
 Diósgyőrben ott a vadonatúj művelődési
központ. Miskolcon is akad színházteremmel
rendelkező művelődési h á z . . .

- A művelődési házak őrzik a függet-
lenségüket. Néha - nagyon nagy pénzért -
beengednek bennünket játszani. De hát a
színház egyik titka az, hogy folyamatosan
jelen legyen. A diósgyőri új művelődési
házban, a Vasasban egyéb-ként
játszottunk; próbánként három-ezer,
előadásonként négyezer forintot fizettünk.
A fél év mérlege háromszáz-ezer forint
terembér volt, és százezernél alig több
bevétel. A terembér hatalmas összegéből a
rengeteg ott dolgozó nép-művelőt kellett
kifizetni. A mi misszionárius-törekvéseink
megfeneklettek.

- Miskolc egyetemi város is. Érződik ez a
színházban?

- Az Egyetemvárosban háromezer em-
ber él. Több mint kétezer hallgató. Ekkora
területen, ennyi emberre már lehetne
színházat telepíteni. Van ugyan egy
bérletünk, de az egyetemisták jelen-léte,
igénye nem érződik. És - ahogy a
nézőtéren látom - az oktatók közül is
kevesen és kevésszer fordulnak meg ná-
lunk.

- A városi, megyei vezetésnek milyen a
kapcsolata a színházzal?

- Járnak színházba. Ha beszélgetünk
valamiről vagy valakiről, értik, tudják,
miről, kiről van szó, tájékozottak. A le-
hetőségekhez mérten figyelnek ránk, ez
mindenféle díjakban is kifejezésre jut.
Naponta, minden formaságot, hivatalos
utat mellőzve tudunk beszélgetni egy-
mással. Minden évben kapunk egy-két
lakást. Termet teremteni nemigen tud-nak,
mert egyszerűen nincs.

- A színház rendszeresen játszik Eger-ben.
Tulajdonképpen ott is el kell látnia egy városi
színház feladatkörét. Mennyire sikerül ez, és
egyáltalán: mennyire reális, hogy egy
színháznak két székhelye legyen? Az első fel-
vetődő kérdés például az, vajon egyforma-e a
két közönség?
 Sokáig reméltem, hogy igen - és

most se merném azt állítani, hogy egészen
más. A baj az, hogy az egriek meg vannak
sértve, mert nincs önálló szín-házuk. Ezt a
sértődést én meg is értem. Az igény egy
önálló színházra egyre erősebb, sokszor ér
bennünket az a vád, hogy mi a színházat
Miskolcon, Miskolc-nak csináljuk.
 Vannak előadások, melyeknek ott van a

premierje. Legutóbb például a Zojka lakásá-
nak.
 Ezeket a törekvéseket nem érté-

kelik igazán. Ez a szezon Egerben például
a következőképpen festett. Bemutattuk
repertoárként a Lear király-t, a Lila akác-ot -

ez újjászületett előadás volt, Hegyi Árpád
Jutocsa ott próbálta tíz napig -, a
Csárdáskirálynő-t, A sze csuáni jólélek-et.

Ottani premier volt az Egy szerelem három

éjszakája. Ott készült a Most mind együtt, ott
volta premier, a bankett, minden... Volt
egy gyerekdarab, aztán A tribádok,

éjszakája, a Varsói melódia, utána Csiky
László Álkulcsok című darabja, ez utóbbi,
mondjuk, „nem jött össze", ezt méltán
kifogásolhatják az egriek. Es most volt a
Zojka. Ez azért elég sok, nem? Az egriek
tulajdonképpen azt már eleve
kifogásolják, hogy a nagy-színházunkban
kamaradarabot játszunk.

- Miskolcnak Eger tájelőadás?
Nem, nem számít annak. Nekünk

ötszázhúsz előadást kell tartani, ebből
százhetvenet Egerben. Ez társszínház vagy
közös igazgatású színház, de nem
tájelőadás ... Több mint egymillió forintot
fordítunk utazásra... És a színész-nek napi
száznegyven kilométer, próbákon is,
előadáson is nem kis tehertétel.

- Mi lenne az ideális megoldás?
Mindenképpen meg kell ott teremteni

egy önálló társulatot, mert ezt igényli a
város.

- A z itteniből?
- Nem. Úgy, hogy ez a változás a mi

személyi állományunkat ne érintse.
- Ezt a színházat úgy hívják : Nemzeti

Színház. Ön szerint - bár ez csak egy nemzeti a
három vidékiből - jelent ez valami különleges
feladatot?
 Nos . . . Ez a színház nem vállalhatja

fel valamelyik profiljának a kizárólagos-
ságát. Amikor azt mondjuk, miskolci
Nemzeti Színház, akkor nem emelkedünk
hatalmas magasságokba, nem lábad
könnybe a szemünk. Ez pusztán annyit
jelent, hogy egy szükségképpen több
profilú, korszerű eszközökkel és izgalmas,
fontos társadalmi mondanivalóval
megjelenő színház akarunk lenni. És ez az
esetek egy részében sikerül is.

NÁNAY ISTVÁN

Csehov-trilógia
Újvidéken

Harag György vállalkozása leginkább
Horvai István következetes Csehov-re-
pertoár-építésével rokonítható. Ugyanis
Harag nem egészen négy év alatt - 1978 és
1981 között -Újvidéken három Csehov-
drámát mutatott be - Három nővér,
Cseresnyéskert és Ványa bácsi -, a színház
azóta is műsoron tartja őket, s időnként
egymás utáni napokon mint egy trilógiát
játssza. Az egyes előadásokról közöltünk
már kritikát (SZÍNHÁZ 1978/9., 1980/5.,
1982/1.), és Gerold László a Híd című
folyóirat 1981. november-decemberi
számának különnyomataként közreadta az
előadásoknak mint egy triptichon
részeinek elemzését. Ám úgy hiszem,
magáról a trilógiáról érdemes itt is
különszólni, mivel a három mű
egymásmellettisége, illetve egymásra ha-
tása nemcsak az egyes előadások ön-
magukban való értékét módosítja, ha-nem
árnyaltabban és élesebben rajzol-ja ki
Harag György rendezői világképét is.

Az első, ami feltűnik, a darabok sor-
rendje. Milyen meggondolás szerint kö-
vetik egymást a művek, hogyan épül egyik
a másikra, van-e egyáltalán közöttük
valami érzelmi, logikai vagy dramaturgiai-
színházi egységes rendező elv? Ha a
művek keletkezési idejét vesszük
figyelembe, akkor kitűnik, hogy a három
közül a leghamarább írt Ványa bácsi került
a sorozat végére, tehát az előadások nem
az író drámai életművének alakulását
hivatottak illusztrálni.

Harag a Ványa bácsi bemutatója előtt
adott nyilatkozatában ezt írta: „A három
Csehov-darab közös vonása, hogy ugyan-
azon sorsokról, csak más szemszögből,
ugyanarról a témáról beszél az író." Az
ugyanaz és a más dialektikája lett a három
előadás szervezőereje, a folyama-
tosságban, az ugyanazon sorsok felmuta-
tásában kiütköző másság, az a különbö-
zőség, ami a Három nővér drámai végki-
csengésétől a Cseresnyéskert tragikomikus
hangvételén át elvezet a Ványa bácsi gro-
teszk felfogásáig. A trilógia nem idézi a
múlt század végi Oroszországot, Haragtól
idegen a Csehov-darabokkal össze-forrt
bánatos múltidézés, nosztalgia, az



______világszínház
elmúlás szomorúsága, s mindaz a szín-padi
„hagyomány", ami évtizedek alatt a
Csehov-előadásokra rárakódott. Harag
Csehov-előadásainak leglényegesebb közös
vonása az a kíméletlenül szeretetteljes
(vagy szeretetteljesen kíméletlen?) analízis,
amellyel az emberi viszonyokat kutatja, s
amelynek eredményeként aggó-dón és
figyelmeztetve mutatja meg az értékek,
mindenekelőtt az emberi értékek
elkallódását, elherdálását. Ám ez az ana-
lízis és figyelmeztetés az egyes előadások-
ban más-más hangsúlyt kap, s nemcsak
egymáshoz képest, hanem az egyes Cse-
hov-művek alaphangulatához és alap-
gondolataihoz képest is.

Gerold László a már idézett tanulmá-
nyában ezt így foglalja össze: A Három nővér
„nem az elvágyódásról, hanem az itt
maradás nehézségéről", a Cseresnyéskert

„nem az elvesztés tragikumáról, hanem a
»pókhálós csipkefüggönyök, szétroncsolt
bútorok között élők « illúziókereséséről,
ábránd világáról", a Ványa bácsi pedig „a
lelki provincializmusról szól, nem a
megnyomorításról, ha-nem a
tehetetlenségről". Az itt maradás
nehézségei - az illúziókergetés - a lelki
provincializmus hármasságához negye-
dikként társul a tehetetlenség ebben a
felsorolásban, ám helyesebb lenne azt
mondani, hogy ezt a hármasságot átszövi a
különböző mértékű s egyre elviselhe-
tetlenebb, egyre kilátástalanabb helyzet-be
taszító tehetetlenség. Ez a Lehetet-lenség a
trilógia során egyre intenzívebb
mértékben, ugyanakkor egyre komikusabb,
groteszkebb megnyilvánulási formában
jelenik meg. Harag komolyan vette
Csehovnak azt az elképzelését, mi-szerint a
darabjai komédiák. De Harag felfogásában
a komikum nem a Csehov elképzelte
vaudeville, hanem a groteszk formájában
testesül meg.

Á leginkább tragikusnak meghagyott
Három nővér-t is átszínezik a groteszk
epizódok (az első felvonás ideges, fojtott,
várakozó légkörét Szoljonij által a társaság
közé dobott élő ponttyal robbantja fel,
vagy Tuzenbach négykézláb állva vall
szerelmet Irinának és így tovább). A
Cseresnyéskert-ben egy homok-futóval ide-
oda botorkáló Trofimov vagy a bál
kényszeredett jókedvében pénzét kereső
Szimeon-piscsik jelenetei
hogy csak a két legerősebbet említsem -
már az előadás lényegét határozzák meg. A
Ványa bácsi-ban pedig a groteszk
fogalmazásmód uralkodóvá válik, hogy
megint csak két példát említsek: a szolgáló
csirkéket hívó kiáltásaira a fér-

Tuzenbach szerelmet vall Irinának (Bicskei István és Bajza Viktória) az
Ú jv i d é k i Színház H á r o m nővér előadásában

fiak négykézlábra ereszkednek, és ku-
tyákként ugatva viháncolnak a Jelena
jelenlétében elviselhetetlen feszültség fel-
oldásául. Á harmadik felvonás kezde-
tekor Szonya és Jelena ruhákat próbál-
nak, s a megérkező Ványa is női ruhát
teker magára. A nagy jókedvben Jelena
és Ványa összeölelkeznek egy pillanatra, s
ettől a helyzettől megszégyenülten ki-
somfordál a férfi.

A mondandó keserűbbé válásával, a
groteszk túlsúlyba kerülésével együtt
megváltozik a tér és a közönség viszo-
nya. Harag György rendezéseinek meg-
határozó összetevője a tér mint ahogy a
huszadik századi színház történetének
minden jelentős alkotójánál, újítójánál is
az. A tér több, mint a játék lebonyolítá-
sának célszerűen kialakított területe;
alapvetően meghatározza a rendezői
mondandót, a rendezői módszert, a szí-
nészi játékstílust; az előadás sugallta
komplex művészi közlendő egyik leg-
fontosabb és leginkább áttételesen ható
komponense. Harag György szokatlan
térben játszatja a Három nővér-t és a
Cseresnyéskert-et; a közönség a színpadon
van, s három oldalról körülüli a színpad
közepén levő játékteret, amely részben
magába foglalja a nézőteret is. A Ványa
bácsi-ban hagyományos a nézőtér-szín-
pad felosztás, de a szokatlanul nagy elő-
színpad itt is egészen közelre, premier
plánba hozza a szereplőket.

\ színpadi ülőhelyekre a nézőknek a
játéktéren keresztül kell eljutniuk, és
saját maguknak kell tapasztalniuk, milyen

talajon fognak játszania színészek. A Há-
rom nővér esetében hepehupásan felrakott
vastag habszivacs szőnyegek borítják a
színpadot, aminek a közepén egy mélye-
dés van, ebben fekszenek és napoznak a
nővérek, amikor a közönség elfoglalja a
helyét. A játéktérben egy álló ingaóra
van, másutt egy hintaszék, illetve egy
óriási ebédlőasztal, a színpad szélén, a
nézőtér egyes pontjain magasra nőtt sás
és nád. Ingoványos ez a fehér leplekkel
borított talaj, alig lehet rajta rendesen
járni, minduntalan elveszti az ember az
egyensúlyát, miként a színészek is így
tudnak csak mozogni a színpadon. Az a
bizonytalanság, ami meghatározza a Há-
rom nővér szereplőinek életét, egymáshoz
való viszonyát, leképeződik a mozgásuk-
ban. Ebben a csupa fehér térben nincs
belső és külső tér, nincs szobabelső és
kert. Itt elveszti jelentőségét az, hogy a
darab mikor és hol játszódik, sokkal
fontosabbá válik az, ami az emberek
között zajlik.

A fehérség jellemzi a Creresnyéskert te-
rét is - itt sem lehet tulajdonképpeni
díszletről beszélni. Ám ezúttal szilárd
talajon járhatunk mi is, a színészek is.
Ezt a teret a fehér huzattal bevont búto-
rok és egy óriási batyuba összefogott
játékok uralják egyfelől, és egy, a színpad
szélén hagyott kétkerekű homokfutó
másfelől. A nézőtéren, akárcsak a szín-
padi bútorok, fehér huzatban vannak a
cseresnyéskert virágzó fái. A nézőtér
közepén hátrafutó, a sötétbe vesző hosz-
szú palló csatlakozik a színpadhoz, ezen



jönnek be és távoznak a szereplők. Ahogy
a homályban felbukkannak az alakok,
akikről kezdetben még azt sem lehet
tudni, kicsodák, s ahogy a mindig lassan
közeledő alakokat felismerjük, egyrészt
állandó késleltetést ad a cselekménynek,
másrészt különös feszültséget hoz létre a
nézőben. A bál-jelenetben a színpad és a
nézőtér közé fehér csipke-függönyt
húznak, ez a függöny már kettéosztja a
teret: külsőre és belsőre. Sőt, miután a
színpadi vér közepén egy csomóba
hordják a bútorokat, a kacatokat, s
közéjük fekszik Firsz is, majd az egész
halmot letakarják azzal a fehér lepellel,
amely mint batyu foglalta magába a
kezdőkép játékait, s eltávoznak a sze-
replők, leereszkedik a mozivászon is. Így
amikor Firsz előkászálódik a bútorok
közül, s elindul a cseresnyéskert felé, a
függöny és a vászon kettős fehér falába
ütközik.

A Ványa bácsi-ban a színpad, teljes
mélységében, és a megnövelt előszínpad
együttesen képezi a játék terét. A legtöbb
jelenet az előszínpadon játszódik, amit
időnként a tényleges színpadtól a
Cseresnyéskert-ben látott fehér csipkefüg-
göny zár el. A színpadkép azt fejezi ki,
hogy egy roskatag, omladozóban lévő
házban vagyunk, mindenfelé gerendák
dúcolják alá a mennyezetet. Ezek a dúcok
labirintusszerűen osztják fel a szín-padot,
s középen egy kis, négyzet alapú, kazettás
mennyezettel lezárt teret vágnak ki az
egészből. Ez a kis tér ugyanolyan
függönyökkel határolható el, amilyen az
előszínpadi nagy függöny. Ebben az elő-
adásban a kint és a bent viszonya attól
függően változik, hogy hogyan világítják
meg a színpadot. Szimultán folyik a

játék, a tényleges jelenetekkel párhuza-
mosan a függönyön átsejlik Szerebrjakov
és Jelena sétája vagy egyéb ellenpontozó
epizód látványa. (A szimultán jelenetezést
a másik két előadásban is alkalmazza
Harag, de ott a tér adottságai miatt ezek
összesűrítve jelennek meg.) Az előadás
befejezőjelenetében, amikor a
professzorék és Asztrov is elhagyja a
házat, Ványa bácsiék magukra maradnak,
vissza kell süppedniük a régi, dolgos,
falusi életbe. Mindenki a kis középső
térben tartózkodik, és Szonya, monológ-
ja közben, sorra behúzza a függönyöket, s
e függönyökön keresztül látjuk a maguk
szűkös életformájába visszatemetkező
szereplőket.
A Három nővér-ben a szereplőkkel egy

térben van a néző is, de ez a tér a sötét
nézőtér felé végig nyitott marad. A Cse-
resnyéskert-ben ez a közös tér bezárul, s a
néző Firsszel együtt foglya marad a fehér
színpadnak, s mindannak, amit ez a halott
tér átvitt értelemben is jelent. Ah-hoz,
hogy Harag az emberi értékek le-
pusztítását olyan szélsőségesen mutathas-
sa meg, ahogy ezt a Ványa bácsi-ban tette, a
nézőt és a színészt ismét szét kellett
választania. Így a közönség az intim né-
ző-játékos viszonyból fokozatosan egy
kívülről szemlélő állapotába jut, de ezt a
folyamatot a színházi fogalmazásmód
sarkításával, felerősítésével ellensúlyozza
a rendező.
Nemcsak a térélmény határozza meg

Harag Csehov-előadásait, hanem azok az
apró dramaturgiai, rendezői módosítások
is, amelyek megváltoztatják egy-egy
jelenet súlyát a darabon belül, miközben a
szövegen, a szituációkon lényegében nem
esik csorba. Ezek a

módosítások egyrészt a figurák jellemzését
teszik pontosabbá, másrészt a jelenetek
tartalmát mélyítik el, vagy felerő-sítik a
szituációk groteszkségét. A Három nővér
utolsó felvonásában, amikor Andrej
részegen jön haza, a rendező egészen
szélsőséges eszközöket enged meg a
színésznek, hogy kiemelje a jelen-
téktelenségről szóló monológot. Ugyan-
csak az utolsó felvonásban a három nő
melankolikus búcsúja a katonáktól és az
ábrándoktól nyers és durva hangszerelésű
lesz azáltal, hogy a nővérek egymás
szavába vágva, egyszerre mondják el bú-
csújukat, s ezt a hangzavart is elnyomja a
katonazenekar fülsiketítő indulója. A
Cseresnyéskert-ben az egyik legfontosabb
változtatás csupán egy némajáték. Az
előadást Firsz megjelenése vezeti be.
Becsoszog a cseresnyéskerten át vezető
hosszú úton, a nézőtéri pallón, s eltűnik a
szobában. Egy messzelátót hoz magával,
azzal kémleli a „fiatalúr", Gajev és a
többiek megérkezését. Ám ezzel a né-
majátékkal keretet ad a rendező az egész
előadásnak, hiszen a darab Firsz távozási
kísérletével záródik. Ugyancsak az értel-
mezés pontosítását szolgálja az, ahogy az
enyhén kapatos Lopahin beszámol az
árverezés lefolyásáról, de mindenki ki-
megy a színről, csak a pénzhiányban
szenvedő Szimeon-Piscsik hallgatja egy
darabig a dicsekvő szavakat. Lopahin
monológja nem talál meghallgatásra, ez az
ember hiába szerezte meg a birtokot,
ugyanolyan egyedülálló marad, mint volt.

A Ványa bácsi-ban hangsúlyos szerepe lett
a táncnak. Az első felvonásban Asztrov,
Ványa és Tyelegin kapaszkodik össze,
később Ásztrov egyedül is táncra perdül, s
a tánc minden esetben a keserűség, a
kétségbeesés, a kiszolgáltatottság
palástolására szolgál. Egy szituáció
groteszkségének felerősítésére példa
Tyelegin némajátéka, amikor Ványa és
Jelena második felvonásbeli páros jelenete
után Tyelegin odasettenkedik, ahol pár
másodperce Ványa vallomása hangzott el,
s leutánozza barátja suta kitárulkozását.

Az igazi értelmező-, teremtőmunkát
természetesen nem a térkialakítás, nem a
dramaturgiai beavatkozás, nem a meta-
forikus játékelemek megtalálása ered-
ményezi, hanem a színészi-rendezői közös
munka. Harag György nehéz helyzetben
volt, amikor vállalkozott a Csehov-elő-
adásokra, hiszen a színház rendkívül
mostoha körülmények között dolgozik, s
az állandó színészlétszám nem éri el a
tízet. Igaz, az újvidéki rádió magyar

A Cseresnyéskert homokfutója. Stevan Salai (Firsz) és Fejes György (Gajev)



társulata rendszeresen fellép a színház d
rabjaiban.

A darabok folyamatosságának, egy-
másra épülésének elve a színészi mun-
kában, a szereposztásban is érvényesül,
három színész mindhárom előadásban
fontos szerepet játszik, s többen szere-
pelnek két-két produkcióban. Á szereplők
közül Bicskei Istvánra hárul a legnagyobb
teher, s ő válik leginkább hű kifejezőjévé a
Harag-féle színháznak. Bicskei Tuzenbach,
Trofimov és Vánva szerepét játssza.
Azokat a figurákat, akik-ben leginkább él
annak a tudata, hogy értékes emberek
lehettek volna, ha más korülmények közé
kerülnek, de nem lettek, nem lehettek azok.
Bicskei mind-három figurájában van
valami közös, a színész túlérzékeny,
túlfeszített idegzetű embereknek mutatja
őket, akik persze az apró
életmegnyilvánulásaikban különböznek is
egymástól. () az, aki a legkö-
vetkezetesebben teremti meg a sérülékeny,
kiszolgáltatott embereknek azt a
kettősségét, ami a tragikus és komikus
vonásaik elegyítéséből, állandó vibráló
egymásba játszásából adódik.

Nagyszerű pillanatai vannak: ahogy
Tuzenbachként négykézlábra ereszkedve
vall szerelmet Irinának, ahogy rémülten,
bábként lóg Ranyevszkaja karjaiban a
Cseresnyéskert-ben, vagy ugyanebben az
előadásban a homokfutóba ülteti Anyát, és
a máskor mozdulatlan kocsit megpróbálja
elvonszolni, de sem a hely nem elég ahhoz,
hogy körbe tudjon menni vele, sem a figura
ereje nem elegendő a jelképes tett
végrehajtásához, így csak ide-oda tologatja
tanácstalanul. Ványa bácsiként a fiatal
színész helyenként túl-hangsúlyozza a
szerepbeli korát kifejező eszközöket, ám
ezt feledteti az, ahogy egyetlen töretlen
ívben mutatja meg Ványa bácsi
tragikomikus, sőt groteszk lényét.

A trilógia másik színészi erőssége Soltis
Lajos, aki szintén mindhárom darab egy-
egy főszerepét játssza: Andrejt, Lopahint
és Asztrovot. Ez a három szerep -
némiképpen más motivációból, de a
Bicskei alakította figurákhoz hasonlóan -
helyét kereső, befulladt vágyakkal teli,
félresikerült életű ember. Mindhárom teszi
a dolgát - hivatalnokoskodik, kupeckedik,
gyógyít -, ki jobban, ki kevésbé van
tudatában cselekedetei értékének és
hasznának, de mind-annyian érzik, hogy
elfecsérlődnek emberi energiáik a
mindennapok taposó-malmában.

Soltis Lajos robusztus alkatú, nagy

Ruhapróba a Ványa bácsiban. Várady F. Hajnalka (Jelena Andrejevna) , Bicskei István (Vojnyicki j) é s
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nógatja Ranyevszkaját a birtokparcellá-
zásra. A második felvonásban, amikor
Gajev és Ljubov Andrejevna beül a
homokfutóba, nosztalgiájuk hintajába,
Soltis egy mozdulattal pördíti meg a kocsit,
és határozottan megismétli üzleti ajánlatát.
Amikor visszatér a hírrel, hogy megvette a
birtokot, mindenki otthagyja, s ő
tehetetlenségében és fájdalmában egy
széket kap marokra, és azzal hadonászva a
feje fölött, kiáltja a cseresnyéskertet
szimbolizáló sötét nézőtérnek: ,,Itt jön a
cseresnyéskert új gazdája!"

A lánya bácsi-ban - az előadás harsányabb
fogalmazásmódjának megfelelően -
Asztrov alakja is szélsőségesebb. Soltis két
ellentétes érzelemvilág, a vad, hol
túlhajtott, hol valami ellen védekező,
tettetett komédiázás és a rezignáció éles
váltásaival vagy egymásba elegyítésével
rajzolja meg Asztrovot. Soha nem lehet
tudni, a valódi arcát mutatja-e, vagy védő-
álarcot húz-e magára. Ez a kettősség ad
különös feszültséget és szépséget az ala-
kításnak, s az a mozdulat, ahogy orvosi
táskáját a vállára veti, mint egy zsák-hordó
munkás a zsákot, s úgy cipeli magát és
táskáját az újabb páciensekhez.

Bicskei és Soltis eltérő alkatuk, men-
talitásuk alapján ugyanannak a tehetet-
lenségbe torkolló helyzetnek és életér-
zésnek más-más megjelenési és megélési
formáját testesítik meg. hozzájuk három
színész alakítása mérhető. Pásthy Mátyás
Szoljonijt, Jepihodovot és Tyelegint
játssza, tehát ő a harmadik, aki mind-egyik
darabban dolgozik. Harag György
színházában - mint ahogy a korszerű
színházban általában - a színészi jelenlét
intenzitása és folyamatossága alapkérdés.
Mint ahogy az is az, hogy a lehetősége-

indulatú, életszerető, robbanékony ember,
első látásra nem a megszokott csehovi
alak. Harag György viszont meg-látta a
külső adottságok mögött azokat a belső
energiákat és tartalmakat, amelyek
alkalmassá teszik a színészt a Csehov-
hősök eljátszására. Soltis a Három nővér-
ben és a Cseresnyéskert-ben főleg súlyos
csendjeivel, színészi intenzitásával van
jelen, mindkét darabbeli szerepe olyan
felépítésű, hogy hosszú, lefojtott indulatú
szakaszt egy nagy kitörés zár le. Mivel a
színész az előkészítő szakaszt rendkívül
feszültté teszi, a kitörések
robbanásszerűek, ami persze megfelel az
előadások egyébként is a szokásosnál
sokkal impulzívabb stílusának. Andrejként
három felvonáson át alig szólal meg, vagy
legalábbis megszólalásai korántsem olyan
indulatosak, mint a negyedik felvonásbeli
részeg kitörése, ami-kor a ruhát is letépi
magáról, úgy üvölti a világba az emberi
jelentéktelenségről szóló mondatait.

Cseresnyéskert Lopahinja találkozik
leginkább Soltis „szerepkörével", ám a
színész nem enged a csábításnak, és nem a
durva, modortalan, nagyhangú, viselkedni
nem tudó újgazdagot eleveníti meg. Ez a
Lopahin tudatában van fizikai és testi
erejének, éppen ezért nem kell
minduntalan fitogtatnia azt. Csendes re-
zignációval veszi tudomásul, hogy nem
számíthat semmiféle meglepetésre, az a
világ, amelybe, mint valami álomvilágba,
maga is tartozni szeretne, menthetet-lenül
elpusztul, s e pusztulás oka tudva és
akarva részben ő, s azt is tudja, hogy az
általa kínált új világ sem lesz jobb, mint
volt a régi. Lopahin elegáns, csöndes és
konok. Szelíd, sürgető hangon



ken belül nincs fő- és mellékszerep. Ah-
hoz, hogy az előadás minden részleté-ben
igaz és élő legyen, az úgynevezett kisebb
szerepeket is ugyanolyan intenzitással és
szakmai felkészültséggel kell játszani,
mint a vezetőszerepeket. Pásthy Mátyás
színpadi jelenléte a bizonyság rá, hogyan
lehet és kell a látszólag kis, de fontos
szerepeket minden tolakodó színészi
megnyilvánulás nélkül egy előadás
egészébe illeszkedve megoldani.

Ferenczi Jenő két előadásban lép föl, a
Három nővér Csebutikinját és a Cseres-
nyéskert Szimeon-Piscsikjét játssza. Egy
olyan előadásban, amely felerősíti a da-
rabban rejlő komikus momentumokat,
mindkét szerep számos lehetőséget kínál
az elrajzolásra. A színész azonban a ne-
hezebb utat választja, realista eszközök-kel
mutatja meg ezeknek a figuráknak a
nevetséges bogarait, szokásait, ugyan-
akkor elnéző szeretettel tekint a lényük-re,
megérezteti ezeknek az embereknek a
fájdalmait, elesettségét, a nevetséges
mögött a tragikumot. Minden komikuma
ellenére torokszorító, ahogy Ferenczi mint
Szimeon-Piscsik a táncolók között
szegénységéről és a pénzről beszél.

Egészen különleges jelenség a színpadon
Daróczi Zsuzsa, a Cseresnyéskert-ben
Anyát, a Ványa bácsi-ban Szonyát játssza.
Tiszta, eszköztelen játéka nem is játék,
hanem lebegő létezés a színpadon. Moz-
gása puha, zajtalan, de mozdulataiban erő
és keménység van, összeszorított szája
akaratot és elszántságot fejez ki. Gyakran
áll a Ványa bácsi-ban lehajtott fejjel, de ez
a fejhajtás nem a gyengék, a
meghunyászkodók mozdulata, hanem a
tehetetlenség kényszerű beismerésének
jelzése. Amikor nevet, szeméből akkor is
szomorúság tükröződik. Máskor viszont a
szeme árulja el, hogy a fegyelmezett
testtartás mögött huncutság, játékosság
rejlik, ahogy például ez Anya egy-egy
színpadi pillanatában megtörténik. Ahogy
a Ványa bácsi utolsó jelenetében önmagát
és Ványát biztatja, s köz-ben behúzza
maguk körül a függönyöket, az
felejthetetlenül szép, felkavaró, és megadja
az egész trilógia katarktikus végét.

Harag György Csehov-trilógiája több,
mint egymás után eljátszott három Cse-
hov-mű. Ez a trilógia a színház nyelvén -
tehát verbálisan alig visszaadhatóan -
megfogalmazott analízise viszonyaink-
nak, itt, Közép-Európában. Ugyanakkor a
magyar nyelvű színjátszás egyik fontos -
sok szempontból talán vitatható - tel-
jesítménye.

GEROLD LÁSZLÓ

Galopp és tangó,
rendetlenség és rend

„Witkacy korán érkezett, Gombrovicz
a nyomában. Mrożek az első, aki
időben jelent meg."

(Jan Kott)

Kellemes rendetlenség és kellemetlen
rend - erre a kétszeres paradoxonból
adódó ellentmondásra építi Tangó-ren-
dezését Ljubomir Draškic az Újvidéki
Színházban.

„A darab első felvonásában - nyilatkozta
a bemutató előtt a rendező - az abszolút
káoszt értelmezem. A nagy fel-fordulást,
ahol mindenki úgy él, ahogy akar, amint
kedve és felfogása diktálja.. . Ellentétben
ezzel, az Artur puccsa után következő élet
egyenlő a legnyersebb totalitással."

A kétféle világot az előadás két részé-
nek egymástól ellentétes intonációja,
valamint a hozzá nem csak keretet adó,
hanem az egész koncepció tartópilléréül
szolgáló két színpadkép s a két rész ruhái
fejezik ki.

Az első részben (három felvonás helyett,
ugyancsak a rendezői alapelv szerint,
kétrészesre módosították a művet) a
tervező-rendező láthatóan az író utasításait
követi: „A helyiségben elsősorban a
következő tárgyak találhatók : nyolcsze-
mélyes asztal a hozzá való székekkel.
Fotelek. Nagy falitükör... Kerevet. Kis
asztalkák. Á bútorok aszimmetrikusan
szanaszéjjel, mint közvetlenül költözés
előtt vagy után. Összevisszaság.
Azonkívül az egész színt drapériák tar-
kítják: a félig heverő, félig lecsüngő, félig
összegöngyölt anyagok szétkent,
elmosódott, körvonalazatlan jelleget ad-
nak a helyiségnek. Egy helyen emelvény-
félét, heverőt alkotnak a padlón. Ódivatú
fekete gyerekkocsi, kerekei magasak és
vékonyak; poros menyasszonyi ruha,
keménykalap... Az asztal. . . megterített
felén tányérok, csészék, kancsók,
művirágok, ételmaradékok és néhány
olyan tárgy, amelyek nem hozhatók egy-
mással logikai kapcsolatba: egy nagy,
üres, feneketlen madárkalitka, fél pár női
cipő, egy lovaglónadrág..." Később az
egyik függöny mögül „ravatal tűnik elő,
porladó fekete posztóval fedve, körülötte
halotti gyertyák..."

Nem készítettem szövegkönyvvel a ke-
zemben leltárt a színpadképről; egyáltalán
nem lényeges, hogy minden, amit a szerző
elképzelt, a színpadon legyen,

ám az sem zavar - amint gyanítom -, ha az
előadás játékterén több a kellék, mint az
író utasításában. Az összevisszaság, a
rendetlenség a fontos. Ez viszont Draškic
színpadán kifogástalan és - láthatóan
megszokható.

Ezzel szemben a második rész szín-
padképe csak alapelvében hű az író el-
képzeléséhez. „Ugyanaz a helyiség - áll a
Tangó harmadik felvonását bevezető út-
mutatásban -, de nyoma sincs az előbbi
zűrzavarnak. Eltűnt az elmosódottság, a
körvonalazatlanság, a szétkentség." Á kel-
lékek redukcióját talán Mrożeknél is
szigorúbban végezte el a rendező. A
színpadon a ravatalt, egy fehér vaságyat és
egy csupasz asztalt meg két padot hagyott.
Az egykor szeszélyesen redőzött drapéria
is eltűnt. Látszik a stukatúr. Mintha
átalakítás folyna. A padlón nylon-lepel és
újságok, mint festéskor vagy re-
nováláskor.

A szereplők sem szanaszét, ki-ki ked-
venc zugában vagy az asztalnyi lámpa-
ernyő alatt összeborulva, mint zsugázás-
kor, hanem megrettenve, szorosan egy-
más mellett, mint azok, akik tudják, mi
vár rájuk, és ezért szorosan egymás mellé
állnak, így remélve biztonságot és vé-
delmet.

Öltözékük szintén lényegesen különbözik
attól, amit az első részben viseltek. Ott
rikító, egymással össze nem illő, komikus
hatást kiváltó ruhadarabokat láttunk; az
anya, Eleonóra, bakfisnak öltözött, a
nagyanya, Eugénia, szintén egészen
fiatalosan - „ruháján élénk színű, hatalmas
virágokkal, fején zsokésapka, lábán fűzős
teniszcipő" -, testvérén, Eugéniusz bácsin,
„fekete szalonkabát, magas, merev gallér,
széles nyakkendős ing-mell, térdig érő
khakiszínű sort, skót zokni, repedezett
lakkcipő, meztelen térd", az apa, Stomil,
gombjaszakadt pizsamában. Kinek mi és
hogyan tetszik, azt viselt. A kiürített és
lecsupaszított második részben pedig a
redukált lehetőségeknek megfelelően
mindenki szürkében. Eleonórán egyszerű,
testhez tapadó acélszürke kosztüm, fehér
blúz. Eugéni-
án hosszú piszkosszürke ruha, állig be-
gombolva, kis fehér gallérral, felül horgolt,
ugyancsak szürke mellény. Stomi-Ion
fekete esküvői ruhája, a nadrág már rövid,
a mellény szűk. Eugéniuszon sötétszürke -
nem véletlenül jól, divatosan szabott -
öltöny.

Az arcokról eltűnt a festék, a haj le-
nyalva.

A színpadkép és a ruhák többnyire az


