
Najmányi László kifejező, okos, ötletes
díszleteinek is részük volt. Úgy lát-szik,
Paál most Antal Csaba személyében új,
értő társra talált, aki a maga képi esz-
közeivel meg tudja jeleníteni Paál rende-
zői gondolatait. A díszlet egy tölcsér
alakban beszűkülő fakarámot ábrázol,
amelyet zöld fenyőfák szegélyeznek, a
magasból pedig két egymásba kapcsoló-
dó, mozgatható fehér függöny hull alá. A
játék kezdetén a két, meglibbenő füg-
gönyt látva Ljubimov Hamletjének tör-
ténelmi időt jelképező függönyére asszo-
ciálhatunk. A függöny ebben az előadás-
ban először csak térelválasztó elemként
működik, kijárati folyosót vagy a szoba
belső falait jelzi, s csak az előadás végén
értjük meg jelképes szerepét is, ami-kor a
két fehér lepel halotti szemfedő-ként
borul a hátramaradottakra.

Csehov: Ványa bácsi (szolnoki Szigligeti .Szín-
ház)

Fordította: Makai Imre. Dramaturg: Kornis
Mihály. Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Vágó
Nelly m. v. Rendezte: Paál István.
Szereplők: Vallai Péter, Takács Katalin,

Szoboszlai Éva, Koós Olga, Kovács La-
jos, Andorai Péter m. v., Fekete András,
Szendrey Ilona, Kiss T. István.

E számunk szerzői:

ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,
az ELTE Esztétika Tanszékének vezetője

BALASSA PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
adjunktusa

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSILLAG ILONA színháztörténész
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétika Tanszékének tanár-
segédje

HERMANN ISTVÁN
az ELTE Filozófia Tanszékének
vezetője

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető helyettese

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SPIRÓ GYÖRGY író,
a kaposvári Csiky Gergely Színház
dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője

VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

BALASSA PÉTER

„Én mást akartam

A Cseresznyéskert Pécsett

Jó szándékú előadás, mérsékelten hagyo-
mányos rendezői munka. A megvalósulás
viszont enerváltan másodrendű. Ennyire
futotta. Elöljáróban így foglalhatjuk össze
a Cseresznyéskert Galina Volcsek rendezte
pécsi előadásáról alkotott véleményünket,
melyet alább részlete-sebben kifejtünk.
Előbb azonban né-hány gondolat
kívánkozik ide a Csehov-játékról és erről
a műről, címünk jegyé-ben, mely az írótól
származó mondat.

Lehetségesnek tartott értelmezésünk
szerint a Cseresznyéskertben a parvenük
(Lopahin, Jása) és a lecsúszottak (Ra-
nyevszkaja, Gajev, Szimeonov-Piscsik és
távolabbról Trofimov, Sarlotta Ivanovna)
a komédia tartópillérei. Az istentelen
kicsinység itt mindennek az alapja, mely a
remény, a hit, a szeretet sóvárgásának
aktuális hazugságaival álcázza magát. A
Csehov-komédiák hagyományos,
Sztanyiszlavszkijtól és Nyemirovics-
Dancsenkótól eredő félreértése (no meg
nyilván egy masszív közönségigény is
közrejátszik ebben a félre-
értéstörténetben) a nosztalgikus, a rész-
vét- és szeretetteljes, a szánakozó elő-
adásmódban gyökerezik. Az előadás-mód
mindig foglya marad a szereplők
félreértett „csehovi" atmoszférájának - az
atmoszféraszínháznak -, ilyen módon az
eredeti farce e csapda áldozatául esik. Ez
az atmoszféra, mely rárakódott előadási
hagyományként Csehov-ra, nem Csehov
„nézete", Nézőpontja legalább olyan
rejtélyes, mint legnagyobb elődeié.
Szövegeit ugyanis a szereplők mondják,
ámde nem ő beszél általuk. E csapda
persze részben magában a műben van,
Csehov - bármenynyire elégedetlenkedik
is műveinek elő-adása miatt, önmaga
állította az egér-fogót. Művei
megtévesztőek, mert komédiaelve a
szövegnél mélyebben fekvő, még akkor is,
ha a szövegben is keresnünk kell azt.
Főképpen azonban a darabjaiban
szunnyadó, de csak rendező és nagy
színészegyüttes által kibont-ható,
sokértelmű koreográfiában van ama
komédia. S mint ilyenek - e darabok pél-
dátlanul radikálisak. Csehov alakjainak,
helyzeteinek, „nézeteinek" táncolniuk,

lassan lejteniök kellene azon a színpadon,
amely az írónak máig nemigen adatott
meg. Radikalizmusa a nonverbális szín-
ház, a test-színház lehetőségében áll, egé-
szen a becketti bohóctréfáig, bábtrükkig, a
geg egzisztenciális, szituatív drama-
turgiájáig meghosszabbíthatóan.

A magunk Csehov-képe szerint e sajátos
dramaturgia szokásos elemzése során csak
félreértésekhez vezethet a hagyományos
szerep- és alakelemzés, mely lélekben
gondolkozik, és nem mozgásban,
gesztusban, mimikában, amely az-után
mintegy magába szívná a szöveget is. A
legmodernebb színjátékmód előtt nála
jelenik meg először és máig példás
radikalizmussal a homogén koreográfiai
tér mint dráma. És ez nem azonos azzal a
híres-neves, egységes „atmoszférával". A
színpadi ensemble itt csoportkoreográfia
dinamikájára van komponálva, mely jóval
több, mint az egyes szereplők „lelke" és
„nézetei". Csehov, akinek bizonnyal ez a
néma koreográfia volt egyetlen próféciája
(nem pedig a többi, szóbeli közlése), egy
el-szigetelt individuumokra bomlott vilá-
got az ensemble dramaturgiájával halad
meg, egy nem létező emberközösséget
sejtve, mely csak koreográfikusan és a
szereplők által reflektálatlanul van jelen,
és amelynek a jelenbeliek semmiképpen
sem az előfutárai, nem a jövendőmondói,
nem is a félbemaradt, szánalmas
személyei. Hanem a lehetet-lenek, sőt - a

langyosak ők. Vajh miért nem tűnt fel még
az átlagrendezőnek, hogy a csehovi
„jellemek" nem egy-szerűen illúziókat
kergetnek, nem annyira „szegények", nem
annyira realitásérzék nélküli szószátyárok,
nem deklasszált svihákok, nem
egyszerűen kedves hazugok, hanem
legbelül, mindenekelőtt - üresek ? ! És a
legnagyobb jó-indulattal is legföljebb
langyoskák. A nővérek jelképesen
legendás sóvárgása, elvágyódása, meg a
többieké sem a szándék tisztasága és a
megvalósítás képtelensége közötti
távolság, hiszen ezek az untig elemzett
sóvárgásszövegek ténylegesen diffúz,
tagolatlan, néhol kaotikus „utópiák"
(ezúttal az utópia: csúfnév). A távolságnál
súlyosabb és érvénytelenebb dologról van
szó: egy emberi-társadalmi, szinte
metafizikai lehetetlenség és szakadék
kinyilvánításáról, mely szakadék képtelen
méretei egyszerűen nevetségesek.
Sóvárgásaik semmibe fut-nak, táncuk,
lejtésük (ez az a rejtett koreográfia, amely
valamiképpen igenis instruálva, bár ki nem
fejtetten ott van da-
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rabjaiban) viszont mintegy független
tőlük, és visszamutató, reflektáló erővel
bír. A csehovi dramaturgia alapja -
számunkra - nem a szereplők mondandója
és „lelke" (hiszen az épp a bő-beszédűség
által langyosan üres), ha-nem a szereplők
mozgásának a szerkezete. E szerkezet a
mondandó, nem pedig az, amit
„összevissza beszélnek". Közbevetőleg:
egyetlen, emez értelmezéssel rímelő - s
így azt megerősítő - „Csehov-előadást"

ismerünk, Nyikita Mihalkov filmjét, az
Etűdök gépzongorára címűt. Hogy a
„nézőpont" szinte teljesen nonverbális, az
minden csehovi komédia kiindulópontja,
mélyén az említett, komikus űrrel, a
szakadéklétezés szatírjátékával. Csehovnál
mindig az együttes, az emberi
viszonylatok lejtése, aritmikus, céltalan
tánca és a szövegek jelentés feletti (nem
pedig „mély-értelműen alatti")
többszólamúsága, valamiféle háló az
elsődleges, nem pedig az individuumok
párharca vagy monologikus
egymásmellettisége. Drámáinak
konfliktusa éppen az a komikus meg nem
felelés, hogy mennyire nem az az összeüt-
közés színtere, dimenziója, ahol és amikor
kis konfliktusaikkal bajlódnak az alakjai.

Ebben eleget tesz tulajdonképpen a
komédia poétikájának, továbbá abban is,
hogy figurái - legerőteljesebben a Három
nővérben és a Cseresznyéskertben - mennyire
nem személyek, hanem típusok; mintha
csak kínosan teljesítené a legostobább
típusteóriák kívánalmait. Típusok ezek, túl
általános, túl ismerős,

túl jellegzetes szokásaikkal, hóbortjaikkal
stb. (Vesd össze: üresség.) Ez az el-járás
nagy drámaművészet esetén mindig arra
utal, hogy a fogalma szerint típusokban
gondolkodó komédiával állunk szemben,
nem pedig az individuumok tragikus
drámájával. Nem merünk szembenézni
azzal a csehovi vonással sem, hogy
szereplőit - például bőbeszédűség által -
átlátszóan primitívnek, laposnak, olykor
közönségesnek (különösen beérkezett nők,
feleségek esetén), ízléstelennek
komponálja (még csak gonosznak és
ármányosnak sem!), nem pedig
„bonyolultnak" vagy „rejtélyes-nek".
Groteszken ugráló bábok mechanikus
balettje Csehov színpada, mely messze
van már a korabeli orosz drámában
mesterként tisztelt Osztrovszkij -
egyébként nagyszabású -
jellemdramaturgiájától. Mindennek
figyelmen kívül hagyásával a szokványos
előadásokban immár nyolc évtizede
elsikkad kopernikuszi tette, túllépése a
jellemdramaturgián. Túllépni a polgári
színjáték közmegegyezéses alapformáján
e világ feletti ítélet is, és ebbe éppúgy
bele-tartozik a polgárinak aligha
nevezhető haldokló Oroszország
„intelligenciája", amiképpen a tanácstalan
Közép-Európa is: lásd Csehov meg-
megújuló kultusza e régióban. Nála a
radikális kilépés a nonverbalitás irányába
nem jár együtt a jól ismert XX. századi
irodalmi kegyet-lenséggel és romantikus
kompenzáló gyűlölködéssel (azon kevés
bölcsek közé tartozik, akikből hiányzik a
gyűlölet,

mégis mindenkinél tisztábban látnak): az
újítás hivalkodó jelzésével. Ítélete te-hát
még csak nem is sokkoló, mert nem
jövendőmondó. Ítélete ugyanakkor nem is
szeretetteljes-megbocsátó, mert - nem fél
és nem gyermekes. Nem akar emlékezni,
nem hívja vissza a „szép" múltat
alakjaiban. A jellemdramaturgia és a mé-
lyén fekvő emberkép, világlátás temetése:
tárgyilagos, ünnep nélküli, ha nem is
egészen részvétlen. Habár szereplői-nek
egymás közti részvétteljes szövegei
megtévesztik a színházi embereket, akik -
sok mindent pótolandó - „egy kis
melegségre vágynak": hazudnak, Csehov
kályhája tövében. Ám ez az életmű csak
abban a másik, átvitt értelemben „kályha":
ahonnan el kéne indulni ... Csehov nem
utálkozik, csak érvénytelenít, nem
háborodik fel, csupán könnyedén (de nem
könnyeden) legyint. Azért fontosak ezek a
distinkciók, mert - ismételjük -
messianisztikus jövőképe, forradalomról
vagy felfordulásról szóló jóslata ennek a
szerzőnek nincsen. Ha ilyesmi megjelenik
színpadán, akkor az hátravetítés. Csehov
nem egy forradalmi átalakulás társadalmát
látja a sajátja mélyén, illetve a jövőben,
hanem egy parvenü módon felfordult,
tagolatlan, értelmes rend nélküli
tömegtársadalmat. Méltatlannak és
megtévesztőnek tartotta volna még a saját
várakozásának a ki-nyilvánítását is,
ráadásul hogyan merészelt volna bírni
ilyesmivel, hiszen gőg helyett csak
szerénység e drámai életmű daimónionja,
egy talányosan csillogó



szemüveglencse mögül mindenen áthatoló
tekintet.

A parvenü tömegtársadalom csehovi
látványáról azért tartjuk szükségesnek
beszélni, mert őutána kevesen mer-nek
beszélni a parvenüről, hiszen ilyen-kor -
az akusztika korát éljük túl régóta -
fölmerül a gyanú, hogy nem vagyunk
„elég" demokratikusak és hala-dók. Holott
ez utóbbi sem tagadja a rendet mint
identitást, és a minőséget. A masszának
hódolni, amit az írástudás sűrűn gyakorol,
nem demokratikus magatartás, miként a
szabadság sem hierarchianélküliség: csak
az a kérdés mindig, mindenkor, hogy
miféle, milyen alapon születő s mennyire
dinamikusan változó ez a hierarchia és
tagolódás, ahol persze minden rendnek
meg-van a maga önbecsülése és mások
előtti rangja. A méltóság ez, melyről
mindent tud Csehov, semmit sem az
alakjai. Továbbá: a szabadság választása,
amelyről Csehov figurái semmit, ő
valószínűleg mindent tud - kiválasztás,
különbség is egyben. A Csehov-dráma
híres-neves „atmoszférája" (mely-nek
megtévesztő és félrevezető előadási
gyakorlatáról Koltai Tamás írt né-hány év
előtt az Élet és Irodalomban kitűnő,
elmélyült és igaz esszét) ilyen értelemben
a szerkezettelenség és az élet-rendetlenség
légköre (ismét gondoljunk Mihalkovra),
ennek a szerencsétlen sem-misségnek a
dramatizálása, a szabadságnélküliség
sóvárgó tudatáé.

Csehov pontosan azt haladja meg és
azon emelkedik túl, amit saját kora el-várt
tőle (lásd vitái, veszekedései rendezőivel,
színészekkel, sőt feleségével). És ez az
elvárás a kor önarcképe: a bensőség
dramatizálása, mely semmibe visz,
tükörsima, mozdulatlan örvényhez,
kútmélyhez (ha volna ilyen). A polgári
bensőséget koreográfia váltja fel, mely
szereplőktől független mozgásokból áll,
akaratlanul is egy „felsőbb" dinamikára
utal; ám ez a váltás sem megváltás (talán
ehhez kellett a legnagyobb gondolati
bátorság, fegyelem és becsület, meg
aszkézis), mert amivel felváltja a „polgári
lelket", az az újnak a pusztasága, távolról
derengő üressége, nem pedig a testes
eljövetel. Az új : üres.

A csehovi dráma mélyben lejtő ko-
reográfiája a jellemet rezervátumba uta-
sítja (a Csehov-drámák jó része mintha
egy deszkapalánkkal kerített szelíd ka-
rámban játszódna), cl nem búcsúzván tőle,
hiszen lehet-e az elmúló üreseknek és
langyosaknak kondoleálni? és minek

is a nevében tehetné ezt? Talán ezért
mondta a kérlelhetetlenül csak az eljö-
vetelre és a közös megváltásra figyel-
mező Tolsztoj, olümposzi, gátlás nélküli
igazságtalansággal Csehov betegágyánál:
„a maga darabjai még rosszabbak (ti. a
Shakespeare-éinél B. P.) ... a maga
hőseivel hová jutunk el? A díványtól, ahol
heverésznek - oda meg vissza? .. . Maga
rendes ember, Anton Pavlovics . . . , de a
darabjai mégiscsak rosszak". Ez a dívány
körüli koreográfia nem a darabokat
minősíti, hanem világukat.

Hogy Csehov komédiái „mégsem
rosszak", az bizonyításra sohasem szorult
ugyan, de az értéktartalmuk feltétlenül
megfejtendő - még nagyon hosszú ideig és
nagyon sokféleképpen. Egyetlen példát
hozzunk fel, a szóban forgó Cseresznyéskert
komédiai karakterét. Értelmezésünk
szerint a kaotikus, játszi, látszólag
rendezett koreográfia, ami tehát nem más,
mint a szereplők életformájának,
formátlanságának meghaladása, ref-
lektálása, nos ennek középpontjában a
parvenük állnak (Lopahin és az ősi víg-
játéki származék: Jása), körülöttük (nem
pedig fordítva) a deklasszáltak lejtenek,
Ranyevszkajáék. A külső körön Trofimov
„táncol". Nos, ez a Trofimov, aki
rendezők, dramaturgok kedvenc
„Csehovja" (miként a Ványa bácsiban
Asztrov), ő sem az író nézőpontját
közvetíti, nincs jövője és jövőkoncepciója,
csak: álma, arról, amivel leplezi önnön
valóságát. Trofimov fedőmondata így
hangzik: „Inkább dolgozzunk." Ennél
nagyobb hazugság senkinek a szájából
nem hangzik el a darabban. O tehát a
leginkább koreografikus alak, igazi
„figura", aki szinte a legtávolabb áll a -
nem látott - jövőtől („Mi fölötte állunk a
szerelemnek" - mondja), éppen ezért
beszél róla a legtöbbet, őneki van a
legnagyobb lelke, tehát egész lénye csak
táncol, jár-kel és bölcselkedik. Hogy
azután ez a tánc függetlenedik a
személytől, hogy a test mást mond, mint a
lélek - az Csehov és nem Trofimov
formálásbeli, de jelentéssel telt ki-lépése,
átlépése a látás jövőjébe.

Az alapszerkezetnek a fölrajzolása azért
szükséges, mert a Cseresznyéskert komédiai
volta nem feltétlenül, sőt valószínűleg
alapvetően nem a „mosolygó búcsú" a
múlttól, hanem a parvenüség és a
deklasszáltság egyidejűségében be-álló
szabadsághiány. A kontraszelekció, itt és
ott, „ezeknél" és „azoknál". Moličre-i
hagyomány ez, amelynek súlyát, intelmét,
semmisségre utaló jelentését az

egész újkoron át (olyan közbülső állo-
másokra gondoljunk, mint például Balzac
karrierregényei) már régen elfelejtettük,
az említett írástudóreflex miatt, amely a
gyors tempóban meg-megújuló
kontraszelekció világában fejlődött ki.
Moličre-i tehát az, hogy a parvenü válik a
hagyományos, a „klasszikus" világrend
nem feltétlenül alulról, de kívülről
romboló, új rendet nem hozó aktorává. A
parvenü a mindenkori komédia egyik
alapfigurája: a parodia profana
főszereplője, aki mérhetetlen távolságra
van a Bahtyin elemezte parodia sacra
rendezett világon belüli komikumától. A
parvenü a struktúra összeomlását hozza, a
maga sem értette zavart, amit a rend, a
minőség szerinti értelmes kiválasztás
megszüntető kisajátítása jelent. A
hierarchia megrendülése, amelynek pilla-
natán a Cseresznyéskertben már messze túl
vagyunk: nos, mindössze ez az új.
Lopahin egy új semmisség hírnöke. Az új,
a modern társadalom embere szemében
nevetséges automatizmussal értékesebb,
mert új, függetlenül ennek tartalmától
vagy tartalmatlanságától. A csehovi
komédia az „új ember" üres esz-
khatológiájára épül, utolsó darabjában
pedig ama jövő nélküli fejszesuhogás-ra -
favágásra. Az az új, amit Lopahin - és
távoli „Leporellója", Jása - képvisel,
minden utópia kaján érvénytelenítése,
méghozzá az utópia látszatát csillantva
meg (a felbomló kert kisajátítása ez a
megtévesztés), a pragmatizmus törtető
igazságának és aktuális igazának a
nevében (az is az új kor sajátossága, hogy
ami új, az „igaz" is, mert: új). „Trofimov:
És én a legelső sorokban akarok elöl
menni ..." „Lopahin: Eljutsz odáig? . . .
( A távolból fejsze-csapások hangja, amint
fákat döntenek ki) Lopahin: Mi csak
fintorgatjuk nagy-fent egymásra az
orrunkat, az élet meg megy szépen a maga
útján ..." Az igazi utópia ugyanis
méltóságot, komolyságot és tragikus
konfliktust kölcsönöz és ígér önnön
újságának. A komédiában megjelenő
utópia és új viszont nem mást ígér, mint a
bírvágy ürességét. (Lopahin megveszi a
„veretes emlékű" birtokot, úgy hiszi,
„felemelkedett", „valaki lett", és persze:
ugyanaz.) A komédiában az új: negatív
eljövetel; otrombaság és ízléstelenség,
akarnok kíméletlenség és szakszerűtlenség
(Lopahinnak pénze van, de kiirtja a fákat).
A rombolás itt „ésszerű intézkedés", mely
igazolható, mert új. Á komédia Csehovnál
már nem a „fennkölt tragé-



dia" illúziótlan megfelelője és átfordítása
önnön dimenziójába (ez a klasszikus
paródia lenne); a bekerítés, a meg-szerzés
és a kiirtás mint nemes adakozás és
nagyvonalú tehervállalás. Az új itt: egy
kifogástalanul korrekt, kiéhezett ragadozó,
aki leleplezhetetlen. Dinamikáját nem
szabad összetéveszteni ama társadalmi
földindulással és valódi mozgással, ami-
ről Csehov nem beszél, csak szeretnénk
belehallani ezt a beszédet. Az igazi, az
eredeti Utópia: sziget volt, melyet be-
népesíteni és lakályosítani adatik azok-
nak, akik képesek élni benne: Ranyevsz-
kajáék nem képesek élni ebben a lehatárolt
kertben (mutatis mutandis szigeten),
Lopahin tehát megvásárolja, a jótékonyság
tudatában, és - letarolja. Az igazi utópia
szembeállítása a komédia „új"-fogalmával
azért jogosult ezúttal, mert a
Cseresznyéskert-értelmezések visszatérő
vonása belelátni egy valódi utópikus
utalásrendszert, holott éppen ez a műve
példázza a legerőteljesebben, hogy
Csehovnak nem volt a szó eredeti
értelmében utópikus tudata, hanem annál
rezignáltabb és szenvtelenebb volt: a
fényes jövő az ő szemében minden utópia
elsivárosodása, kiüresedése, meg-
vásárlása: Lopahin. Az „utópia" ebben a
darabban valami tömeges, tagolatlan jövő,
a parvenü bírvágyé - és ez komédia.
Jövendölése: az elárverezés útján szerzett
birtok, víkendházakkal letarolva
benépesítve. Csehov szemében ilyen
értelemben az újkor (ami volt s lesz):
ízléstelen komédia, amiként Marx sze-
mében „A jelen: majomszínház", Flaubert-
ében „A történelem - farce". A Csehov-
komédia az antiszociális (tömeges-
tagolatlan) kultúravesztésről szól (amibe
beleértendők a deklasszáltak, a lecsú-
szottak, az ancien régime figurái is) mint a
szerzés és birtoklás üres üdv-történetéről.
A parvenü felemelkedése mindig
hallatlanul visszataszító, egyben
nevetséges látvány (önnönmagának is,
gondoljunk Lopahin folytonos mente-
getőzésére, szervilizmusára és lappangó
gyűlöletére). Ebben a szerzésben és
birtoklásban, a kicsinyes irigykedésben és
rivalizálásban a teremtés klasszikus
európai fogalma fordul ki önmagából:
Csehov minden tradicionális jelentést
„megfoszt ruháitól". Minden a konc,
minden a kihasítás, „a rész" és az efeletti
mámor. „Lopahin: Ezután mindenki úgy
táncol, ahogyan én fütyülök." A darab
mélyén lejtő tánc így reflektál arra a
kicsiny, otromba és görcsös tánc-ra,
amihez Lopahin fütyüli a dallamot.

A pécsi Cseresznyéskertet Galina Vol-
csek, a moszkvai Szovremennyik Szín-ház
főrendezője állította színpadra,
munkatársai közül néhányan szintén
szovjet művészek voltak. Dicséretes, hogy
Elbert János újrafordította a szöveget, és
Tóth Árpádéhoz képest modernebbé, eleve
nebbé és szövegmondásra alkalmasabbá
tette. Költői erejéből és mélységeiből, ár-
nyalataiból viszont vesztett az új változat,
bármennyire volt is pontatlan, el-mosódott
a régebbi. rendező több helyen lényeges
húzásokhoz folyamodott.
Szinte szokásosan nem mindig funk-
cionális, nem mindig indokolt módon.
Ilyen például Trofimov szövegeinek
megkurtítása, a második felvonásban
Ljubov Andrejevna párizsi elbeszélése
egy részének, illetve a harmadik felvonás
eleji instrukcióknak az elhagyása. Az
előző kettő következtében Trofimov és a
földbirtokosasszony lényegi vonása - az
egyiknél az üres fecsegés az utópiáról, a
másiknál a tagolatlan dezori-
entált életvezetés-hiány elhalványodik,
elszegényedik. A húzások harmadik
példájánál azért fájlaljuk Csehov
partitúrájának be nem tartását, mivel a
francia tánc vezényszavai az üres és
komikusan anakronisztikus formák ko-
reografikus kiemelését szolgálnák, ezzel
Volcsek egy apró, ám nem lényegtelen
lehetőséget szalasztott el, hogy túlemel-
kedjen a tradicionalitáson. Ami a szce-
nikát (díszlettervező Pjotr Kirillov) és a
kosztümöket (Vjacseszlav Zajcev) illeti: a
színpadtér stilizált intérieurt és kertet zár
magába, amelyet kopár, nyiszlett
fatörzsek határolnak a hátsó színpad
karéjos vonalában. Ez az ötlet valóban jó
és jelentéses, de nem találkozik az
ensemble-lal, amely ezt a potenciálisan
beszédes teret megszólaltatta volna. A
kosztümök színjátéka (a lilától a fehérig)
szintén elmés, funkcionális, a szereplők
igazi világát vetíti ruházattá, a figurák
mélyebb megértését jelzi. De csak jelzi,
hiszen a színészeken múlik, hogyan
hordják ruháikat. A ruhaszínek itt egyúttal
karakterszínek, a színészek viszont nem
emelkedtek fel ehhez a komplexebb
játéklehetőséghez.

Jóindulatú színészi próbálkozásnál nem
több ez az előadás. Galina Volcsek
koncepciója, mely a modernizált tempó-
gyorsítással (itt: a szokásos hadarással)
folytatja a Sztanyiszlavszkij-tradíciót, s
amely számos hangsúlybeli újságot,
helyes és szellemes kiemeléseket tartal-
maz (ha a néző nagyon koncentrál), nos,
mindez nem talált együttesre, nem talált

társulatra. A koncepcióból fakadó gyor-
saság (mely önmagában is vitatható per-
sze, mert vagy érvényesíti magát az
eredeti, csehovi „szünet"-jelzésekkel
szemben, vagy nem) nem komédiát,
hanem komédiázást, „vígjátékiságot"

eredményezett. Nem azt kifogásoljuk
tehát, hogy a rendezői munkának sem-mi
köze sincs ahhoz a meggyőződéshez,
amiről fent beszéltünk, hanem azt, hogy
szuverén méhséggel sem rendelkezett.
Csak „technikás" lendülettel: ez viszont
elakadt az együttes szerény lehetőségei
között.

Az előadás komoly szerepfélreértése
Meszléry Judité (Ranyevszkaja), aki
rebbenő, csacska hisztérika, egyszer-egy-
szer tragikai, ám hangválasztásával nem
volt képes túlemelni alakját játékában.
Baja, hogy azonosult vele, és így lett
játéka - hazug (különösen a második
részre érvényes ez). Mert Ranyevszkaja
megformálásának titka talán éppen az,
hogy az önmagának is hazudó figurát
miként lehetne hitelessé tenni, megfor-
málni ennek az asszonynak a teátrális-
azonosuló lényegét: megjeleníteni tehát,
és nem önmaga lenni. Győry Emil Ga-
jevjéből, aki különben igen fontos volna e
„balettben", hiányzott mindenféle erő. Az

ernyedt és biliárdmániás, korán szenilis
fivért ernyedten, már-már unot-
tan alakította, képtelen volt akárcsak
Meszléry - a figura szerepazonosulásából
szerepet (tehát reflektált játékot) te-
remteni. A korábbi kritikáktól kiemelt,
legjobban dicsért Kulka János (Trofimov)
valóban az együttes egyik jó alakítását
nyújtotta, még ha a kritikus nem ért is
egyet azzal, hogy a csehovi instrukciót
(szemüveg) túlzottan is afféle mai,
álértelmiségi, „ifjúművész", lázas
szószátyár avantgardistára maszkírozta át,
Kulka érdeme tehát viszonylagos: ebbe az
előadásba hozott színi és némi intenzitást,
elsősorban testmozgásával, kézjátékaival,
ezúttal érthető motyogásokkal, az üresben
járó mély-értelműség megformálásával.

Sipos Lászlónak (Lopahin) szemmel
láthatólag fogalma sem volt arról, hogy
kit és mit játszik, ki is ő valójában.
Volcsek pedig nem Lopahinra építette az
előadást, a figura hangsúlytalan és végig-
gondolatlan maradt. Á rendező szokás
szerint a Csehovnak képzelt Trofimovra
építette koncepcióját. A Lopahin-alakítás
ilyen módon az előadás átlagához képest
is rossz, nem több valami lelkes, tétován
harsány ugrándozásnál, és főleg rossz
szövegmondás és han-



goskodás zavaró elegyénél. A másik
mélypontot Oláh Zsuzsának (Anya) kö-
szönhetjük. Egyszerűen nem létezett a
színpadon, arról nem beszélve, hogy
hallani sem lehetett. Játékba képtelen volt
hozni magát, homály fedi, mit is gondolt
szerepéről, illetve: akart-e játszani
egyáltalán? Anya itt semmitmondó volt,
méltányos hát, ha mi is hallgatunk róla.
Vári Éva (Várja) igyekezett, bár önálló
elképzelés nélkül, fel-adatának megfelelni:
jobb lehetőségek kibontakoztatására
érdemes színésznőt láttunk. A legjobb
karaktert Lang Györgyitől (Sarlotta
Ivanovna) láttuk, ő az előadás - mozgás,
beszéd és reflexió tekintetében -
legintenzívebb alakítása, bízzunk abban,
hogy még telje-sebben és egy unott
környezet presszió-ja nélkül bonthatja ki
kétségtelen tehetségét. Paál László
(Szimeonov-Piscsik) és Krasznói Klári
(Dunyása) meg Bánky Gábor (Jepihodov)
tisztes epizódalakítással járultak hozzá a
produkcióhoz, amit persze kevesellnünk
kell, mert az együttes intenzitását ez a
mérsékelt munka is csökkentette. Cserényi
Béla (Firsz) tökéletes szereptévesztés,
legalább akkora - s csaknem olyan
horderejű -, mint Meszléryé, nyilván nem
függetlenül a rendező munkájától. Firsz a
Cseresznyés-kertben nem „Jean", itt pedig
az volt. Firsz Csehovnál nem egy félhülye,
arisztokratamajmoló nyugat-európai ko-
mornyik, belső lakáj, hanem a régi
Oroszország, egy 85 éves, nagy erejű
atavizmus képében. Sőt, funkciója szerint
csaknem főszereplő, hiszen itt ő az a
bizonyos „puska", amely szükségszerűen
eldördül a fináléban. Formátumának
megfelelő a vége: ottfelejtik és be-zárják
az udvarházba, következésképpen el fog
rohadni elevenen. Ennek a radikális súlyát
fura mód mintha észre se vette volna
Volcsek. Hogy a színészi alakításból
azután végképp hiányzott mindaz, amit
formátumnak néma súly-nak, dadogó
oppozíciónak nevezhetnénk, azt mondani
sem kell. Pedig a minden-kori
Cseresznyéskert-előadásokat minősít-heti,
hogy adott esetben hogyan és mit játszott
bennük Firsz.

A játékmester (Galina Szokolova) bi-
zonyára csak azzal dolgozhatott, amivel
szembetalálkozott. Érezhető, hogy jó
mozgáselképzelései lehetnek, amelyekből
itt az erősebb első részben többet, az
ernyedtebb, unott második részben
kevesebbet láttunk; domináltak a szak-
szerűtlen, ritmustalan szaladgálások. Ész-
revettünk még néhány ügyes, század-

fordulói csoportfényképre emlékeztető
beállítást. Végül hadd méltassuk röviden a
műsorfüzet találóan válogatott, gondosan
szerkesztett anyagát; hogy érdemes
szerkesztője kicsoda, az homályban
maradt, ki tudja, miért.

Bizonyára barátságtalan a kérdés, mi-
közben a kérdező tudja és ismeri a szo-
ciológiai-gazdasági, lélektani stb. stb.
körülményeket: mindezen túl és mind-
ezzel együtt miért is fáradtak és ernyedtek
ennyire egy ilyen előadásban a színészek?
Nem éppen Trofimovval mondom (hiszen
őtőle ez nemes hazugság), mégis tőle
kölcsönzöm a szavakat: „Inkább
dolgozzunk." Ha szabad még ilyet kérni.
Méghozzá „csak úgy", mindennel együtt
és ellenére; akkor lesz majd „kinek,
minek" .. .

Az egész előadás, ha ismét összefog-
lalunk, akkor tisztes, jó modorú „le-
játszás" volt, helyenként: játék is, ámde
nem teremtő színház. Beletagolódik te-hát
az utóbbi évek (és főként az utóbbi év)
számos magyar Csehov-interpretációjának
sorába, eltekintve remek kivé-telektől
(Ivanov, A Manó). Ez a sorozat őszinte
szándék szerint kultuszt von a nagy orosz
köré, vagyis állásfoglalás. Ámde egy
alapvető félreértés-széria, egy jelenkori -
borzongó, fázós, félős - be-levetítés
lerontja ezt a kiállást; a magyarországi
Csehov-előadások „egy kis melegségre
vágynak", nyilván közönségükkel
karöltve. Csakhogy - ismételjük - Anton
Pavlovics nem hőforrás, hanem: forrás. A
mai Csehov-kultusz, aminek tényét nem
győzzük üdvözöl-ni, egy üresen lejtő,
táncos rezervátum igényeit és állapotát
visszhangozza: lehetne önismeret,
ehelyett eddig azonban mégis inkább
visszautal a század-fordulóra. Mert kissé
olyan ez a félre-értett csehovizálás, mint
Trofimov. Be-szél, beszél, gátoltan és
szürkésen rajong - saját magának
(korának) arról, amire maga képtelen - és
az is „akar" maradni. Anya pedig pártában
marad. Csehov pedig továbbra is - mást
akar ...

Csehov: Cseresznyéskert (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Pjotr
Kirillov m. v. Jelmez: Vjacseszlav Zajcev
m. v. Rendezte: Galina Volcsek m. v.

Szereplők: Meszléry Judit m. v., Oláh
Zsuzsa, Vári Éva, Győry Emil, Sipos Lász-
ló, Kulka János, Paál László, Labancz Bor-
bála - Lang Györgyi, Bánky Gábor,
Krasznói Klári, Cserényi Béla, Vajek
Róbert - Melis Gábor, Galambos György,
Fülöp Mihály, Radnay György.

NÁNAY ISTVÁN

Csehov-bemutatók
vallatása

Színjátszásunk vizsgája

A Csehov-drámák bemutatását sok min-
den indokolhatja. Például a divat (vi-
lágszerte reneszánsza van a nagy orosz
írónak) vagy a gondolati-művészi ké-
nyelmesség (az orosz klasszikus drá-
máknak kanonizált előadáshagyományai
vannak) vagy a színészi jutalomjátékot
kínáló biztos siker reménye. De minde-
nekelőtt akkor indokolt egy előadás, ha
Csehov korokon átívelő kérdései és fel-
ismerései az életről és az emberről fel-
erősödnek és összecsengenek a mi ma-

gunk mai kérdéseivel és felismeréseivel.
A magyarországi Csehov-bemutató-

sorozat után jogos a kérdés: mi az oka
annak, hogy néhány hét leforgása alatt
nyolc Csehov-produkciót láthattunk öt
hazai színház és az Újvidéki Magyar Szín-
ház előadásában. Nyilvánvaló, hogy az
időbeli összeesés a véletlen műve. Az
azonban semmiképpen nem lehet véletlen,
hogy életkorban, művészi karakterükben
oly különböző rendezőket egyaránt
foglalkoztatja Csehov világa. Bár a
bemutatók között van olyan, amelyet
elsősorban gyakorlati megfon-tolások
(parádés szerepekben tudásukat
megmutató színészsztárok színházavató
előadása a Madách Színháznál vagy a
vendégrendezővel való együttműködés
Pécsett) magyaráznak, a legtöbb elő-adást
a gondolatilag-művészileg ma ér-vényes,
nekünk szóló Csehov-interpretálás
lehetőségének kutatása-keresése jellemzi
(Vígszínház, Katona József Szín-ház,
Szolnok, Újvidék).

Vannak időszakok, amikor inkább
Shakespeare drámáinak bemutatói sű-
rűsödnek, s vannak, amikor Csehovéi. A
társadalmi konfliktusok kiéleződése-kor
az ember és a világ kapcsolatáról és
ellentétéről Shakespeare-rel lehet
komplexebben szólni, ám a társadalmi
konfliktusok lecsendesülése, visszaszo-
rulása, elfojtódása idején Csehovval. A
társadalmi méretű drámák költője inkább
Shakespeare, a „mindennapok
drámaiságáé" Csehov.

Mindenekelőtt ez magyarázza a jelen-
legi Csehov-szériát; a „mindennapok
drámaiságának" előtérbe kerülése, fel-


