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Sírás és nevetés határán

Valló Péter két rendezése

Röviddel egymás után mutatták be a Yermát
Miskolcon és Szolnokon, a Három nővért
Szolnokon és Veszprém-ben. A veszprémi
Három nőv é rt és a szolnoki Yermát Valló
Péter rendezte.

Egy-egy rendező pályáján e két mű
bemutatása külön-külön is megkülön-
böztetett figyelmet érdemel, de így együtt,
különböző társulattal színpadra állítva még
inkább. Akkor is, ha ezzel a művészi erőt
próbáló feladattal Valló nem minden
szempontból tudott meg-birkózni.
Három nővér

A veszprémi Három nőv ér elemzésekor
nehéz helyzetben van az, aki Székely Gábor
Csehov-rendezését is látta. Nehéz
szabadulni a szolnoki előadás szuggesz-
tivitásától, mai "olvasatától", gondolati
mozgósító hatásától, a csaknem tökéletes
szereposztásból 'következő együttes játék
élményétől. Természetesen igazságtalan
dolog lenne Valló rendezését hasonlítgatni
bármely más előadáshoz, az ő Csehov-
bemutatóját elsősorban a maga lehetőségei,
keretei között kell vizsgálni. S mégis
kikerülhetetlen ez-úttal az összevetés éppen
a szolnoki produkcióval, mert a meg

valósítás
ugyan gyökeresen eltérő, a mű
megközelítése néhány ponton rokon.

Mindkét előadásban a
leszámolásmotívum erősödött fel.
Leszámolás a tét-lenséggel, a hazug, bár
emberségesebb-nek tűnő életmóddal, a
nosztalgiákkal, a belenyugvások, a
cselekvésképtelenség ön- és
társadalompusztító hatásával. Túl kell lépni
az álmodozókon, a múltjukat, sorsukat
siratókon - vallják ezek az előadások. Még
akkor is így kell tenni, ha a túllépők sem
bírják százszázalékos bizalmunkat.

De míg Szolnokon komplex, sok rétegű,
a rétegek egyidejű egységére és harmóniájára
épülő előadás született, addig Veszprémiben
a darab egyes jelentésmezői egymás mellett,
egymástól csaknem függetlenedve jelennek
meg, s hol erotikus, hol idillikus, hol
nosztalgikus, hol kiábránduló, hol megadó,
hol lázadó hang uralkodik - a jelenetek

alapszituációjának megfelelően; Szolnokon
egységes előadásnak lehettünk tanúi, ahol
'minden hatáselemet azonos cél érdekében
igyekezett használni a rendező -
Veszprémben az eszközök eklektikussága
volt a jellemző; Szolnokon a díszlet - a
függönyök - szinte a színészek partnerévé
vált, Veszprémben a díszlet - a csupasz
emelvényrendszer, a lépcsők, deszkák
erdeje, a szűk tér - a játék egyik gátja lett;
Szolnokon az élő színpadi akciók, szituációk
és a gondolati dráma egysége létrejött,
Veszprémben érezni lehetett ugyan a
rendező tiszta elemző munkáját, de ez csak
rész-ben párosult az adekvát színpadi meg-
valósítással: sokszor spekulatív és illusztratív
elemek pótolták a drámai ábrázolást.

A leszámolásmotívum felerősítése
mindkét esetben azt eredményezte, hogy
Natasa figurája, valamint Irina-Tuzenbach
próbálkozása a megszokottnál
hangsúlyosabb lett, és központi alakká nőtt
Andrej. Mindaz, amit a két elő-adás alapvető
eltéréséről jeleztünk, ezek-ben a részletekben
különösen szembetűnik.

Szolnokon Monori Lili úgy exponál-ja
Natasát, hogy nevetségességében is valami
fenyegető erő van, majd egyre inkább a ház
„urává" válik, hogy végül - a
Cseresznyéskert Lopahinjához hasonlóan -
ténylegesen is birtokába vegye a 'házat,
kivágassa a múltat idéző fasort, és a jövőt
Felképező virágokkal - még ha csiricsáré
ízlésű ágyásokba ültetett virágokkal is - tegye
színessé a kertet.

Andai Kati és Papp Zoltán Irina-Tu-
zenbach kettőse 'is eljut a leszámolásig. a
dráma végére tudják már egymást vállalni,
még akkor is, ha Irinában nincs meg a
'szerelem. De Andai Irinája nem az utolsó
szalmaszálba kapaszkodva akar férjhez
'menni, hanem társat kap Tuzenbachban.
Éppen ezért lesz Irina utolsó monológja
keserű, ás nem kérdőjeleződik meg immár -
mint ahogy a darab folyamán addig 'mindig -
a dolgozni akarásnak igaz és végleges
szándéka.

A darabok többi szereplői szinte vala-
mennyien statikusak, állapotukból, szűk
világukból kilépni [képtelenek, tartásukban
mégis van valami tiszteletreméltó. Kivétel
Andrej. Ő azonban nem a leszámolást, a
túllépést, hanem a lecsúszást, a langyos
életbe való belesüppedést képviseli.
Szolnokon Piróth Gyula a tragikomikus
figurának elsősorban

a tragikus vonásait hangsúlyozza, ezáltal az
ő életútja a tehetséges ígérettől az egy-lenni-
a-többi-kisvárosi-úrral állapotig, az örökös
enni-inni-aludni-unatkozni perspektíváig
beszédes ellen-pontja lesz az Irina-
Tuzenbach-féle jövőt vállalásnak,
ugyanakkor eredménye-következménye a
Natasa-fiféle „túllépés-nek". Andrej
terjedelmileg nem nagy szerepét nem
véletlenül játszatja Székely Gábor az
erőteljes színészi eszközök birtokában levő
Piróthtal, s monológjait szcenikailag is
felerősítni. Andrej vallomását, melyben a
lecsúszás kórképét kapjuk, leszűkített
fényben, egy széken egyensúlyozva, s végül
székestül hanyatt esve mondja el -
félelmetesen - Piróth Gyula.

Veszprémiben szintén főszereppé nő
Meszléry Judit Natasája. Magabiztos ez a nő
az 'első perctől kezdve, s nemcsak
magabiztos, de az 'egyetlen földönjáró,
reálisan látó alak, ugyanakkor - a színésznő
alkatából is adódóan - nincs meg eléggé
benne a darab logikájából adódó
elengedhetetlen ellenszenvesség. Ezért a
rendező és a színésznő a [kelleténél
közönségesebbé hangolja Natasa figuráját.
Am ezt csak külsődleges esz-közökkel érik
el, így az alak ereje, súlya, fenyegető hatása
gyengül.

Ugyancsak erőtlen az Irina-Tuzenbach
kettős (Dobos Ildikó - Joós László), bár a
rendezői [szándék érezhetően itt is a
kisszerű életmódból való kitörés
erőteljesebb ábrázolása volt. A szándék
azonban felemásul valósult meg. Dobos
Ildikó Irinája az egyetlen tiszta [és őszin-te
lány a társaságban, lázadása igaz, életének
megváltoztatásához van, lesz ereje - ezt
sugallja Dobos Ildikó. De társa e fontos
lépésénél nincs, Joós László Tuzenbachja
jellegtelen, kisszerű. Nem hihető, hogy
Dobos Irinája ezért a Tuzenbachért
kompromisszumot kössön. Joósnak még
nincsenek színészi eszközei a
kulcsfontosságú figura meg-jelenítéséhez.

Végül Andrej. A szokásosnál nagyobb
szerepet szán Andrejnek Valló is. Az
előadás nagy részében színen van, még ha
csak sejtjük is jelenlétét. Monológjait 'a
rendező kiemeli, világítással, tér-beli
kompozícióval igyekszik hangsúlyozni. Ám
itt 'is színészi problémák vannak. Áron
László nehezen boldogul Andrej
megnövekedett szerepével. S mert nem tud
belső 'hitelt adni az alak-nak, előtérbe
kerülnek a külsődleges eszközök: kántáló-
siránkozó 'hanghordozás, amelyet csak az
önvizsgálat ritka



pillanataiban vált fel normális hanglejtés,
hangsúly, beszédmód.

Még egy példa: kiokoskodott illuszt-
rációk maradnak olyan jelzések, mint a
díszlet kalitka jellege, a téribeli felső és
alsó régió megfeleltetése a családban
kialakuló hierarchiának (kezdetben Andrej
és Olga van fenn, majd ők egy-re
kevesebbet tartózkodnak ott, s Natasa uralja
a felsőbb szintet) stb.

És néhány dilemma: érdemes-e, szabad-e
Csehovot - vagy akár más szerző darabját is
- bemutatni, ha mindössze néhány szerepre
van a társulatban felkészült színész? (A
Három nővér esetében Meszléry Judit,
Demjén Gyöngy-vér, Dobos Ildikó, Horváth
László, Tánczos Tibor nevét említhetjük
csak.) Mi legyen a teendő? Hogyan lehet
fel-készíteni egy társulatot a mind
igényesebb feladatokra? Alighanem maguk
a feladatok teszik éretté a társulatot, ez
esetben azonban egy-egy különlegesen
nehéz produkció - mint amilyen a Három
nővér, hiszen Veszprémben most először
játszanak Csehovot - hosszabb, alaposabb
felkészülési időszakot igényel-ne.

A bíráló megjegyzések elleniére ebben
az előadásban is, akárcsak eddigi pro
dukcióiban érezhetőek Valló rendezői
munkájának legjellegzetesebb ismertető
jegyei: az elemzés pontossága, a szín-padi
konstrukció alapos kidolgozása, a
hangsúlyos jelenetek, az előadás ritmusának
megkomponálása, az átgondolt
színészvezetés. Ugyanakkor jelen van
rendezői munkájának néhány tehertétele is :
a gyakori elméletközpontúság, az
illusztrálás, a túlzott eklektikusság.

Yerma

A szolnoki Yerma-előadásban ez utóbbi
jellegzetességék szinte alig lelhetők fel, ez
a bemutató az évad egyik kiemelkedő
produkciója.

A Yerma színpada háromszínű. Az
alapszín a fehér. Fehér vászonnal van
bevonva a proszcénium, fehér vászonból
vannak az oldaltakarások, a háttér, a
furcsa, amorf, lélegző-mozgó alakzat, ami
hol 'sátor alakú, ihol ,a földre lapul, hol
templombejárat lesz belőle. Fehér ruhában
vannak a zenészek, a papnők, a darab
végére Yerma 'is. Fehérre vannak festve is
trägerek, amelyekre ugyancsak fehér
vásznak vannak felerősítve, s amelyek
leengedésével különféle térforma,
térszűkítés alakítható ki a különben tel-
jesen üres színpadon, s egyaránt jelezhető
Juan háza, lakása, Dolores háza

a folyópart. Szürkébe öltözöttek a falu
lakói, fekete öltözéket visel Juan és háza
népe. A színek ellentéte már eleve érezteti
- áttételesen és nem didaktikusan - a
tragédiát.

A tragédiát, amely két életszemlélet
összeütközéséből kikerülhetetlenül kö-
vetkezik. Az életet teljes gazdagságában
élni akaró Yerma áll szemben az
életcélokat szűkebben, gyakorlatiasabban
értelmező Juannal. Azzal az emberrel,
akinek az asszony csak asszonynak kell, s
nem anyának is, akinek a vagyon magáért a
szerzésért, :a birtoklásért kell, s nem azért,
hogy vele a maga és mások életét tegye
szebbé, teljesebbé, aki-nek csak az anyagi
javak jelentik az ér-

téket, s minden más, ami azon túl vagy
kívül van, csak álmodozás, megfogha-
tatlanság, értelmetlenség. Ők ketten össze
vannak láncolva: vagy egymáshoz
idomulnak, vagy egyikük igazának felül
kell kerekednie. Úgy győz az igaz cm bori
életre vágyó Yerma, hogy elpusztul Juan, s
ez egyben - a dolgok dialektikája szerint -
Yerma életének beszűküléséhez 'is Vezet.

Visszafogott, halk, mégis erőteljes elő-
adásban teljesedik ki ez a konfliktus.
Yerma 'és Juan kezdetben még egymást
keresve, egymást ölelve fonódik össze,
majd ez 'az összefonódás egyre ellensé-
gesebb lesz, Juan hiába keresi az asszonyt
Yermában ; ő nem akar és nem

Csehov: Három nővér (Veszprémi Petőfi Színház). A nővérek: Demjén Gyöngyvér, Margittay Ági,
Dobos Ildikó (MTI fotó - Kovács Sándor felvétele)



Lorca: Yerma (Szolnoki Szigligeti Színház). Dolores (Falvay Klára)
€s Yerma (Csomós Mari)

Yerma (Csomós Mari) és Juan (Piróth Gyula)
(Nagy Zsolt felvételei)

is tud csak asszonyként a férfihoz bújni. S
van pillanat, amikor Juan sem veheti
karjába asszonyát: a Sógornők árgus
szemmel vigyázzák, nehogy bekövetkezzék
a baj, osztódjék a vagyon. S a tragédia
végső pontján visszatér a kezdő kép
kompozíciója, összeborul az ember-pár, de
ebből az ölelésből Juan már hol-tan
kerülhet csak ki.

A két ember drámája minden rész-
letében pontosan jelenik meg az elő-
adásban. Ezt a drámát színezi, mo 'tivá'lja a
környezet átgondolt asszociációkat indító
ábrázolása.

Valló Péter igen nagy jelentőséget
tulajdonít Viktor figurájának, joggal.
Hiszen Yerma önmagával, vágyaival,
eszményeivel szemben azzal is vét, hogy
nem követi érzelmeit. Viktor mellett több
lehetősége lenne a teljesebb emberi életre,
de ehhez vállalnia kellene a választás
terhét, a törvényes rend fel-rúgásának
következményeit. De ezt a lé

pést nem teszi meg, s nem hajtja erre
Viktor sem. A Viktorhoz fűződő tiszta
kapcsolat megmarad a kistörés lehető-
ségének. Ám ezt a lehetőséget igen erősen
hangsúlyozza a rendező, s ezáltal Yerma
tragédiája is árnyaltabb lett.

Más irányból motiválja a tragédiát a két
Sógornő szerepének értelmezése. Az
előadásban a két nővér nemcsak Yerma
őrizője, de Juané is. Nemcsak Yerma
lépteit, tetteit figyelik, hanem Juanét is. S
amikor Juan már-már engedne Yerma vége
nincs unszolásának, mindig ott teremnek
fivérük mellett, s ő visszazökken a valódi
világba.

Az előadásnak a következetes rendezői
koncepció ellenére is vannak egye-
netlenségei. A kamarajellegű drámai
vonulat már-már balladisztikus
(kidolgozású. Ezzel szemben a tömegeket
mozgató jelenetek hangvételét, stílusát nem
sikerült eltalálni, ezek nem illeszkednek az
előbbiekhez. A mosónők jelenete és

főleg a búcsújelenetek betétként hatnak,
önállósulnak. Ezekben fordulnak elő el-
sősorban az illusztratív megoldások is.

Például a mosónők jelenetében le-
ereszkedik ölt fehérre festett, üres träger,
bejönnek az asszonyok, a rudak-ra
teregetik a lepedőket, 's elkezdődik a
pletyka. Megjönnek 'a Sógornők, s a
színpad elején mossák a ruhákat (imitálják
a mosást, szemben a többiek egy-szerű
jelzésével!), majd amikor Viktorra
terelődik a szó, a nők eltűnnek a
trägerekre teregetett lepedők mögött, s a
Sógornők ide-oda, körbe rohangálnak,
repdesnek egyre gyorsabban a trägerek
körül-között. Folyik a mérgező pletyka, s
gyorsul a Sógornők mozgása, meglódítják
s egyre vadabbul lökdösik a trägereket. A
[látvány szép, de túlzottan direkt
kifejezője a jelenet lényegének. A
búcsújelenet, a templomi ima, a Hím és a
Nő tánca pedig produkciónak gyönge,
jelzésnek túl sok, az előtte és



utána lezajló összeütközésekhez képest a
cselekményt megakasztó, unalmas,
állátványosság.

Az előadás egyik fontos hatáseleme a
zenei kíséret. A színpad hátterében áll két
dob. Időnként megjelenik a színen egy
dobos és két gitáros, s a jeleneteket
összekötő, az eseményeket hangulatilag
aláfestő vagy a drámai eseményekbe
személyesen és érzelmileg bele-szóló
muzsikát szolgáltatnak.

Sajátos szerepük van az előadásban a
zenészeknek. Egyszerre szemlélődők, ré-
szesei a játéknak, kommentálók. Az az
érzése a nézőtéren ülőknek, hogy a játék
két tűz között zajlik, mintegy a néző
érzelmi reagálását fejezik ki zenében a
muzsikusok. S ez egy bizonyos bekere-
tezettséget, lehatároltságot jelent a színpadi
akcióknak is.

A rendező egyenrangú alkotótársa a
három főszereplő : Csomós Mari, Piróth
Gyula és Cserhalmi György.

Cserhalmi Viktorja Yermához mérhető
tisztaságú ember. Csibészes és szemérmes
férfi. Leginkább ő érezte meg a Yerma

balladisztikus hangvételét, alakításában az
elhallgatások, a sejtetések, a megakadó,
félbemaradó mozdulatok, a csendek, a
tekintet beszéde a legfőbb kifejező
eszközök. Juannal szemben a tiszta férfii,
akihez a gyanú árnyéka sem férhet, aki
azonban integetésével, kéz-fogásával is
jelezni tudja: fölényben van. Yermától való
búcsúja, a már-már egymásra találás
mozdulata s az utol-só pillanatban a
szétrebbenésük minden beszédnél többet
árul el a rendező és Cserhalmi György
törekvéséről, Viktor szerepének
felerősítéséről, a dráma több-
pólusosságának éreztetéséről.

Piróth Gyula alig hallhatóan halk Juan.
Mindössze kétszer emeli fel a hangját,
különben csak a 'belső visszafogott indulat,
keserűség és megalázottság süt a szeméből,
a halkságából. Mielőtt mond valamit,
válaszol, hosszú csend van. Mindig
fegyelmezi magát, nem bánt, nem üt még a
szavával sem. Mozdulatai is visszafogottak,
számol magában, mielőtt mozdulna a keze,
a bot-ja. A fizikailag 'nagyon erős ember
vigyáz így a reakcióira, nehogy kárt tegyen
a környezetében. És a lelkileg gyenge
ember, aki fél tetteinek következményeitől.
Inkább kér, könyörög, rimánkodik. Piróth
éreztetni tudja Juan tragikumát is, annak az
embernek tragikumát, aki már-már beleőrül
a tévesen értelmezett becsületféltésbe.

Csomós Mari nagyon emberi Yermát
Ábrázol, nem monomániás, nem kiszáradt,
nem egysíkú alakot. Ugyanakkor mégis
töretlenül rajzolja meg azt a fejlődést,
ahogy a bizakodástól eljut a végső tettig.
De nem egyenes vonalú ez a fejlődés, újra
és újra bizakodik, hogy aztán mindig
csalódottabban és keserűbben ébredjen a
könyörtelen valóság-ra. A Cserhalmi
Györggyel kapcsolatban elmondottak
Csomós alakításának finomságát is jelzik,
kettejük jelenetei az előadás legfojtottabb,
legköltőibb részei. Csomós Yermájának
humorra van. Keserű ez a humor, de éppen
ez a keserű humor jellemzi igazán az
alakot. A jellegzetes összerándult grimasz
jelenik meg kétszer is az arcán, azokban a
pillanatokban, amikor a legtehetetlenebb
Juannal szemben. S ebben a grimaszban, a
sírás és a nevetés határán levő arcki-
fejezésben a teljes tehetetlenség fogal-
mazódik meg, a legteljesebb reményte-
lenség.

Tiszteletreméltó, de erősen vitatható
eredményű vállalkozás Veszprémben,
jelentős művészi siker Szolnokon. Olyan
előadások, amelyek hibáikkal és eré-
nyeikkel együtt megkövetelik a
megkülönböztetett figyelmet.

Csehov: Három nővér
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Horváth László, Tánczos Tibor, Nagy Zoltán, Éltes

Kond, Czeglédy Sándor, Ruttkay Mária, Benkő

Márta.

Federico Garcia Lorca: Yerma

(Szolnoki Szigligeti Színház)

Fordította: Németh László. Rendezte: Valló

Péter. Díszlet: Najmányi László. Jelmez: Hruby

Mária. Zene: Molnár Péter, Walla Ervin.

Szereplők: Csomós Mari, Koós Olga, Baranyai

Ibolya, Falvay Klára, Veszeley Mária, Sebestyén

Éva, Bárdos Margit, Piróth Gyula, Cserhalmi

György.

SZÁNTÓ ERIKA

Nyaralók - inkognitóban

1.

Az igazságot kiosztani vitathatatlanul
könnyebb, mint érvényre juttatni. Igaz,
hogy létezik, s mindig újra és újra igazolja
is létjogosultságát az olyan publicisztikus
színház, amely nem bízza a nézőre, hogy

ítéletét önmaga bontsa ki a drámából,
hanem a színpad deszkáit avatja az
igazságszolgáltatás színterévé Ez 'a
színház hasonlatos a mesék világához. Jó
és rossz azonnal elválik egy-mástól, s a jó
leszámol a rossza], vagy ha leszámolni
nem is tud, de a néző érzelmeit
mindenesetre erőteljesen és
félreérthetetlenül elfordítja tőle.

A másik út: öntörvényű, önmagukon
belül logikus és követhető sorsok, meg-
szenvedett és mélyről vallott igazságok
megszólaltatása a színpadon, látszólag a
művész ítélete nélkül. Igazságot ütköztetni
igazsággal, rábízni a nézőre, hogy
kiválassza a maga igazát. Ennek a
színháznak azonban lehetőséget kell te-
remtenie, hogy 'a néző belülről érthesse
meg és élhesse át a hősök világát. Ez a
színház sem nélkülözheti azonban a vi-
lágos és következetesen végigvitt rendezői
koncepciót, s ennek a koncepció-nak a

'színészi alakításokban való gazdag és
életteli kifejeződését. A rendező meg-
választhatja módszerét, de választania
kell. '

2.

Ádám Ottó Madách színházbeli Nyaralók-
rendezése mintha az utolsó pillanatban
meggondolná magát. Három felvonáson
keresztül a szürkeségig kerül minden
erőszakos hangsúlyt. Aztán mintha
kételkedni kezdene a nem elég erőteljes
színészi alakítások láttán: hátha majd a
néző nem tudja, hogy kik is ezek a
„nyaralók", van-e bennük még értékes,
megmentésre váró, vagy csupa üres bohóc
ágál, s 'maguk sem hiszik el lilás
sóhajaikat, amelyekkel egy különb életre
áhítoznak. A negyedik felvonás váratlanul
megtelik hangsúlyokkal, a hősök arcára
minden előzmény nélkül karikaturisztikus
vonások kopírozódnak, s a rendező elkezdi
direkt módszerekkel irányítani a nézőtér
ítéletét.

Kétségtelen, hogy a legnagyobb élénk -
ség és figyelem a negyedik felvonást ki-


