
világszínház
GEROLD LÁSZLÓ

Ványa bácsi

Harag György rendezése
az Újvidéki Színházban

Különféle könyvekben nézem napok óta a
Csehov-előadások fotóit. Csak a színészek
szemeit látom. A tekinteteket jegyzem
meg, ezek vésődnek belém. Hegedüs
Gyuláé, ahogy Sabelszkijként - az
Ivanovban - félrebillent fejjel, botra tá-
maszkodva néz szemgolyóival feldúcolt
mázsás szempillái alól. Varsányi Iréné,
ahogy Anna Petrovnaként állát alsókarjára
fektetve, a szeme alatti sötét árnyék
folytatásába mereng ugyanabból az 1923.
évi vígszínházi Ivanovból. A többieké. A
nővéreké. Gombaszögi Fridáé, Varsányi
Iréné, Fejes Terié, Mezei Máriáé, Dayka
Margité, Kiss Manyié, Tolnay Klárié,
Békés Ritáé, Ruttkai Éváé, Pap Éváé,
Szásáké, Annáké, Jelenáké, Másáké és a
férfiaké. A szemek bánatosak, révedezők,
merengők, messzenézők, sehovánézők,
szépek és fájdalmasak. Emberiek.

De csak szemek, melyekből hasztalan
próbálom megfejteni a Csehov-művek
közeli és régebbi előadásait, milyen
hangszerelésűek voltak, pasztell-szomo-
rúak, fájdalmasan nosztalgikusak, hisz

térikusan elvágyódók, vagy másmilyenek.
Hogy sikerül majd megfejtenie valaki-

nek az Újvidéki Színház Ványa bácsi-elő-
adását, aki csak a fotókat nézi, anélkül,
hogy élőben látta volna Harag György
rendezését - ötlik fel bennem. Mit mond
Várady Hajnalka, Daróczi Zsuzsa, Bicskei
István, Soltis Lajos, Pásthy Mátyás meg a
többiek szeme? Elárulja-e Harag Csehov-
rendezésének jellegét? Meglepődve
tapasztalom, az újvidékiek Ványa
bácsijáról készült fényképeken szinte
észre sem veszem a szemeket. A szemek
helyett a színpadkép ragad meg.

Ismét átlapozom, megvizsgálom a már -
napok óta - forgatott különféle köny-
vekben levő különféle Csehov-előadások
fotóit. Most kizárólag a színpadképekre
összpontosítok. Nem tudnak különös-
képpen lekötni, valahogy sablonosak.
Tisztes polgári szobabelsők vagy ha-
gyományos csehovi kertek. Arra kell
gondolni, ahogy a szemek nem árultak el
semmit a merengésen, a távolbanézésen
kívül, ugyanúgy ezek a szoba- vagy
kertdíszletek sem vallhatnak a Csehov-
művek megjelenítéseiről, arról, sikerült-e
a Csehov elképzelte vígjátékként elját-
szani őket. Egyszer csak, számomra is
meglepő módon, összekapcsolom a sze-
meket és a díszletképeket. A lélek tükre-
ként világító szemek az enyészet végte-
lenbe futó perspektívátlanságát mutatják ;
nem az okot, hanem a következményt -

a fonnyadást. A szabályos-pontosan meg-
tervezett, de lélek nélküli színpadképek -
néhány fénykép, festmény a falon, alattuk
kanapé, jobbról asztal néhány szék-kel,
mindenütt rend, tisztaság . . . - pedig
egyenesen bénítón hatnak. Itt csak
megtervezett, szigorúan szabályos életek
élhetők szigorú szabályok szerint.
Elképzelhetetlen a lazítás, pláne a komé-
diázás, az az életforma, amely megmutatja
és magában rejti a pusztuláshoz, az
enyészethez, a lebénuláshoz vezető elke-
rülhetetlen utat. Ezért látható az elő-
adásfotókon csak az eredmény, s nem a
hozzá vezető folyamat is.

Harag György előadásainak színpad-képe
merőben különbözik a Csehov-művek
megjelenítéseinek színpadképeitől.

A Három nővér sással övezett kertben
történik, messziről a tó vize csillog, a ta-
von át egy stég vezet valamerre, a játék
színhelye egyenetlen talajú, a néhány
rétegnyi vastag szivacson - szinte lehe-
tetlen járni rajta -, ezen a süppedő, mo-
csaras talajon épül fel minden szükséges
szobabelső és kinti helyszín.

A Cseresznyéskert - az eseménytelenség
posványába szorultságának Három nővér-
beli folytatása - a fehérbe öltözte-tett
enyészet érzését teremti meg a vászonba
bugyolált gyerekszobával vagy a - nem
virágzó, hanem pókhálós - fehérbe vont
kerttel.

A Ványa bácsi előadásában (ismét,
akárcsak a Cseresznyéskert esetében Doina
Levinta Bocaneti színpadképe) sem a
hagyományos szobabelső- és kertdíszlet
jelenik meg Harag György Csehov-szín-
padán.

Nincs az írói utasítás szerinti ebédlő
vagy szalon, mindössze egy-két bútor-
darab jelzi a színhelyeket, amelyek nem
zárt helyiségek. Csupán a szobasarkokat
jelző oszlopok mutatják, hogy nem
egyetlen végtelen tér a színpad, hanem
megannyi egymásba nyíló dobozra (ket-
recre?) osztott világ - lehetetlen nem arra
gondolni, hogy a Csehov említette
huszonhat szobás házlabirintus adta az öt-
letet a díszlet kiképzéséhez -, amelyben az
„eltévedt életek" keresik egymást és
önmagukat. Feldúcolt világ ez (a szobákat
jelző-határoló oszlopok nemcsak egy
romos ház, sokkal inkább romos életek
támasztékai!), amelyben nem jelent kö-
vetkezetlenséget a tárgyak összevissza-
sága, ahol természetszerű, hogy egymás
mellett találhatók a különféle stílusú és
megmunkálású bútordarabok, függő-
lámpák, sőt ruhák is. S általában olyan
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rendetlenség ez, amely azt tükrözi, hogy az
itt élőknek - a magát tudósnak gondoló,
modorosan üres professzornak, az
önmagában dosztojevszkiji vagy scho-
penhaueri lehetőségeket hitt (vágyott?), de
ezeket megvalósítani képtelen vidéki
gazdálkodónak, az erdőtelepítés pót-
cselekményébe menekülő vidéki orvos-
nak, a szerelmüket rosszul megválasztott
szépasszonynak és a csúnyácska
leánykának nincs türelmük mértékkel és
ízléssel törődni. De nem a Csehov-művek
játszásának hagyománya szerint
fonnyadoznak (karinthyasan hangzana:
ványadoznak) a Ványa bácsi szereplői,
hanem mert értelmetlenül élik az életüket.
Harag színpadán nem kilométeres csendek
jelzik, hogy nem történik sem-mi, hanem
felnőtt emberekhez méltatlan kamaszos
tréfák mutatják az enyészet folyamatát.
Azt játsszák el, ahogy tönkremennek. Es
ahogy e koncepció kibontásának
természetes közege a szokványostól eltérő
„rendetlen" színhely - a fotókon a szemek
helyett a színpadkép a főszereplő! -,
ugyanúgy természetesek azok a már-már
bohózati jelenetek is, amelyeket elsősorban
Asztrov doktor, Ványa bácsi és Tyelegin
játszanak el.

Amikor színültig telítődik tehetetlen-
ségük pohara, akkor nem sóhajtoznak,
hanem komédiázva vigadva-sírva -
énekelni és táncolni kezdenek, ilyenkor
nem szomorkásan, hanem groteszkül
hangzik fel a Vecsernyi zvon kezdetű dal.

Mikor Asztrovért jönnek, beteghez
hívják, akkor szerszámosládaként csörgő
orvosi táskáját félrebillent feje tarkójára
emeli, s groteszkül meghajol: elnézést,
de...

Amikor az alig távozott Asztrovról
álmodozó Jelena fütyörészve hever a
nyugágyban, a nőbe gyerek módjára
szerelmes Ványa bácsi kismadárként
repdes körülötte: a kezét szárnynak
használva „röpköd", miközben hol az
egyik, hol a másik lábát emelgeti, an-
gyalian elmosolyodik, s félrebillenti a fejét
- egy pillanatra talán elhiszi, hogy boldog.

Miközben a Dadus hangos pi-pi kiál-
tással hívogatja a csibéket, a három
meglett férfi kisgyerekként négykézláb-ra
ereszkedve tör be a színre, s tréfás
szökellésekkel és hangos vakkantásokkal
ugrálják körül, támadják le a függő-ágyban
üldögélő Jelenát, aki az első pillanatban
megrémült a furcsa látványtól, majd
ráhangolódik a tréfára.

Míg a ház népét összekérető profesz

szorra várnak, Jelena és Szonya ruha-
próbát tartanak, de hogy ez ne legyen
puszta unaloműzés vagy szokványos női
időtöltés, Ványa bácsi is beöltözik és
billegeti magát a hatalmas állótükör előtt.

Hasonló ellenpontozó megoldás - szinte
minden jelenet hangulati kontrapunktra
épül ! -, amikor a nyugágyban heverésző
Jelena fölé hajolva, mögé, térdelve Ványa
szerelmi vallomását mond-ja el, s miután
mindketten távoznak a színről, az eddig
leselkedő-hallgatózó Tyelegin siet az üres
nyugágy mögé és ismétli meg komikusan
utánozva Ványa nagyjelenetét.

De komikus, ahogy az egész házat
kínzó-egzecíroztató professzortól a ke-
replő-unalmas Dadus szabadítja meg a
többieket.

Akárcsak az a jelenet, amikor a végleg
távozó, elutazó professzor iskolásfüze-
tekre emlékeztető sárga borítású köny-
vének egy-egy példányával „tiszteli meg"

az ottmaradókat.
Jelenetről jelenetre kimutathatók, le-

írhatók azok a megoldások, amelyek a
megszokott Csehov-előadásokban elkép-
zelhetetlenek lennének - a disztingvál-tan
finom és kimért Jelena mohón hajtogatja a
borosflaskát -, de Harag György-nek az
értelmetlenül élés folyamatát mutató
koncepciójába szervesen beletartoznak,
akárcsak a szokatlan, esetleg zavarónak is
tűnő, de a szereplők véleményét,
lelkiállapotát, érzéseit pontosan tükröző
beszédtempó-módosítások. (Az erdők
hasznosságáról deklamáló Szonya úgy
mondja el a nyilván Asztrovtól hallott
véleményt, mint a felelő kisdiák a leckét.
Kifejezve így szerelmes rajongását a férfi
iránt és saját gyerekes ragaszkodását meg
kiszolgáltatottságát is. Vagy a járás
térképét bemutató doktor a közöny
hangjára vált át, amikor látja, hogy Jelenát
egyáltalán nem érdekli, amit ő a
zöldfelületekről s az erdő állat-
állományáról mond.)

Mintha Harag György rátalált volna a
Csehov elképzelte vígjátéki stílusra. Ko-
médiának, de fanyar, tragikomikusra
hangszerelt komédiának játszatja a Ványa
bácsit.

Ez a közelítési forma teszi lehetővé
számára, hogy megoldja a legtöbbször
egysíkúra sikeredő epizódszerepeket.
Pásthy Mátyás Tyeleginje a tealeső ki-
szolgáltatottságát egyesíti a pajtáskodó
belefeledkezéssel és gúnyos kívülállással.
Hasonló szerepet kap Jordán Erzsé

bet Dadusa. Nagy Gellértné Kiss Júlia
Marija Vasziljevnája szinte csak fizikai-
lag, szó nélkül van jelen, de ahogy időn-
ként végigvonul díszes ruhájában, hoszszú
szipkáját magasra tartva, egy-egy fi-
nomkodó mozdulattal, franciás ejtésű
félmondataival maga az ittfelejtett infan-
tilizmus, a vakon élés jelképe.

Haragot, megszokhattuk eddigi ren-
dezéseiből, a tudatos koncepció mellett a
pontos színészválasztás is dicséri.

Pataki László úgy jeleníti meg a pro-
fesszort, hogy a hagyományos színjátszás
eszközeivel él. A jellegzetes patakis
mozdulatok hozzák, körülhatárolják Sze-
rebrjakovot. Remek alakítás.

Bicskei István szerepei alapján a ren-
dező érezte, hogy a komikusra hangolt
Ványa bácsi koncepcióját rá lehet építeni.
Valóban Bicskei hozza a szerepnek ezt a
dimenzióját, ellenállhatatlanul mókázik, s
közben Ványa nyomorát is megmutat-ja,
talán feleslegesen öregembereskedik,
szükségtelenül csoszog, motyog olykor és
a harsányabb kitörései sem egészen
hitelesek.

Soltis Lajosnak Asztrovként sikerült a
szenvtelenségbe csúszó kiégettséget
eljátszania, de a rendezői elképzelés sze-
rint nem búbánatosra, hanem komikusan
groteszkre formálva az orvost. Sze-
repépítése külön tanulmányt érdemlő.

Várady Hajnalka Jelenaként eleinte
látszólag nem találja helyét az együttes-
ben, holott inkább arról lehet szó, hogy
Jelena nem találja a helyét a számára ide-
gen emberek között. Amikor megígéri
Szonyának, hogy beszél az érdekében
Asztrovval, érezzük, a Ványa bácsi szép
asszonya megtalálta a módot, hogy az őt
megillető foglalkozást űzze: elbűvöl-jön
és játsszon a körülötte levőkkel. Eb-ben a
szerepértelmezésben kap igazi el-
lenpontozó hangsúlyt a jól adagolt ko-
mikum.

A koncepció szempontjából leghálát-
lanabb feladatot Daróczi Zsuzsa kapta
Szonyaként. Nemcsak Csehov, fiarag is a
legtöbb megértést tanúsítja a szeren-
csétlen lány iránt, akit azonban a szí-
nésznő egyetlen pillanatra sem formált
bágyadtan érzelgősre. A szerep lehetősé-
gein belül nagyszerűen villantotta fel
Szonyácska emberien groteszk, szánan-
dóan komikus vonásait is.

A Ványa bácsival Harag György befe-
jezte újvidéki ciklusát. A három elő-
adásból sajátos Csehov-értelmezés és
korszerű szenzibilitású rendezői világ-kép
áll össze.


