
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-



erősödése, az élet minőségét befolyásoló
külső és belső tényezők alakulása, az
igazság és a hazugság harca és össze-
fonódása. Az, amiről Fodor Géza A Manó
katona József színházi előadásához írt kis
tanulmányában így fogalmaz: „Csehov
talán mindenki másnál következetesebben
ábrázolta, hogy mind az igazság, mind a
hazugság »az élet kényszerűségeire « adott
válasz. Egy olyan világban, amely
erőteljesen kijelöli az életben betöltendő
szerepeket, és körül-határolja az emberek
választási lehetőségeit, tipikus jelenség,
hogy az emberek nem azt a helyet
foglalják el, amely-re valók, s többnyire
maguk sem tudják, hol a helyük. Olyan
helyzetekbe, viszonyokba, függőségekbe
keverednek, amelyek - akár jól érzik
magukat bennük, akár nem - nagyon
jellemtorzítóak. Egyre megy, hogy ők nem
felel-nek-e meg a státus
követelményeinek, vagy a státus nem felel
meg az ő egyéniségüknek - el kell hogy
fogadtassák magukat, ott, ahol vannak,
ember-társaikkal és önmagukkal, s mivel
ez többnyire nem lehetséges valódi értéke-
ik alapján, hamis képet alakítanak ki
magukról, vélt értékekbe kapaszkodnak, s
ezeket hol hivalkodással, hol önsajnálattal
próbálják biztosítani. Ilyenkor az emberek
az önelégült kényelmet és az értelmes
cselekvést egyaránt csak szerepjátszással
tudják elér-ni, igazságuk csak csalás és
öncsalás segítségével érvényesülhet, de a
hamisság persze elkerülhetetlenül
megrontja igazságukat."

A Csehov-darabok szerepjátszó lé-
nyünkkel szembesítenek bennünket, az-
által, hogy az író a hősök sorsában az
önvédelemből felvett szerepek képte-
lenségét, a valódi én és a szerep-én
összegabalyodásának tragikumát és ko-
mikumát, az élet kihívásainak és az egyén
válaszainak groteszk meg nem felelését,
fáziseltolódását, a lényegi kom-
munikációra való képtelenséget mutatja
be. Az igaz és hamis én-kép, a vágyak és a
lehetőségek, a szándékok és a cselekedetek
ellentétrendszere határozza meg a
szereplők létét és a darabok lényegét,
ennek az ellentétrendszernek az ábrázolása
és mai hangsúlyainak kijelölése jelenti a
Csehov-interpretációk alap-kérdését.

S ezeknek az alapkérdéseknek a meg-
oldása - próbatétel Aki Csehovot rendez,
annak függetlenül korától, színházi
múltjától - vizsgáznia kell; vizsgáznia
élet- és valóságismeretből,

emberi és művészi érzékenységből, szak-
mai tudásból.

A Csehov-drámák nehezen adják meg
magukat, mert többszörösen
polifonikusak. Egyrészt abban az érte-
lemben, ahogy Tajrov meghatározta: a
mondanivaló „az egyéni sorsok egymás-
sal párhuzamosan haladó és egymást ke-
resztező útjainak bonyolult, ellenpontos
ábrázolásán keresztül jut kifejezés-re",
másrészt úgy is, ahogy Csehov állította:
„Mindaz, ami a színpadon vég-bemegy,
legyen ugyanolyan bonyolult és
egyszersmind egyszerű, mint az élet-ben.
Ha például a színpadon ebédel-nek,
akkor csak ebédelnek, de közben éppen
megteremtődik a boldogságuk, vagy az
életük éppen tönkremegy." A drámákban
nincsenek fő- és mellékszereplők,
minden szerep egyformán fontos, s az
emberek közötti viszonyokat, a
kapcsolatok valódi vagy színlelt
tartalmát, ellehetetlenülését a szereplők
egymással alig konfrontálódó
monologikus létezésformájában, illetve a
konkrét cselekedetek és a mögöttük
rejtező érzések, indulatok, vágyak bú-
jócskája, szinkronja és ellentéte segítsé-
gével kell érzékeltetni. A Csehov-hősök
ábrázolásához nem elegendő a ma szo-
kásos jelzéses játék, e hősök életét
csak a darabok lényegi jellemzőivel
összhangban az igazság es hamisság
kettőssége, a színpadi hitelesség megte-
remtése teheti valóságosan átélhetővé.
Ennek a hitelességnek a foka, réteg-
zettsége, mélysége a legfőbb mércéje az
előadásoknak.

A rendezők Csehov-képe

Végignézve a hazai Csehov-sorozatot,
nem rajzolódik ki egységes Csehov-já-
tékstílus. S ez természetes és jó dolog.
Azt jelzi, hogy minden rendező, minden
színház a maga egyéni Csehov-képét
próbálta kialakítani. De közös, több

előadásra érvényes megközelítési módok,
stiláris jegyek akadnak, s nem tanulság
nélküli az egyezések és különbözőségek
kritikus számbavétele.

Az egyes Csehov-előadásokai alapve-
tően az határozza meg, hogy milyen a
viszonya a rendezőnek Csehovhoz, a
Csehov-játszás hagyományaihoz. Horvai
István, Paál István, Harag György és
Galina Volcsek előadásaiból az derül ki,
hogy más-más módon és mértékben, de
egyként kritikusan nyúlnak a darabokhoz,
s a szokásostól eltérő, új hangú,
nyersebb, meghökkentő produkciókkal
akarják Csehov mondandó-ját
közvetíteni. Zsámbéki Gábor és Ádám
Ottó viszont ha úgy tetszik a
legkonzervatívabb módon - „csak" a szö-
veget kívánja megjeleníteni. Ám a két-
féle megjelenítés nem hasonlítható össze.
A Ványa bácsi a darab általános
olvasatáról ad valamiféle képet, A M a nó

a mű szerkezetét, polifóniáját, sajátos
humorát a maga teljes komplexitásában
tárja fel.

Harag György az ingoványban meg-
állni próbáló (Három nővér), a homokba
süppedő (Cseresznyéskert), a düledező
falusi kúria ácsolatai által majdnem
agyonnyomott (Ványa bácsi) hőseivel
produkcióról produkcióra intenzívebben,
figyelmeztetőn és féltőn tiltakozik az
emberi értékek eltékozlása, az ön-és
közsorsrontás, a kudarcba való bele-
nyugvás ellen. Ádám Ottó megelégszik
az alkotó energiák elfecsérlése, a találko-
zások elmulasztása felett érzett szomorú-
ság ábrázolásával. Galina Volcsek vi-
szont cseppet sem szomorkodik, nem
sajnálja a Cseresznyéskert lakóit, a koru-
kat nem értő, a haladás szavára nem fi-
gyelő értelmiségieket kívülről és egyér-
telműen elítélőn szemléli. Paál István
Ványa bácsi és Asztrov doktor sorsával
egy értelmiségi magatartás groteszk
csődjét, a nagyra hivatott vagy magát

Hernádi Judit (Nyina) és Reviczky Gábor (Trepljov) a vígszínházi Sirályban



annak tartó alkotónak a társadalmi
környezet középszerűségében törvény-
szerűen bekövetkező elszürkülését, a job-
bító szándékok értetlenségbe és kudarcba
fulladását mutatja meg. Horvai István
komor színekkel rajzolja meg az egyéni
életutak zsákutcába torkollásának
legkülönfélébb megnyilvánulási formáit,
társadalmi méretűvé tágítva a művészi
alkotás válságáról festett csehovi képet.

S végül A Manó. Tökéletesen meg-
valósítja azt, amiről Csehov így szólt:
„Olyan darabot kell írni, amelyben az
emberek nem azért jönnek-mennek,
ebédelnek, időjárásról beszélgetnek vagy
kártyáznak, mert a szerző így akarja, ha-
nem azért, mert ilyen az élet. A szín-padi
életnek is ilyennek kell lennie, és az
embereknek is ilyeneknek kell lenni-ük . .
." A Katona József Színház ilyen előadást
játszik. Szeretettel, de kíméletlenül éles
szemmel láttatott élet jelenik meg a
színpadon, s az élet komplexitása és
ellentmondásossága szétbogozhatatlanul
eggyé válik a színpadi élet
komplexitásával és ellentmondásos-
ságával. Az előadás egyfelől azt az álla-
potot fejezi ki, amelyben kinek-kinek

el kell jutnia addig a felismerésig, hogy
az élete úgy, ahogy eddig folyt, nem
mehet tovább, másfelől ironikusan és
távolságtartón azt is megmutatja, milyen
kiútfokozatok között választhat-nak a
szereplők, és érzékelteti, hogy az egyéni
megoldásvariációk az életsorsokat
meghatározó alaphelyzeten nem vál-
toztatnak.

Míg a pesti Ványa bácsi túl általánosan
fogalmaz, a szolnoki, pécsi, újvidéki és a
vígszínházi előadások némileg leszűkítik
a darabok gondolati-érzelmi körét. A
Manó viszont a figurák pontos rajzával, a
szereplők közötti viszonyok finom és
érzékletes megjelenítésével a darab
teljességét adja vissza, és arról győzi meg
a nézőt, hogy ez a komédia eddig
méltatlanul szorult háttérbe az írói
életműben.

A kint és a bent viszonya

Az előadások koncepcióját meghatározó
tényezők közül kettővel érdemes rész-
letesebben foglalkozni : a térképzés, a
látványvilág alakulásával és a szereposz-
tás következményeivel.

Feltűnő, hogy majd' mindegyik elő-
adásban a rendezők, tervezők figyelmen

kívül hagyják az írói helyszín-meghatá-
rozásokat, felrúgják a szabadban és a
szobákban játszódó jelenetek rendjét.
Egyetlen semleges térben játszódnak az
előadások, ebben a térben nincsenek
falak, egymásba úszik a kint és a bent.
Csak utalni szeretnék Harag György
újvidéki színpadtereire (a SZÍNHÁZ
1982. augusztusi számában is-mertettem
a rendező Csehov-trilógiáját). A Három
nővérnek a közönség által a színpadon
körülült fehér, süppedő terére, amelyet a
nézőtér felől sás-nád-rengeteg zár le, s
amelyben egyszerre napoznak a Prozorov
lányok, és falióra előtt, az ebédlőasztal
mellett olvassa újságját Csebutikin, azaz
egyszerre a kert is, meg a ház is; vagy a
Cseresznyéskert hasonló felépítésű
játékterére, amelyben a gyerekszoba
garnitúrája, az öreg szekrény és egy
homokfutó békésen megfér egymás
mellett; vagy a Ványa bácsi hagyományos
elrendezésű színpadára, amelyben
azonban az egységes teret csak egy
csipkefüggöny osztja a kint és a bent
világára.

A pécsi Cseresznyéskertben alaprajzzal
és hátul egy ajtóval jelzik a szobát, ezt a
teret három oldalról kopár fák veszik
körül, elöl egy kút kávája látható. Itt
ugyan - jelzéses szinten - szét van
választva a ház és a kert, de a nagyon
következetes színészmozgatás során a
rendező a két színpadrész közötti hatá-
rokat elmossa.

Szolnokon nyers farönkökből össze-
rótt, hátrafelé szűkülő kerítés, mögötte
fenyőfák sora képezi a díszletet, a szín-
pad fölött középen két hatalmas tüll-
függöny osztja meg a teret. Itt többről van
szó, mint hogy megszűnik-e a külső és
belső világ önálló ábrázolása. Az át-
tetsző, minden fuvallatra megmozduló,
tehát falnak nem tekinthető, mégis el- és
lehatároló felület bizonytalanná teszi a tér
kiterjedését, nem lehet tudni, vannak-e
falak, s hol vannak? A szereplők körül
vagy bennük? Körülöttünk vagy
bennünk? Ez a díszletmegoldás elsősor-
ban a rendezői koncepcióból adódik, s
nem annyira Csehov szövegéből. Ezért a
színpadi metaforaként használt díszlet
néhány jelenet, mindenekelőtt a második
felvonásbeliek térkompozícióját gúzsba
köti. Az is nyilvánvaló, a tüllök
használata direkt utalás Ljubimov Ham-
letjének mindent eltakaró, elsodró, önálló
szereplővé növő színpadszéles függö-
nyére. Ezzel egyrészt egy szellemi vo-
natkozásrendszerbe helyezi az előadást
Paál, másrészt viszont sokszor ez a

Mensáros László (Ványa bácsi) és Almási Éva (Jelena Andrejevna) a Madách Színház Kamaraszín-
házának előadásában



díszletelem fejezi ki a rendezői szándékot a
szereplők helyett. A legerősebben például a
befejezéskor, amikor az egyedül maradt
Ványa bácsira, Szonyára, Tyeleginre és a
dajkára mint egy szemfedő borul a
függöny.

Hasonlóképpen jelképes tartalmú a
díszlet a vígszínházi Sirály-előadásban. Az
egyetlen, állandó helyszín tulajdonképpen
minden jelenet eljátszásához kis
átértelmezésekkel alkalmas, ám a sötét-
barna faépítmény, közepén a vízzel teli
medencével, illetve a negyedik felvonásban
a befagyott tó érzékeltetésével, ön-álló
életre kel, rátelepszik az előadásra.

A rendezői szándékot közvetlenül fejezi
ki a látványban a pécsi Cseresznyéskert
páratlanul konzekvens színdramaturgiája.
Az előadás során a fehér és világos-szürke
ruhákat fokozatosan egyre sötétebb
árnyalatúak váltják fel, annak meg-
felelően, ahogy egyre kevesebb a remény
arra, hogy a Cseresznyés lakói megértsék a
változások szükségességét.

Furcsa, hibrid látványvilágot teremt
Ádám Ottó. A díszletben is felvállalja és
hangsúlyozza, hogy színházat ját-szik. A
színpadot határoló díszletfalakra őszi fák
képe van festve, a kettős forgóra helyezett
farönkökből kialakított falrészletek pedig
olyanok, mintha egy ház sarkának, falának
kimetszett részei lenné-nek, s ezeknek az
elemeknek egymás-hoz viszonyított
elmozdításával alakul ki az egyes jelenetek
tere, sokszor a fel-vonások zárt
kompozícióját is megbontva. Itt kétféle
stilizáció jön létre, más jellegű a
háttérfüggönyé, és más a tér-osztó elemeké.
Ehhez egy harmadik látványszint is
kapcsolódik, a jelmezeké, amelyek -
megint csak tudatosan - választékosak és
roppant elegánsak.
háromféle látvány nem erősíti egymást.

A Manót ellenben a már lassan köte-
lezővé váló két-két felvonást összevonó
kétrészes felosztás helyett négy fel-
vonásban játsszák, s minden felvonás-nak
önálló díszlete van. Az első fel-vonásban
még a kint és a bent világa összemosódik,
de a második és harmadik felvonás már
szigorúan zárt térben játszódik, hogy aztán
az utolsóban hang-súlyozottan a szabadba
vigyék a szereplőket.

Kétségtelen, hogy a felvonások össze-
vonásának éppen úgy, mint a semleges
terek kialakításának kényelmi és gazdasági
okai is lehetnek - s vannak is. Ám ennél
fontosabbnak tűnik az, ami

legerőteljesebben Paál István rendezésé-
ben jelenik meg, hogy a falak lebontása
védtelenné, kiszolgáltatottá teszi a
szereplőket, a magánélet szférája többé
már nem jelent óvó-búvóhelyet a kül-világ
attrocitásaival szemben, egyetlen
oszthatatlan, sorsot meghatározó szituáció
részesei, szenvedői és okozói a szereplők.
Ez a megközelítés azonban nem érvényes a
pesti Ványa bácsira, annak térkompozícióját
ugyanis egyedül és kizárólag a teatralitás
szempontjai határozzák meg. Ez diktálja
például a második felvonás közepén a
térvariálást, ez szabja meg a felvonások
alatti fény-váltásokat, s így kerül egy-egy
szereplő nagyjelenete a legelőnyösebb
színpadi közegbe.

A Katona József Színház viszont nem
különcködésből vállalja a hosszabb
előadást, a négyszeri díszletezést, ha-nem
az előadás egészének részletgazdagsága, a
szituációk kijátszatása megköveteli a
jeleneteket leginkább szolgáló atmoszféra
térbeli, látványban is megjelenő
megteremtését. S mivel a négy fel-vonás
gyökeresen különböző jellegű és
atmoszférájú, meg kellett tartani a négy
különböző helyszínt is. (S ez most
majdnem olyan formabontóznak tűnik,
mint amikor két részben kezdték játszani a
Csehov-darabokat!)

Gelley Kornél (Gyagyin), Rajhona Ádám (Szerebrjakov) és Cserhalmi György (a Manó) a
Katona József Szinházban (Iklády László felvételei)

Meghatározó: a színész
Az előadások belső hangsúlyait sokféle-
képpen lehet meghatározni, felerősíteni,
többek között a szereposztással. A pécsi
Cseresznyéskert fiatalokra épül, a pesti
Ványa bácsi és a Sirály a szereplők koránál
általában idősebb színészekre. Ez
önmagában is megszabja az előadások
hangvételét, sőt alapmondandóját is, de
ennél lényegesebb egy-egy elő-adáson
belül a színészválasztásból adódó
szerepátértelmezés. A Cseresznyéskertben
Lopahin és Trofimov, illetve Ranyevsz-
kaja és Gajev szerepértelmezése válik
fontossá. Sipos László és Kulka János
szerepfelfogásában Lopahin és Trofimov
bár eltérő társadalmi és vagyoni
helyzetűek, lényegében egyidősek, s
valami furcsa közösséget jelent közöttük
az azonos generációhoz tartozás tudata.
Éppen ezért általam eddig nem látott
mértékben megnő a súlya és jelentősége a
két szereplő negyedik felvonásbeli je-
lenetének. Velük szemben az idősebb
generációt Meszléry Judit Ranyevszkajája
és Győry Emil Gajevje képviseli.
Ranyevszkaja hisztérikussága és Gajev
groteszk humorú súlytalansága a rendezői
szándéknak megfelelően az első perctől
fogva e nemzedék és társadalmi réteg
feleslegességét sugallja. Ahhoz, hogy ez a
kettős rendezői szándék -



amely vitatható és a csehovi gondolatokat
leszűkítő koncepció - pontosan ki-
rajzolódjon, Galina Volcsek tudatosan
épített a színészek alkati tulajdonságaira.

Szolnokon Kovács Lajos játssza Ványát
és Andorai Péter Asztrovot. A két színész
habitusa megszabja a darab két
főszereplőjének, de magának a darabnak is
az értelmezését. Ennek a Ványának tíz
évvel ezelőtt sem lehetett volna túl sok
esélye Jelena Andrejevna meghódítására,
de most semmi sincs. Mint ahogy ez az
Asztrov sem egy nő bűvkörébe kerül,
ennél okosabb és cinikusabb ő, még ha
csak védőálarcként hordja is a cinizmusát.
Egyik férfit sem igazán a nő érdekli,
hanem saját maga. Ennek az előadásnak
nem a nő-férfi viszony áll a
középpontjában, hanem a férfi elrontott
élete, el nem érhető álmai, kettétört élet-
útja. Nem véletlen, hogy az előadás
legkidolgozottabb jelenetei éppen a két fér-
fi közöttiek. Ehhez a kettőshöz szorosan
kapcsolódna - ha ez esetben épp a
színészválasztás nem dolgozna az elkép-
zelés ellen - Vallai Péter Szerebrjakovja,
aki az azonos generációhoz tartozó ér-
telmiségiek előtt nyíló életutak egy má-
sikát mutatja be, a beilleszkedés, a közép-
szerhez való alkalmazkodás, a kíméletlen
önzéssel karriert építők útját. Ez az el-
lenpontozás - a már említett térkompo-
zícióhoz hasonlóan - főleg a rendezői
elképzelésből következik, s mivel a színész
kora, megjelenése nincs összhangban a
szerep korával és megjelenésével, ezen a
ponton az írói szándék és a rendezői
elképzelés ellentmond egymás-nak.

A pesti Ványa bácsinál még csak kísérlet
sem történik arra, hogy a színészek
figurákat elevenítsenek meg. Többnyire
mindenki a maga évek óta bevált színészi
pózát játssza el. Ám az, hogy a rendező
Mensáros Lászlóval játszatja Ványát,
ennek a figurának egyszeriben
megváltoztatja darabbeli funkcióját. Men-
sáros Ványája bölcs intellektuel, akinek
nem hihető el, hogy az Almási Éva által
unottan és civil módjára játszott Jelenába
beleszeressen, s nem hihetők Lő-te Attila
karikatúra-Szerebrjakovjával való
veszekedései sem. Ő egyedül, a többiek
felett állva, szelíd derűvel s né-mi
zsörtölődéssel szemléli a körülötte levő
világot. Az sem hihető el, hogy Huszti
Péter Asztrovja olyan vidéki kör-orvos, aki
elhanyagolja a munkáját, és egy nő
közelségétől megperzselődik, ő a könnyed,
világfias hódító szerepét játssza.

S végső soron magát az előadást sem hi-
hetjük el.

A Sirály előadásában viszont úgy tűnik,
tudatos rendezői döntés eredménye az,
hogy a szerepeket a figurák koránál
valamivel idősebb színészek játsszák.
Horvai számára láthatólag nem annyira
két művészgeneráció összeütközése volt
fontos, hanem generációktól függetlenül
az emberi értékek kiteljesítésének lehe-
tetlensége. Ez a pályájuk elején álló fia-
talabbakat éppen úgy sújtja, mint a be-
futott idősebbeket. Ezért válik elhanya-
golhatóvá más Sirály-előadásokhoz képest
a szereplők kora; ezért hagyja a rendező,
hogy Ruttkai Éva és Darvas Iván a kiégett,
a rutinjukból élő, felszínes középszerű
tehetségek megrajzolása-kor a saját
színészi manírjaikat szinte az
elviselhetetlenség határán is használják;
ezért lesz Trepljov Reviczky Gábor ala-
kításában a megszokottnál érettebb, neu-
rotikusabb, maibb értelmiségi; ezért nem
Nyina fejlődésrajza adja az előadás hang-
súlyozott keretét, hiszen az ő életútja
éppen úgy belesimul az összképbe, mint a
többieké, s Horvai nyilván azért is
választotta Hernádi Juditot erre a szerepre,
mert ő az a színésznő, aki sajátos művészi
egyéniségéből adódóan egyszer-re tudja
megmutatni Nyinában a naiv rajongót meg
a rafinált nőt és művészt úgy, hogy hol az
egyik, hol a másik énje kerüljön az
előtérbe. Hernádi egyet nem tud
megmutatni, de ez az előadás
kimenetelében döntő: a figura középsze-
rűségét, a maga sorsában az Arkagyinák
és Trigorinok középszerűségének újra-
termelődését. Végső soron a rendezői
koncepció sem teljesedik ki, a pontosan
végiggondolt színészi-értelmezésbeli po-
lifónia nem születik meg az előadásban.

Mi van a szövegen túl?

Mint ahogy az eddigiekből is kitetszhetett,
A Manó kivételével egyetlen más
előadásban sem született meg ez a bizo-
nyos polifónia. Mi lehet ennek a már
említett problémákon túl az oka? A szöveg
és a szituációk elemzésének illetve
kibontásának elnagyoltsága. Nem véletlen,
hogy Sztanyiszlavszkij színész-pedagógiai
módszere oly erősen kötődött Csehov
drámaművészetéhez. Sok más egyéb
mellett a Csehov-darabok szö-
vegszerkezete inspirálta Sztanyiszlavszkijt
arra, hogy a szöveg mögöttesére irányítsa
a színészek figyelmét, s meg-követelje, ne
csak a szöveget mondják, hanem a két szó,
mondat vagy gondo-

lat között lezajló belső történéseket is
játsszák el.

Ma is az a Csehov-interpretálások alap-
kérdése, hogy milyen mélységben sikerül a
szöveg elemzése, megvalósul-e az, hogy
ne csak az ebédet mutassák meg a
színpadon, hanem azt is, hogy ebéd közben
esetleg megteremtődik-e a boldogság vagy
tönkremegy-e az élet. Á darabok
különböző szintjei csak ezzel az elemző
módszerrel hozhatók fel-színre. Csehovnál
különösen nagy szerepe van a
monológoknak, ezek színpadi megoldása
árulkodik leginkább az értelmezés
mértékéről. Alig-alig találkozhattunk jól
felépített, több szinten értelmezett, árnyalt
monológokkal. Andorai Péter, Kulka János
(Trofimov), Győry Emil (Gajev)
szólóprodukciói mellett a Katona József
Színházban a monológoknak az előadás
egészébe illesztő megoldása említhető
meg.

A Manó azért is olyan kivételesen nagy
élmény, mert alig van olyan szituáció az
előadásban, amely mögött ne éreznénk a
szavak és a gondolatok, a cselekedetek és a
szándékok, a csöndek és az érzelmek
sokszálú kapcsolatát, szinkron-ját és
aszinkronját. Gondoljunk Jelena
Andrejevna és Szofja Alekszandrovna
(Udvaros Dorottya és Csonka Ibolya)
boldogság-boldogtalanság duettjére, a
Manó (Cserhalmi György) és Szofja va-
csorájára, Vojnyickij (Sinkó László)
minden megnyilvánulására és így tovább.

De szép példái vannak a szöveg- és
szituációelemzésnek a szolnoki és az új-
vidéki előadásokban is. Paál István ren-
dezésében mindenekelőtt Jelena
Andrejevna Asztrovot kifaggató jelenete,
amelyben főleg Andorai Péter tárja fel
borzongató mélységekig a helyzet és fi-
gurája lényegét, vagy Kovács Lajos né-
hány megmozdulása, ahogy például a bir-
tokeladás bejelentését fogadja, ahogy egy
zongoraszéket magához ölelve előrejön,
vagy ahogy az elhibázott lövés után a
Jelenának szedett csokrot és a revolvert
szorongatja a kezében, illetve a negyedik
felvonás első jelenete, amelyben Szendrey
Ilona (dajka) és Fekete András (Tyelegin)
tökéletes példáját adja annak, hogyan lehet
a csehovi komédia alaphangját eltalálni,
hogyan lehet úgy ellenpontozni, hogy a
humor a szorongató drámát ne kioltsa,
hanem hatását erősítse.

A Harag-trilógiából ezúttal csak a Három

nővér Szoljonij-értelmezését, a
Cseresznyéskert Trofimov-Ánya kapcso-



latát és Szimeonov-Piscsik alakjának
összetettségét, illetve a Ványa bácsi egé-
szét említem meg.

De az űzött-hajszolt tempójú pécsi elő-
adásban is vannak olyan pillanatok,
amikor feltárul a csehovi szövegépítkezés
minden rétege, így mindenekelőtt
Galambos György vándorának megjele-
nésekor és Cserényi Béla Firszének
tempót csendesítő megszólalásaikor.

Ahol nyoma sincs a szituációk belső
elemzésének, az a pesti Ványa bácsi. Ez
egészen triviális ellentmondásokban és
következetlenségekben is megmutatkozik,
kezdve attól, hogy nem konzekvensek a
járások, folytatva a szituációk
kibontatlanságán át a színészi megnyil-
vánulások motiválatlanságáig. Ha egyszer
jobb hátul lehet kimenni a színpadról vagy
bejönni a színpadra, akkor hogyan
közlekedhetnek egyszer-egyszer másfelé a
szereplők; ha soha nem játszik a hátsó
függöny mögötti terület, miért használják
akkor, amikor Szonya elbúcsúzik
Asztrovtól; mi indokolja, hogy a felindult
Szerebrjakov mint egy vendéget kísérje a
kijáratig Ványát, amikor az a számon kérő
monológja után fenyegetőzve kirohan a
színről, ha csak az nem, hogy a rendező a
bal elöl álló színészt a színpad közepére
juttassa valamilyen módon a következő
mondatra; s vajon mi motiválja Asztrovot,
hogy eleget tegyen Szonya kérésének, s ne
igyon tovább, hiszen nem tudjuk, valóban
részeg-e vagy csak megjátssza ezt az
állapotát, egy szóra képes-e kijózanodni
vagy csak összeszedi magát, a színészi
alakításból hiányzik a szavak és a
cselekedetek indítékainak rendje. S a
példák vég nélkül sorolhatók.

Mint ahogy arra is, hogyan kevered-nek
az előadásokban a naturális és a jelzéses
megoldások. Megint csak a pesti Ványa
bácsiból vett példa: a Tyelegint játszó
színész csak markírozza a gitározást, a
zene a színfalak mögül hallat-szik,
akárcsak a pisztolydörrenést imitáló
léccsattanás; a felvonások közben hol
gitárszó, hol pedig balalajkaegyüttes
hangfelvétele szól; egyszer használják a
szövegben jelzett hangkulisszaelemeket,
másszor nem, és így tovább.

A szolnoki Ványa bácsiban már a dísz-
letkonstrukcióból is adódik ez a kevere-
dés, hiszen a bútorok, a kellékek való-
ságosak, de például a második felvonás-
ban az ablaknyitást úgy jelzik, hogy a
függöny egy szárnyát fellendítik egy fe-
nyőgallyra, vagy az esőről, a viharról

Szoboszlai Éva (Szonya), Koós Olga (Maman) és Kovács Lajos (Ványa bácsi) a szolnoki előadás
zárójelenetében (Szoboszlai Gábor felv.)

szó van, de színpadi jelzése már elmarad
stb. A Cseresznyéskertben használt kút
csak arra kell, hogy Trofimov a jövőről
szóló monológját abba kiáltsa bele, s ez
felerősítve, visszhangosítva hangszórón
keresztül hangozzék el. A Sirályban az
első három felvonás valóságosra törekvő
díszletével szemben a negyedik felvonásé
szimbolikus (a vízbeugrálással ellentét-
ben ágon lógó csillár, megtépett színpadi
függöny).

Ko mikum és tragikum e g y s ég e

Végezetül arról a sokat vitatott kérdés-ről
kell szólni, hogy mennyiben. tekinthetők
komédiának Csehov színművei? Hogyan
nyilvánul meg az előadásokban a darabok
komédiai rétege? Hiába hivatkoznak
manapság oly sokszor Csehovnak ama
kijelentésére, miszerint az ő darabjai,
vagy legalábbis azok egy része,
tulajdonképpen vaudeville-ek, ezek-nek a
műveknek a komikuma sajátosan finom,
lírával és tragikummal át-szőtt. Ezt
leginkább A Manó társulata érezte meg,
ebben az előadásban fő-szerepet játszik a
humor, s itt rajzolódik ki a komikum
legszélesebb skálája. Másképpen
humoros Papp Zoltán Zsoltuhinja és
Gelley Kornél Gyagyinja, más humort
képvisel Sinkó Vojnyickije vagy Horváth
József és Vajda László Orlovszkij párosa,
egészségesen könnyed komikumot
testesít meg Szirtes Ágnes Julia
Sztyepanovnája és maró öngúny keserű
komikumát Rajhona Ádám Sze-
rebrjakovja. A komikum minduntalan
tragikus színezetű szituációba fordul,
vagy fordítva, a tragikumba hajló epizó-
dok humorban oldódnak fel. A befejezés
happy endje fejezi ki legtökéletesebben a
komikum és a tragikum dialektikáját

azzal, hogy a három egymásra találó pár
boldogsága korántsem ígér számukra
felhőtlen jövőt.

A szolnoki Ványa bácsi mindenekelőtt a
címszerepet alakító Kovács Lajos sze-
repértelmezése jóvoltából kap groteszk-
komikus felhangokat. A Sirályban alig-alig
van jelen a komikum, s ha igen, akkor úgy,
mint a második felvonás abszurd színezetű
napozásjelenetében, ami-kor a szituáció és
a jelmezek, a pózok ellentéte hordozza a
komikum forrását. A pesti Ványa bácsi
sótlan előadás, a Cseresznyéskertben pedig
az eseményeket kívülről láttató rendezői
szemléletből adódóan az egész előadásnak
enyhén karikírozó, szatirizáló hangvétele
van.

Harag György a Három nővérből elő-
hozta a rejtett komikumot (főleg Szoljonij
és Kuligin figurájában), és a Ván

ya bácsi-
előadást a komikum és a tragikum
határmezsgyéjén tartja végig, s hol ezt, hol
azt a hangvételt erősíti fel, s így állandó
vibrálásban él a színpad és a nézőtér
egyaránt. Ványa bácsi groteszk és Sze-
rebrjakov üres figurájára, a férfiak ku-
tyakórusára, Ványa női ruhába öltözteté-
sére, a sikertelen lövés jelenetére emlé-
keztetnék.

Csehovot játszani mindig próbatétel -
írtam a bevezetőben. Az, mert nemcsak
egy szerző, egy stílus ismeretéről kell
számot adnia a színrevivőknek, hanem
lelepleződik a társulatok, a rendezők
szakmai színvonala, igényessége is. Ez a
sorozat tehát nemcsak többé-kevésbé
megoldott Csehov-előadásokat nyújt a
nézőknek, hanem viszonylag hű képet ad a
színházak között meglevő szakmai,
gondolkodásbeli, hivatástudatbeli kü-
lönbségekről is.


