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K R I T I K A

A L E K S Z A N D R N Y I K O L A J E V I C S O S Z T R O V S Z K I J :
E R D Ő

NEM FARKASOK,
NEM BÁRÁNYOK

Lassan-lassan ciklussá terebélyesedik a
Radnóti Színház orosz klasszikusok mű-
veiből összeállított sorozata. Valló Péter
korábbi Gogol- és Csehov-rendezése jelenleg
is műsoron van, s várhatóan a Gothár Péter
rendezte Erdő is hosszabb szériára
számíthat. A sikerben nyilvánvalóan a fenti
klasszikusoknak is nagy szerepük van, de
azért annak, hogy egymás után itt és így tri-
umfálhatnak, bizonyára van más oka is.
(Erről könnyen meggyőződhetünk, ha más
színházak repertoárját szemügyre vesszük:
Osztrovszkijt nemigen játszanak, Gogolt
sem túl gyakran, Csehovot persze igen, de
általában vagy felejtendő színvonalon, vagy
közönségsiker nélkül.)

Annak, hogy a Radnóti előadásai közön-
ség- és szakmai sikert aratnak, fő okát
valószínűleg a közelítésmódban kell keres-ni.
Valló és Gothár rendezései kerülik az orosz
klasszikusok megjelenítéséhez használt
sztereotípiákat, komolyan veszik, hogy a
színre vitt művek komédiák, kihasználják a
jelenetek helyzet- és jellemkomikumát
(gondosan ügyelve arra, hogy bizonyos
határokat át ne lépjenek). Másfelől meg-
maradnak a finoman elemelt realista játék-
mód keretei között (melyet a színház
színészei anyanyelvi szinten beszélnek),
kevéssé érzékenyek a művek szimbolikus
rétegei iránt, nem kísérleteznek a tradi-
cionálistól elütő értelmezési variánsokkal,
következésképp egy másfajta színházi nyelv
kialakításával sem. Nagy szakmai tudással
elkészített, koncepciózus, értelmes és közért-
hető előadások jönnek létre, amelyek nem
különleges formába csomagolt eredeti mon-
dandóval akarják meglepni a nézőt, hanem
egy látszatra távoli, valójában annál
ismerősebb világ aprólékos és színes bemu-
tatásával elgondolkodtatni és szórakoztatni.
Az átütő siker pontosan jelzi, hogy e
törekvés mind a „civil", mind a szakmai
publikum elvárásaival találkozik. Legalább-is
nagyrészt; mert problémák, kifogások azért
megfogalmazódnak. Számomra például e
produkciók „élvezeti értékét" leginkább
kiszámíthatóságuk csökkenti. Ez persze mást
jelent, mondjuk, Csehov és mást
Osztrovszkij esetében; ami az egyiknél za-
varó volt, nem biztos, hogy a másiknál is az.

Némiképp szimplifikálva: az Erdő nem a
meglepetések darabja. A piéce hien faite
dramaturgiájából sokat tanult, a korabeli
orosz társadalom számos típusát ismerő és

hiteles jellem formájában színre vivő, inkább
az allegorikus, mint a szimbolikus
fogalmazáshoz vonzódó, gördülékeny
dialógusokat író Osztrovszkijhoz kevésbé
illenék az áttételesebb, extenzívebb, a realista
játékmódtól elszakadó megközelítés, mint
Csehovhoz. Az Erdő szinte provokálja azt a
figyelmes olvasaton alapuló, ötlet-gazdag,
színészcentrikus előadást, amelyet Gothár
Péter megvalósított. Ami mégis nóvum az
előadásban, az Morcsányi Géza új fordítása.
Morcsányi fordítói tevékenysége már a
korábbi sikereknek is fontos része volt,
mostani munkája mégis jobban meg-
határozza nyelvi szempontból a produkciót,
mint a korábbiak. A fordítás részletesebb
értékelésére ugyan nem érzem magam hiva-
tottnak, de annyi első hallás után is megál-
lapítható, hogy megoldásai, amelyek hallatlan
magabiztossággal illesztik az osztrovszkiji
szövegkörnyezetbe a mai nyelvhasználat
fordulatait, szándékos nyelvrontásokat,
meglepő stiláris leleményeket, egy-szerre
teszik a párbeszédeket igen szellemessé és
markánsan maivá, emellett nyilvánvalóan
kitűnő kiindulópontot és kapaszkodót jelen-
tenek a színészek számára is az egyes figurák
alapjainak kidolgozásához.

Ami a rendezést illeti, Gothár is számos
olyan apró, nem látványos, de fontos és
hatásos megoldással él, amely a színészi
munkát segíti. Kiemel(tet)i az ambivalens
értelmű szövegrészeket (a többszintű jelen-
téstartalmat többnyire a komikum eszkö-
zeivel kiaknázva), sajátos mozgásötletekkel
látja el az egyes figurákat, a mellékszerep-
lőkből valóságos tablót szervez, amely -
minthogy az első és az utolsó jelenetben van
hangsúlyosan jelen - mintegy keretbe foglalja
az előadást. A csak ekkor feltűnő
mellékszereplők - a szervilis Milonov, a
zsémbes és egoista Bodajev - megmaradnak
a típusok szintjén, pontosan érzékeltetve
ezzel részint a főszereplőket körülvevő
környezet milyenségét, másrészt azt, hogy
egy hasonló pillanatfelvétel ugyanilyen torz,
nevetséges képet festene a többiekről,
Gurmizsszkajáról és kompániájáról is. Nem
mintha így a kép hízelgőbb lenne, de - több
kitűnő színészi alakításnak köszönhetően -
árnyaltabbá és összetettebbé válik. Gothár és
színészei szerencsére megóvják a nézőket az
„ostoba, felfuvalkodott birtokosok kontra
szegény, aranyszívű vándorszínészek" típusú
sztereotípiáktól. Csomós Mari

Gurmizsszkajája persze ostoba, felfuval-
kodott, hiú és fösvény is, de önértékelési
zavarai, évei múlásával is összefüggő ma-
gánya, teljes személyiségének - beszéd-
módjában és mozgásában is megnyilvánuló -
koordinálatlansága egyszersmind szánandóvá
s nem csak komikusan torzzá teszik alakját.
Csomós nem megsajnáltatni akarja
Gurmizsszkaját, nem is a tragikumhoz
hiányzó nagyságát akarja pótolni; alakítása
egyszerűen azáltal válik komplexszé, hogy
felismerhetővé teszi személyiségzavarának és
-torzulásának vélhető okait.

Hasonlóan árnyalt a másik oldal is.
Szervét Tibor és Cserhalmi György színész-
párosát ugyan bizonyosan a szívünkbe zár-
juk, de látjuk magatartásuk árnyoldalait is.
Cserhalmi Vigovját természetessége, csi-
bészes bája, tisztánlátása, fölényes okossága
avatja rokonszenvessé, de a színész finoman
érzékelteti, hogy emögött társáénál jóval
bizonytalanabb morális tartás rejlik. (Öröm
Cserhalmit ilyen felszabadultnak s egyszer-
smind visszafogottnak látni: szűk eszköz-
skálát használva tud mindvégig egyenletesen
színes, lendületes, érdekes maradni.) Szervét
Tibor a „nagy orosz lélekkel" megáldott,
habitusát némileg az általa játszott
szerepekből is kölcsönző, önnön
nagylelkűségétől néha igencsak meghatódó,
enyhén narcisztikus Szomorovot egyszerre
láttatja érző szívű művésznek és orgánumába
beleszerelmesedő ripacsnak. Ez a kettősség
jellemzi szerepein átszűrt civil énjét is,
amelybe éppúgy belefér a pénzről való
nagylelkű és öntudatos lemondás, mint az
Akszjusával kapcsolatos hátsó gondolatok.
Szervét játékának legszebb, legtartalmasabb
pillanatai azok, amelyekben az ironikusan
ábrázolt színpadias gesztusok mögül elő-
bújik az ember, aki ugyanazzal a nagylelkű
naivitással tekint a világra, mint a klasszikus
darabok tragikus hősei, s ez ebben a tragikus
nagyságot nélkülöző világban kiszolgáltatottá
teszi.

A kisebb szerepekben nincs lehetőség
hasonlóképp összetett alakításokra, de a
színészek ezekben sem formáznak egysíkú
figurákat. Az egyetlen kivétel talán Bulanov,
akiben sem Osztrovszkij, sem Gothár nem
óhajtott többet látni egy végtelenül önhitt és
korlátolt senkiházinál (ezt a figurát
Mundruczó Kornél meggyőzően hozza is).
De Szombathy Gyula a rókater-
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Szervét Tibor (Szomorov), Kulka János (Karp) és Cserhalmi
György (Vigov) (Koncz Zsuzsa felvétele)
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mészetű, fösvény kereskedő típusa mögül az
érző szívű atyát is előhívja, Schell Judit
(Akszjusa) és Csankó Zoltán (Pjotr) pedig
mai attitűdöket is vegyít a szerepbe, amitől
a szerelmespár érdesebbnek, realisztikusabb-
nak tűnik (kapcsolatukban egyértelműen
Akszjusáé a kezdeményező- és a domináns
szerep). Martin Márta (Ulita) jól él
szerepének Gurmizsszkajáéra rezonáló
párhuzamaival; hiúsága, kéjvágya, fon-
dorkodása gazdasszonyáénál is nevetsége-
sebb, kicsinyesebb. Karp alakját Kulka
János mintha Firszből és Asztrovból gyúrná
össze: szakmájának gyöngye, a házhoz tar-
tozó bútordarab, akinek mindenről megvan a
maga véleménye, melynek mind gyakrabban
és mind kiábrándultabban, cinikusabban
hangot is ad. (A figura teljes szétesése
erőltetettebb ötletnek látszik, de Kulka
játéka ezt is hitelesíti.)

A színészi játék sokszínűségét a Gothár
megálmodta díszlet egészíti ki. A nézőteret
a színpadtól üvegajtók választják el. Az
előtérbe helyezett kellékszerű díszletelemek
mögött ott húzódik a valóban végeérhe-
tetlennek tűnő erdő, amelynek mélyén még
egy tavacska is felsejlik (a magát öngyil-
kosságra elszánó Akszjusa bele is veti ma-
gát). Szép látvány (melyet jól egészítenek ki
Tatyana Smejlova kevésbé látványos, de
finoman jellemző ruhái), néha arra is indítja a
nézőt, hogy önmagán túlmutató jelentést
olvasson ki belőle, ami talán nem is lenne
olyan nagyon nehéz. De alighanem mégis
jobban jár, ha ezt is meg a produkció végén
kalitkájába visszaszálló - hasonló asszociá-
ciókra csábító - kék madarat is inkább egy
alapos munkával megvalósított, ötletekben
és színészi erőben gazdag produkció míves
dekorációjának, nem pedig egy lehetséges
másik előadás jelzésének tekinti.

U r b á n B a l á z s
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Kocsó Gábor, Miklósy György, Szombathy
Gyula, Csankó Zoltán, Mundruczó Kornél,
Kulka János, Martin Márta, Szervét Tibor,
Cserhalmi György.


