
diplomás, gyakorlattal rendelkező színé-
szek. A jelentkezőket a színházak
választják ki, és annak ellenére, hogy a
tan-folyam részben önköltséges, a
vállalkozók száma nagyobb, mint a
kapacitás. A tananyag „szabályos":
délelőttönként próbálnak, délután
mozgás-, beszéd- és énekórákon vesznek
részt. (Az egyik csoportban egy kritikus
is volt.)

A helsinki egyetemi rangú Színművé-
szed Akadémián tizenöt állandó tanár
működik közülük egynek professzori
fokozata van , és a legjobb finn művészek
vesznek részt az oktatásban. Így például
Ralf Lĺngbacka illetve Kalle Holmberg
egy-egy háromhónapos kutatóprogramot
állított össze, amelynek során
laboratóriumi körülmények között,
videokamerák segítségével sajátosan az
alkalomra készített anyaggal dolgoznak a
legnevesebb professzionista színészek. A
cél olyan - közönség elé kerülő - pro-
dukció létrehozása, amelyben a színházi
munka különböző folyamatai és néző-
pontjai kapnak hangsúlyt. Tavaly feb-
ruárban mintaanyagként egy klasszikus
művekből összeállított jelenetsort dol-
goztak föl, amelynek ez volt a címe: „A
nagy behódolás".

Az első kutatóprogramot vagy „kuta-
tási tervet" az a meggondolás hozta létre,
hogy a tízhetes továbbképző kurzuson
nincs mód olyan produkció létrehozására,
amely találkozik a közönséggel; a kö-
zönséggel való kapcsolat nélkül viszont
hiányzik a színház egyik legfontosabb
alkotóeleme. A program vezetője Ralf
Lĺngbacka volt, szoros együttműködésben
Pekka Lounela íróval és Heikki Kinnunen
színésszel, aki Lĺngbacka
asszisztenseként működött. A témát a
programban résztvevők határozták meg,
címének ezt adták: A nő szerepe és tevé-
kenysége a társadalomban. Konkrét
anyagként Hella Wuolijoki drámaírónak, a
finn kultúrpolitika vezető alakjának éle-tét
és munkásságát használták föl. Végül is
bemutatható színpadi produkció nem jött
létre. Nem készült el a végleges szöveg;
Lounela néhány jelenetet megírt
beszélgetések, improvizációk és a próbák
alapján, de a módszer mégsem bizonyult
praktikusnak. A munkát elhalasztották, az
elkészült anyagot valószínűleg földol-
gozzák majd a televízió számára.

A következő kutatási programot
öthónaposra tervezik.

A helsinki Színművészeti Akadémián
folyó munkáról nem tudom azt írni:
olyan, mint nálunk.

Kicsit irigylem őket ezért.

BÁNYAI GÁBOR

Élni kell!

Efrosz H á r o m nővérje a
Malaja B r onna já n

Az elmúlt hónapok moszkvai színházi
csemegéje: egyszerre három színház is
műsorára tűzte Csehov mindig aktuális
remekművét, a Három nővért. A
Szovremennyik Színházban Galina
Volcsek a rendező: túlfűtött hangulatú,
ideges elő-adása a mai ember
idegrendszeréből eredezteti a három lány
történetét; modern haláltáncok közepette
éljük meg a tenni akarás és a
tehetetlenség összecsapását, drámai
megoldást nem eredményező küzdelmét;
az előadás nem aktualizál, inkább
kortalanná teszi Csehovot, á l ta lánosítja,
de végül átélhető ítéletet fogalmaz meg a
csak szavakban létező szépség ellen.

Ljubimov a Tagankán- mára kénysze-
redetten elfogadott új, nagy és gyönyörű
színházban - melybe csak a régi színhá-
zon keresztül engedi be a nézőket - a kö-
zeget a csehovi figurák egyenrangú part-
nerévé teszi. Az ő számára a darabbéli
Moszkva nem egyszerűen az elvágyódás
megfogható-megfoghatatlan szimbóluma,
hanem valóságos helyszín ahová a
szereplők ugyan csak eljutni szeretné-
nek, de ahol a színházi előadás zajlik. Ka-
tonazene fogad - s csak később jövünk rá,
hogy a rezesbanda valóban az utcán
játszik, mikor eltűnnek a nézőtér falai, s
a leereszkedő oldalak mögött a téren
meglátjuk őket. Ez a jellegzetesen ljubi-
movi „teátrális" ötlet csak egy a sok kö-
zül: ahogy a színpadi emelvényrendszer-
rel elválasztja a „lélek" és az „élettér"

színpadát Natasa és Andrej szerelmi
párbeszéde például a lélek színpadán zaj-
lik, hogy aztán megállás nélkül követ-
kezhessen a második felvonás, Natasa
triumfálása, azzal az egyszerű jelzéssel,
hogy Andrej leemeli őt a realitások terébe
, azzal éppúgy a tragikus-reális bohózat
irányába lép, mint az előadást záró
gesztussal. Egyikével a felejthetetlen
ljubimovi képeknek. Olga zárómono
lógjakor ismét szól a katonazene, onnan
kintről, a térről, s Olga zokogva erősít-
geti, hogy minden megváltozik, ők élni
fognak, hiszen a zene oly vidáman, olyan
boldogan szól s aztán arra a kérdésre,
hogy csak tudnák, miért élnek, jaj, mi-
ért: ismét leereszkednek az oldalfalak,

s mi kilátunk a térre, Moszkvára, a vá-
gyakra. A valóságra. Vége, mehetünk
haza.

A harmadik, melyről írni akarok, Ef-
rosz előadása. Külsőségeiben, szcenikai
és szerepostási megoldásaiban, zenei
ívében hagyományos előadás. S valahogy
éppen ezáltal ebben a leginkább kiderít-
hető, hogy a modernség, a napi nézővel
való együttgondolkodás nem a felszínen
érhető tetten. Ez az előadás a teljesen
megcsontosodott színházi alkotók és né-
zők szemében sem lehetne kézlegyintés-
se] elintézhető botránykő: s lám, hatása
mégis oly erős, mint például Ljubimov
teátrálisan zseniális színpadra állítása.

Valerij Levental nyitott színpadképe
egy ház nappaliját mutatja. A bordó alap-
szőnyeg és a sötétbarna bútorok fojtottan
szép hangulatot sugallnak. A jobb első
portálban az emeletre, Csebutikin la-
kásába vezető ajtó, szemben vele az ajtó
Olga és lrina szobáihoz vezet. A színpad
bal oldalán falépcső, ez vezet föl Andrej
szobájába. A színpadteret ekrü tüllfüg-
gönyök szelik át átlósan, mögülük de-
reng a fény. A falakon fényképek: bi-
zonnyal a közeli ismerősök, barátok s
mindenekelőtt a családtagok képei. A
színpad mélyén jobbra ebédlőasztal, kö-
rülötte sok-sok szék, hiszen itt nagy
vendégeskedések szoktak lenni. Elöl bal-
ra kanapé, jobbra kis asztal két székkel.
Leghátul nyitott a színpad, a kertre látni.
Ezüstösen csillogó, fehér kérgű nyírfák
törnek az ég felé, előttük kis kerti pad. A
fáknak csak a törzsét látjuk, ágaikat
elfedi a színpadot mennyezetmagasságban
három oldalról körülvevő hatalmas
festmény: őszi táj, az elmúlás színeivel,
rajta három lány. A három nővér úgy,
abban a ruhában, ahogyan az előadás
végén látjuk őket. A nyírfák ágai vissza-
hajlanak felülről a képre. Kezdet és vég-
pont egyszerre van jelen. Nem egyszerűen
szimbólumértékkel. Reális időt és teret ad
a történetnek.

Olga jön be először a színpadra. El-
húzza a függönyöket, lassan betör a nap-
fény az egész szobába. Érkeznek a többi-
ek. Mása a hagyományos fekete ruhában,
lrina fehérben, a katonák hűtlen-hűséges
uniformisban. Mása a kalapjával játszik,
valójában nincs jelen, Olga pedig erőlte-
tett vidámsággal beszélni kezd. Szinte
már ezen a ponton eldől az előadás stí-
lusa. Szó sincs arról, hogy a most
következő történet során változik igazán a
lányok élete. A végjáték szemtanúi va-
gyunk az eIső pillanattól fogva. Olga (V.
Szaltikovszkaja) a jól megtanult lecke



biztonságával kántálja szövegét, ha törik,
ha szakad, Irina születésnapján jó
hangulatot akar. Mását kivéve mindenki
belemegy a játékba. Ő legszívesebben
elmenne, nem tudja eljátszani a vidámsá-
got. Unatkozik, s unalmában még sze-
retteihez is kegyetlen. Pedig nem bánná,
ha történne valami. Mikor végre kimond-
ja, hogy elmegy, feltűnően sokáig igaz-
gatja a kalapját, nem boldogul vele. Ez a
Mása (O. Jakovleva) minden nap reméli,
hogy megváltozik valamiképp az élete.
Nem attól, amit Tuzenbach (P. Fedorov)
szaval a munkáról. Arra oda se nagyon
figyel. Az ajtót nézi mindig, vár valakit,
aki majd megoldja az ő életét.

És betoppan Versinyin. A fogadtatása
ismét azon a túlcsigázott, hamisan vidám
hangon folyik, ahogyan a darab indult.
Most már Mása is belemenne ebbe a
játékba - de saját mondata: „Mennyire
megöregedett!" visszarántja kezdeti apá-
tiájába. Pedig Versinyin (O. Vavilov)
vonzó és még fiatal ember. Pillanatok alatt
a társaság középpontjába kerül, még a
félszeg, az embereknek a szemébe nem
néző Andrejt (I. Sabaltasz) is leveszi a
lábáról. Megszokta már, hogy minden új
állomáshelyen ő legyen a társaság szóvi-
vője, kedvence - sugallják gesztusai.
Másához nem a hirtelen fellángolás löki:
idegesíti, hogy van egyvalaki, s méghozzá
nő, aki nem borul azonnal a lábai elé.

Nagyon fiatal szereposztású ez a Három
n ő v é r . Pontosabban: Efrosz nem dől be
azoknak a közhelyeknek, hogy egy
Csehov-korabeli harmincéves annyit élt
meg, mint egy mai ötvenes (hogy ki találta
ki ezt a koravénségről szóló dajkamesét,
ma már kideríthetetlen). Így azután olyan
korú színészekkel játszatja el valamennyi
figurát - és itt az illúzió hihetőségéről, nem
személyiigazolvány-bejegyzésekről van
szó -, amennyinek Csehov, aki erre mindig
gondosan ügyel, többször elmondatja
darabjaiban, tehát amilyennek az író meg-
álmodta őket. És ettől tétje lesz a dolog-
nak. Ennek a negyvenöt-ötven éves
Csebutikinnak (G. Korotkov) még tényleg
fontos lehet, hogy elrontotta az éle-tét,
hogy egyedül maradt; az érett férfi
Versinyinnek vagy a férfikor küszöbére ért
Andrejnek valóban tét egy elrontott
házasság; a Tuzenbachnál alig idősebb
Szoljonij (A. Kotov) reálisan gondolkod-
hat egy Irinával kötendő házasságról.
Röviden szólva: reálissá teszi Efrosz az
egyes szereplőket és egymás iránti viszo-
nyukat is. Ezzel már átélhetővé téve egy-
ben a konkrét történéseket, s megte-

remtve a magunkra ismerés fényében az
általánosításnak a lehetőségét és szüksé-
gét.

Ez még külsődleges eszköz, ha fontos is.
Az értelmezés lényegi pontjait a játékok és
a szövegek viszonya rejti. Amikor az első
felvonásban Tuzenbach a szerelméről
beszél Irinának, az élet szépségét dicséri.
Csehov instrukciója szerint Irina (O.
Szirina) könnyekkel a szemében kérdez
vissza: s ha csak annak látszik? Majd erőt
véve magán belemenekül a már is-mert
szólamba arról, hogy dolgozni kell, s
akkor elmúlik a szomorúság. Efrosz
Irinája érettebb. Tudja, hogy amit mond,
az csupán szólam, menekülés az
ismeretlenbe. És ettől igazán szomorú,
ettől valóban zokogni kezd. Ebben az
előadásban nem az a legfőbb akadálya,
hogy beleszeressen a báróba, mert az csú-
nya, s nem álmai lovagja. Az inkább, hogy
Irinához képest a fiatal tiszt sokkal
éretlenebb, naivabb. Efrosz ebben a hat-
nyolc mondatos dialógban bizonyítja,
hogy ez a két ember nem való össze:
amikor ugyanazt mondják, akkor is más
nyelven beszélnek.

A valódi végiggondolás jegyében Natasa
(V. Majorova) itt nem szürke, nem ellen-
szenves. Szép, fiatal, szerelmes lány bújik
szégyenlősen Andrej karjaiba. Még az
ízlésével sincs olyan nagy baj. Az a bizo-
nyos zöld öv kifejezetten illik a ruhájához:
Olga megjegyzése ennek megfelelően nem
Natasát, hanem önmagát minősíti. A
védekezését, mely ösztönösen irányul egy
külső ember ellen, aki befolyással lehet
életükre. A felvonást záró jelenet gyönyörű
beállítása is ezt sugallja. A tár-saság a
nagy ebédlőasztal köré ül, Olga eléjük
vonja az egyik tüllfüggönyt, s az így
leválasztott előtérben zajlik Andrej és
Natasa kettőse. Amikor aztán Andrej
megkéri Natasa kezét, az egész társaság a
diagonálisan húzódó függöny mögé áll,
onnan figyelik a szerelmeseket. S a boldog
ölelkezés hátterében mint egy pa-
noptikumban ott az egész kompánia: a
furcsa fényben sápadtan, szürkén, félve.

Most érteni először az előadás nyitó ké-
pét, melyről szándékosan nem szóltam
eddig. A tüllök még összehúzva, alig van
fény a színpadon. Bejön Fedotyik az első
felvonásban később megjelenő búgócsi-
gával a kezében. Köréje gyűlik vala-
mennyi szereplő, mint egy családi tablón.
A csiga búgni kezd, forog - ki örömmel, ki
szomorúsággal, ki félelemmel nézi. Az
életét, a vágyait. Lassan halkul a búgás, a
csiga az oldalára dől. Ennyi volt, amíg ki
lehetett látszólag lépni a mindenna

pokból. Erre a nyitóképre felesel az első
felvonás panoptikuma. Pedig ez még csak
a végjáték kezdete.

Efrosz a második és a harmadik felvo-
nást játszatja egyben. Ez a középső sza-
kasz mutatja leginkább, miképp változott a
rendező véleménye a darabról az évek
során. Harmadik Három nővér-rendezése
ez. (Hogy miért rendezte meg harmad-
szor? Nevetve azt válaszolta: Ahány
nővér, annyi rendezés.) Magam a máso-
dik változatot láttam évekkel ezelőtt. Ak-
kor Efrosz egyértelműen tragikusnak áb-
rázolta a világot, a lányok történetét. Nem
adott fölmentést akkor sem, de a
hangsúlyt az élet kilátástalanságára he-
lyezte. Most tragikomikusabb az egész
kép, s ezzel az ítélettel juttatja el a sze-
replőket és nézőket egyaránt az „élni
kell" még sokkal fájdalmasabb felisme-
réséhez.

Ennek egyik jele Natasa figurájának
változása. Mint azt magyar színpadon
Székely Gábor Három nővér-rendezésében
láthattuk már, Efrosz is elismeri, hogy a
társaság legéletrevalóbb tagja, azt mond-
hatni, az egyetlen valóban túlélő Natasa.
Mert bár kegyetlen és olykor könyörtelen
módon, de legalább tevékenykedik. Fel-
rúgja a familiáris hazugságok vonzó, de
bénító szövevényét, nem szaval a munká-
ról és az erkölcsről, hanem dolgozik és
alkalmazkodik a világ abszurditásaihoz.
Nem rokonszenves persze ez a magatar-
tás. Sokkal inkább vonzódunk az élet
illúzióját keltő elhallgatásokhoz, pátyol-
gatásokhoz, bár nem jutunk vele sehova
sem. Natasa első ténykedése valószínűleg
az - sugallja a színpadkép -, hogy eltün-
teti a falakat borító fényképek jelentős
részét. Nem a múltból akar élni, miköz-
ben a jövőről beszél - neki ugyan fogalma
sincs a jövendőről, nem is érdekli, de a
jelent maximálisan ki akarja használ-ni.
Nem abszolút igazság tehát az övé, de a
többiekhez képest mégiscsak egyfajta
tevékeny igazság. Ez a Natasa nem
hanyagolja el magát, nem slampos, nem
változik a házasélet során - a szokott
beállításokkal ellentétben. Határozott,
szép, irányításra termett asszony.

S ennek fényében a nővérek legőszin-
tébb jajgatásai, panaszkodásai, elvágyó-
dásai némiképp nevetségessé, abszurddá
válnak. Mása és Versinyin játékai meg-
állnak félúton a szerelem és a viszony le-
hetőségei között - Natasa gondolkodás
nélkül egyezik bele Protopopov ajánla-
tába. Ismétlem: Efrosz nem állítja, hogy
Natasa ezáltal különb vagy jobb ember



a többieknél. De legalább vállalja az éle-
tét. Mása és Versinyin nem meri. Az egész
második felvonás alatt Mása kezében egy
similabda van. Eldobja magától, s a gumi
visszahúzza a labdácskát. Versinyin felé
hajítja, s az vagy visszaadja, vagy Mása
talál egy újabbat. Gyönyörű metaforává
válik ez a játék: a kezdőpont-ra való
örökös visszatérést, a nem történést
példázza. Versinyint vonzza az unatkozó
szépasszony, Mását a csinos katonatiszt.
De nem merik eldönteni, hogy flört vagy
vállalható szerelem történik-e köztük.
Versinyin, ha nem kap teát, éppoly laposan
filozofálgat, ahogy Mása férje, a
rokonszenves és férfias Kuligin (A.
Peszeljev). Kuligin ebben az előadásban
nem sekélyesebb vagy nevetségesebb, nem
korpulensebb vagy unalmasabb Versin
vinnél. Másának azért kellene a kato-
nariszt, hogy megoldja az ő életét. Kuli-
gin nem volt képes erre. Nem is lehetett,
de Mása nem tudja, hogy egy másik ember
ezt soha nem teszi meg helyette.
Kuliginnek egyetlen bűne van, s az is ön-
magával szemben. Hogy nem Olgát vet-te
feleségül, aki talán mellette még inkább
képes lenne dolgozni, megtalálni a helvét.
Kuligin hisz abban, amit csinál - így
például a híres jelenet, amikor Irinát
sokadszorra ugyanazzal a gimnáziumi
évkönyvvel ajándékozza meg, itt nem
nevetséges. Hacsak azon nem nevetünk,
hogy valaki megszállottan szereti a maga
munkáját. Ez a Kuligin éppen ezért nem is
féltékeny. Szerelmét Versinyin nem -
legfeljebb Olga rendíthetné meg. De Olga
ügyel a szabályokra, s Kuligin is. Ezért jár
Mása nyomában. Mindent tud, de nem
akarja, hogy kiderüljön. Mert azt is tudja,
nem először és nem utoljára fordul elő egy
ilyen határozatlan kapcsolat felesége
életében. Amikor a darab második felében
állandóan Mását keresi, az Efrosznál szinte
az abszurd s z i n t j é n játszódik: bohózatba
illően nem találkoznak össze, kergetik
egymást. Natasa a jelennek, Kuligin a
látszatnak él - nem ostobaság vagy
érzéketlenség, ha-nem az életben maradás
feltételének okin. A gesztusrendszer is
ennek megfelelően épül. Natasa és Kuligin
kivételével mindenki enervált és fáradt,
mozdulata-ik puhák, határozatlanok. A
természetességet erőltetik magukra -
legőszintébb perceik mindig telítve vannak
teátrális túlzásokkal. Amikor a második
felvonás végén Natasa elmegy szánkózni,
Irina egedül marad a színen. Szívhez szóló
zene szólal meg, lrina térdre esik, karjait
kétségbeesve nyújtja ki a megmaradt ké-

pek felé, azt zokogva: Moszkva!..
Moszkva!

Efrosz nem az elvágyódás, a jobbra
törekvés szimbólumát és fontosságát
kérdőjelezi meg. Azt bizonyítja, hogy ez a
szép vágy tehetetlenséget és tehetség-
telenséget takar. A harmadik felvonás, a
tűzvész haláltánca leplezi le ezt leginkább.
A behúzott tüllökön játszik a lángok vörös
fénye. Nem a város, hanem egy
élethazugság ég le a szemünk láttára.

A legélesebben ezt Csebutikin jelenete
példázza. Lavórral a kezében bejön, járása
bizonytalan, hangja siránkozó. El-
panaszolja orvosi sarlatánságát, hogy
meghalt a kezében egy asszony - Olga és
Natasa az oldalfalhoz bújva rettegve
figyelik. Már-már megsajnálnánk a leré-
szegedett orvost, amikor burleszkfilmzene
szólal meg. Csebutikin leteszi kezéből a
lavórt, figyelni kezdi a zenét, tagjai akara-
ta ellenére ritmusra mozdulnak. S hama-
rosan dróton rángatott bábuként táncol,
vonaglik - s esik össze a zene végén. Nem
az orvos részeg igazsága kérdőjele-
ződik meg, hanem önsajnálata válik po-
jácává. Csebutikin feloldozást vár a gyó-
nás után - de Efrosz nem ad feloldozást.

Ahogyan a felvonásvégen Andrej sem
kapja meg önsajnálatáért a sajnálat kö-
nyörületét. Híres monológja, melyben
előbb számon kéri nővéreitől, hogy mi-ért
nem szeretik az ő Natasáját, majd azt kéri,
hogy ne higgyenek neki semmit
visszhangtalanul mondódik el. Mindenki
otthagyja, nővérei kimennek a színpadról.
Feltűnik egy pillanatra Kuligin, aki Mását
keresi abszurd megszállottsággal, de észre
sem veszi Andrejt. És Andrej mondja a
magáét az üres szobának. Nincs reakció.

Csak egy újabb hazugság. Most Olga
részéről. Ö, aki egy jelenettel előbb osto-
baságnak nevezte Mása gyónását
- egyébként Mása sem nézhet senki sze-
mébe közben - a szerelméről, most azt
tanácsolja Irinának, hogy menjen férjhez a
báróhoz. (Ismét mástól várja valaki a
megoldást. Ez a nagy hazugságuk.) Ülnek
a kanapén, ott, ahol eddig mindig Mása
beszélgetett Versinyinnel. Irina be-fekszik
Olga ölébe, megígéri, hogy férjhez megy.
Aztán lecsúszik a padlóra, széles
gesztussal könyörög, hogy előbb utaz-
zanak Moszkvába; aztán lekuporodik a
földre, zokog, csak a Moszkva szót is-
mételgeti, szól a furcsa keringő - egy ja-
pán zeneszerző európaias hangvételű
gyönyörű zenéje , s a második rész ez-
zel a zokogáskádenciával zárul. De Irinára
már Olga sem figyel. Senki nem

figyel a másikra. Ebben legalább közös
valamennyi szereplő. S ez a bűnük.

Efrosz rokonszenve - ha kegyetlenül is -
a nővéreké, illetve azoké az embereké,
akik a szépséget akarják megőrizni,
átmenteni jelenükbe, tán jövőjükbe, is.
(Érdekes módon ez az alapgondolat tel-
jesen kvadrál 'Ádám Ottó Három nővér-

rendezésével: de míg Ádám Ottó a szép-
séget a múlttal azonosítja, s elvesztését
tragikusnak láttatta, a külső világ betöré-
sének, mellyel szemben menedékre van
szükségünk - Efrosz nem vetíti ki a fele-
lősséget, nem hisz a menedékek hazugsá-
gaiban ma már.) Efrosz rokonszenve an-
nak beismeréséből fakad, hogy
mindannyian ilyenek vagyunk. Se jók, se
rosszak. Emberek. Erényekkel és hibákkal,
vágyakkal és tehetetlenségekkel. És ezért
az esendőségért bűnhődnünk kell időn-
ként.

Ezt teljesíti ki a negyedik felvonás. A
színpad immár teljesen üres. Nincs benne
egyetlen bútor sem, eltűntek a függönyök,
a falakon egyetlen kicsiny kép maradt.
Nem tudni, kié. Szól a katonazene,
beragyog a napfény, nem lehet elrejtőzni
az előző rész félhomályába. Mindenki bú-
csúzkodik. Erőltetett vidámsággal. Natasa
megkönnyebbül, Kuligin a boldogságáról
beszél. Aztán bejön Mása, kezében ismét
fekete kalapja. Önironikusan kérdezi: Az
,,enyém" itt van? - aztán kimegy a kertbe.
Kalapját ráakasztja az egyik nyírfa
törzsére. S az rögtön temetői keresztté
változik. Már mindenki tud a báró
párbajáról. Irina egykedvűségével Efrosz
azt sugallja: talán lrina is tudja, de
bizonyosan sejti. És még visszatart-hatná
Tuzenbachot a végzetes lépéstől. De nem
teszi. Mert inkább bűnhődni, szenvedni,
Moszkva után vágyakozni akar, semmint -
bár megalkuvásokkal - változtatni az
életén. Senki nem segít: a báró lelövése
majdhogy kollektív gyilkossággá válik ily
módon.

De előbb még jön Mása és Versinyin
búcsúja. Versinyin sietne, de amíg nem
jön Mása, filozofálgatnia kell. Tenni
úgysem tud semmit, ismét a szavakba
menekül. Aztán bejön Mása. Lassan in-
dulnak egymás felé, míg Mása hisztériku-
san a tiszt nyakába nem ugrik. Nem a
férfit, hanem önmagát siratja. Lerántja a
földre Versinyint, zokog, teljesen ki-
vetkőzik önmagából. Most számol le az
életével. Bejön Kuligin (a csehovi inst-
rukció szerint csak később lépne be de
Efrosz indokolttá tette már eddig abszurd
be-bejöveteleivel, hogy bármikor,



szemle
bárhol felbukkanhat), rezzenetlenül figyeli
a jelenetet. Versinyin végre kibontakozik
az ölelésből, elmegy Kuligin mellett, de
nem néz rá. Olga Másához lép - ne sírj! És
az udvarias Kuligin most lesz először
durva. Gorombán félrelöki Olgát, Mása
fölé áll, hogy elmond-ja védőbeszédét,
továbbélésük zálogát. (Nem feladatom
Kosztolányi remek fordítását bírálni, itt
mégis meg kell tegyem. Ebben a
szövegben Kuligin egy ima kántáló
ritmusával, a zsoltárok belső rímeivel
beszél. Így nő önmaga fölé - ezt
hangsúlyozza Efrosz is. A magyar fordítás
száraz prózája megfosztja a színészt és a
rendezőt is ettől a lehetőségtől: így nálunk
kispolgári megalkuvásnak tűnik Kuligin
minden szava.) Beszalad Irina is, a
nővérek leülnek a kerti padra, Kuligin elöl
marad, álszakállt ölt és pojácáskodni kezd.
Harsog a katonazene.

Olga Kuligint és az élet igazságtalan-
ságát siratja, Mása a meg nem váltás miatt
zokog. Aztán Csebutikin hozza a báró
halálhírét. Irina nem lepődik meg - vég-re
ő is sírhat, sajnálhatja önmagát. A három
lány a színpad elején, az egyetlen
sötétebb ponton egymáshoz bújik. Irina
sírva, Mása a könnyek mögül előtörő
cinizmussal, Olga az előadást indító kán-
táló, erőltetett hangon bizonygatja, hogy
élni fognak, hogy dolgoznak, hogy újra
kezdik az életüket. Hogy élni kell. Élni
kell!

Tragikus ez a vég - de mégis szenve-
dően komikussá teszi, hogy tudjuk: nem
változik semmi sem a lányok életében.
Ismét a homályba, a tüllök mögé mene-
külnek. Nem az igazuk a kérdéses, a fel-
ismerésük. Csak az, hogy képesek-e az
igazságnak megfelelően élni. Önmaguk-
ban találni megváltást, s nem mástól vár-
ni azt. Ha nem, akkor is élniük kell. Mása
néhány mondattal előbb a kalapjáért
küldte Kuligint. Látjuk, Kuligin is látja a
nyírfára gyászlobogóul akasztott fekete
kalapot. Mégis kimegy, s behoz egy má-
sikat. Egy színeset. Mása első színes ru-
hadarabját. Az élet folytatódik.

Csak tudnánk, miért? - kérdezi Olga.
Harsog a katonazene. Újra bejön Fedotyik
a búgócsigával, körülállják a családi
fénykép tagjai. Búg a csiga, pörög-forog -
aztán lassan elhalkul zenéje, az oldalára
dől.

KELÉNYI ISTVÁN

A lázadás drámai
teorémája

Robert Brustein A lázadás színháza című
kötetének előszava bemutatja művének
„hármas célját"; miszerint: „egy uralkodó
eszme, illetve magatartás fejlődését
vizsgálja meg nyolc drámaírónál; mun-
kásságukat részletesen elemzi, végül ja-
vaslatot tesz arra, hogy egészében véve,
miként közelíthető meg a modern dráma".
Az előszó egyúttal a szerző vala-mennyi
teoretikai problémáját is jelzi. Ugyanis az
általunk kiemelt „uralkodó eszme", illetve
magatartás: a lázadás egészében véve
Brustein megközelítése. A lázadás drámai
megnyilatkozása pre-koncepcióként adja a
modern dráma szerinte lehetséges
megközelítését, könyvé-nek vezérfonalát,
melyre fölfűzi a nyolc drámaírót.
Elemzései ennek a megközelítésnek elvi
szempontjait keresik-érvényesítik e
drámaírók műveiben. A nyolc drámaíró,
szerzőnknek a lázadás-maga-tartás
fejlődéstörténeti és hatásmechanizmus-
koncepciójú logikájának sorrendjében:
Ibsen, Strindberg, Csehov, Shaw, Brecht,
Pirandello, O'Neill és végül (Antonin
Artaud-hoz kapcsolva) Jean Genet. E
névsor azt a problémakört is vázolja, hogy
ezen nyolc szerző mellé még legalább
ennyi felsorakoztatható lenne, akiket
„lázadó"-ként elemezhetnénk a modern
dráma fejlődéstörténté-ben. Éppen ezért
figyelemreméltó, miért éppen ezeket a
drámaírókat értékeli a lázadás színházának
képviselőiként Robert Brustein. És miért
maradtak ki a modern drámairodalom
jelentékeny alakjai közül jó néhányan?

A drámateoretikus előszómagyarázata
elvi előfeltételének tézisszerűségét is be-
vallja, sőt kissé mentegeti is, mintegy saját
ízlésére hivatkozva. De ez csupán részben
fogadható el egy alapvető elméleti
rendszerezőtől; s felfogásától több
toleranciát várhatnánk el. Mert amerikai
létére (vagy tán éppen ezért?) az európai
drámahagyomány modernségét vizsgál-ja,
sem Thornton Wilder, sem Arthur Miller,
de még Tennessee Williams lelkes hívei
közé sem tartozik - miként hirdeti
hivalkodva előszavában. O'Caseyt túlér-
tékeltnek tartja, Giraudoux-ért és Anouilh-
ért sem képes lelkesedni, Sartre

és Camus ugyan „izgató és serkentő el-
mék", drámaírónak azonban „jelenték-
telenek", továbbá Beckett, Ionesco, Dür-
renmatt is, bár érdekes dolgokat csinál-nak,
de munkásságuk „ez ideig" (1962-ig!)
nélkülözi a súlyt és a gazdagságot. Három
drámaíró (Synge, Lorca, Yeats)
munkásságát csodálja bár, de akár azt is
bebizonyíthatná, hogy nem eléggé kon-
cepciózusak és változatosak, mégis inkább
úgy véli, helyesebb, ha hely hiányára
hivatkozva indokolja mellőzésüket; mert
titkon reméli fölfedezni bennük a „lázadás
színházához való tartozást" --és ez a fő
célja.

Ennyit utalásként és bevezetőül a kötet
koncepcióját érzékeltetve! A fordító,
Földényi F. László érinti is ezeket a prob-
lémaköröket, de magunk is megállapít-
hatjuk Brustein tézismegállapításait íz-
lelgetve, tévedéseit, aránytévesztéseit és
hangsúlyelosztásának hibáit is látva, hogy
műve nem jelentéktelen. Irodalom-történeti
segédkönyvként alkalmazható, írja a
fordító utószavában, s egyetértve,
minősítéseit kiegészítve, akár dramaturgiai
kézikönyvként is forgatható. Jóllehet a
szerző a dramaturgia szót szinte kerülni
látszik, s néhány alapvető dráma-elméleti
vagy irodalomtörténeti fogalmat
közismertnek tekint, de nem a köz-ismert
értelemben alkalmazza. Földényi említ
néhányat (például romantika, metafizika,
társadalmiság, politika, személyiség); csak
kiegészítésként vázoljuk a problémát,
amikor a címhasználatra utalunk.

A lázadás színháza ugyanis a drámai
lázadás teorémáját érvényesíti, szinte
tantétel-didaktikával. Szerencsére ez a
didaktika érzékeny műelemzéssel párosul
és némi dialektikussággal. Legalább-is
csak azokat a drámaírókat vizsgálja és
azokat a műveiket, amelyek a tételét
igazolni látszanak.

A lázadás színháza valójában tehát nem a
színházi lázadásról, hanem drámaelméleti
megközelítésű lévén a dráma lázadásáról
beszél. Mindössze egyszer kapcsolja össze
tárgyalt drámaírója nevét színházi
vonatkozásokkal: Genet kapcsán Artaud
„kegyetlen színház"-áról elmélkedve. A
drámatörténeti megközelítés megkívánná,
hogy ezt a címe is jelezze. Miként Peter
Szondinál ( A modern dráma elmélete) a mű
drámateória-központúságát a címe is
érzékelteti; nem okozva félreértést. Vagy
akár Lukács György híres ifjúkori
munkáját is említhetnénk, A modern dráma
fejlődéstörténetét. S melléjük, hadd utaljunk
Almási


