan Glagoljev, a
lomha, nagydarab férfi hever, aki máris
Platonov áldozata - és csillagszóróágyúk
ontják a pazar fénycsóvát, mintegy
kegyetlen ironikus keretbe fogva mindent.

Azután a második részben g-sebességgel
zuhan össze minden. Igaz, ezt Telihay

inkább kitalálta, mint megcsinálta; érződik,
„átjön", de nem bomlik ki a maga tel-
jességében. Nagy kár például, hogy a bemu-
tatón a párjelenetek staccatója még nem volt
meg; a tempó ugyanis lényegi jellemzője
egy zuhanásnak. Itt-ott a teátrális effektek is
próbálkozásjellegűek voltak: a szembefordí-
tott reflektorok mint a vonat fényei egy
másik előadás jobban megcsinált változatát
idézték fel.

A színészi alakítások változó színvona-
lúak. Az már kevésbé természetes, hogy
olykor egy-egy alakítás önmagán belül is
hullámzik: hol szervesen, mintegy anya-
nyelvi szinten beszéli a rendezői elkép-
zelést, másutt csak „túléli" a helyzeteket. Az
Anna Petrovnát játszó Fekete Gizinek remek
villanásai voltak, de nem lehetett elhinni
neki, hogy Platonovot igazán akarná, nem
csak nagyasszonyi unatkozásból. Czifra
Krisztinának (Szofja Jegorovna) Csehov ,jól
áll", különösen amikor ki lehet borulni
benne; szerencsére éppen az ilyen
jeleneteket játszotta jól. Bacsa Ildikó
halovány Szása volt, és nem az akarattalan,
riadt kis veréb, akinek várnánk. Andorai
Péter látványos és lélektanilag indokolt
ellenpontokból jól állította össze Glagol-
jevet, és igazán súlyos jelenlétet kölcsönzött
neki. Tetszett a néma jelenlétével kommen-
táló Janik László - a színpad hátsó részén,
az asztalnál üldögélő, látszólag semmire
sem figyelő, újságot olvasó figura szerepe
jól volt kitalálva, és el is volt játszva.
Trileckij a csehovi orvosok között még
vázlatos, elég erőtlen előkép - ezen Jakab
Tamás nem tudott segíteni. A gyenge fiú-
erőtlen férj karakterével elboldogul Fazakas
Géza, miként a fiú Glagoljev torzulásaival
Mészáros Tamás.

Seress Zoltán mindenkor jó, amikor
Platonov robbanékony, lendületes, harsány,
ám a csendjei, a megtorpanásai, a külső
rombolással párhuzamosan végbemenő
benső pusztulás sajnos erőtlen - csak csend,
csak megtorpanás.

Ez azért baj, mert Telihay előadásában
igen furcsa a halála. Grekova lő, ahogy kell.
Platonov összekuporodik, leguggol, olyan
embriópózfélébe bújik. Beviharzik Szása
(aki, ugye, gyufát ivott nemrég, és a halálán
van), és a két ember odalent a földön
egymásba kapaszkodik. Nagyon szép, na-
gyon kifejező. Es halál is, kétségtelenül.
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