
lyamatával párhuzamosan Natasa egyre
jobban birtokba veszi a Prozorov-házat és -
vagyont. Ahogy Udvaros elmondja Natasa
néhány mondatát - amelyben bejelenti, hogy
a fákat kivágatja, le-pocskondiázza Irina
övét, jelzi, hogy ő jó ember, hiszen a fák
helyére virágokat fog ültettetni, s egy padon
hagyott villa miatt patáliát csap -, az riasztó.
Mekkora utat tett meg ez a Natasa a névnapi
ebédtől idáig! Milyen iszonyú rombolást vitt
végbe a lelkekben, a sor-sokban! Hogy
lealacsonyította maga körül az emberi
tartalmakat! .Lopahin racionalizmusa nem
párosul kegyetlenséggel és
közönségességgel, az ő tervei, magatartása
még értéket hordoz. Ez a Natasa a módszert
élvezi, ahogy a kicsinyes, a mindennapok
apró értékeire összpontosító, kispolgári
vágyait kicsi-karja a környezetéből, s azt,
hogy eközben meggyötörheti, megalázhatja
az embereket.

S vele szemben egy másképpen kis-szerű
Versinyin áll, aki az egyik pillanatban
meghatott hangon vall szerelmet Másának, a
következőben nyársat nyelten ül a nő
mellett, mintha semmi közük nem lenne
egymáshoz, majd egy csésze teáért
nyűgösködik, s nevetségesen somfordál el,
ha a. felesége meg-zsarolja. A tűzvész után
Sinkó Versinyinje elemében van, úgy hiszi,
ő van fölényben Kuliginnel szemben. Állnak
az ajtó két oldalán, semmiségekről be-
szélgetnek, de a szemük mást mutat. Vajda
gyűlölködve néz a tisztre, Sinkó kihívóan, a
győztes hím korlátoltságával a férjre. S
amikor Mása megjelenik, már hármasban
folytatódik a játék, amelyben a szavak és a
gesztusok, a pillantások másról szólnak.
Versinyin csak fecseg, tudja, hányadszorra
mondja el ugyanazt. S amikor távozik,
Kuligin szinte megerőszakolja feleségét, s
úgy csikar ki egy csókot az asszonytól, aki
viszont Versinyin dallal hívó szavára ész
nélkül rohan a férfihoz. Ez az őrjítően
összekuszált hármas kapcsolat csak
erőszakosan szakadhat meg: Versinyint
elvezénylik, búcsúzása szánalmas. Olgával
képtelen egyetlen értelmes mondatot is
váltani, csak szüntelenül az óráját kapkodja
ki zsebéből. Amikor megérkezik Mása,
szárazon kopognak Sinkó szavai az utolsó
csók közben: „Aztán írjál." Olga, aki eddig
mindig fegyelmezett volt, s egyre soványabb
és megtörtebb lett, most a csóknál elhessenti
a kertben járókat, s maga is átéli a. csók
gyönyörét, és leplezetlen

féltékenységgel kopogtatja meg Mása hátát:
„Elég volt." S ekkor nem várt esemény
következik: Mása ököllel üti-veri
Versinyint, álmainak elárulóját -
tehetetlenségből, dühből s talán attól a
felismeréstől, hogy milyen is igazán ez a
férfi. Versinyin alig tud szabadulni Másától,
s mint akit űznek, hanyatt--homlok rohan ki
a színről, Kuligin pedig ott marad a túlélő, a
kiváró győzelmével.

Tuzenbach halálhíre után a padon sír
Mása, a jobb oldali falnál Irina zokogja:
„Tudtam ..." Olga Mása mellett összetörten
áll, s megszólal a fúvós zenekar. Mása
könnyes szemmel mondogatja: „Élni kell,
élni kell"; lrina azt, hogy „Dolgozom,
dolgozom"; Bodnár Erika pedig előrelép -
akár az elsó felvonás elején, amikor a szép
múltjukról beszélt -, s egy bizonytalan jobb
jövő körvonalairól szól. S a zene egyre
erősebb, a háttérben szürke köpenyes
katonák vonulnak be, helyben menetel-nek,
jobbra át, balra át vezényszavak
hallatszanak, előkerül Andrej, nyakába ülteti
Bobikot, s nézik a katonákat, mint a
felvonulásokon szokás, Mása hátai mögött
védőn-óvón ott áll Kuligin. Olga csak egyre
üvölti, hogy akik utánuk következnek,
azokra boldogság és békesség vár, meg azt,
hogy „jaj, csak tudnánk, miért a szenvedés,
miért". A zene elviselhetetlenül harsog, már
nem hallani sem Olga szavait, sem Csebuti-
kin „Mindegy' Mindegy!" kiáltásait, már a
nézőtéren elhelyezett hangszórókból is az
induló pattogó hangjai szól-nak, amikor
hirtelen lecsapódik a fekete függöny
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Libák és gúnárok

A Ványa bácsi
a pécsi Nemzeti Színházban

A jaltai villa iróasztalában őrzött kockás
füzet tanúsága szerint, amelyben a szerző a
befutott tiszteletdíjakat ellen-őrizte,
Csehovnak életében ez volt a legsikeresebb
darabja. A Moszkvai Mű-vész Színház nagy
szériában futó, parádés előadása mellett
egyre-másra műsorra tűzték a vidéki
direktorok is. A két férfi főszereplő:
Vojnyickij jószágfelügyelő és Asztrov
doktor kortársi hősök, az „orosz élet
tragédiájának" közismert szereplői voltak.

Nemcsak ebben a darabban léptek
azonban így a közönség elé. A Ványa bácsi,

mint tudjuk, A. Manó című 1889-ben
bemutatott s rendszeresen játszott darabból
készült, amelyet csak lassan szorított le a
színpadról. A kisebb-nagyobb dramaturgiai
és stiláris tökéletesítése-ken túl a két mű
között az alapvető különbség a Zsorzs és
Hruscsov, illetve Vojnyickij és Asztrov
közötti hangsúly-eltolódás. Ezt fejezi ki
maga a cím-változás is Hruscsov-Manóról

Vojnyic-
kij-Ványa bácsira. A kortársi élet és
színház megszabta szabályok értelmében az
új darab a két férfi párviadalának színtere
lett. A harc persze nem egymás ellen, még
csak nem is a szépasszonyért folyik.
Egymást féltékenyen figyelve (és -
szüntelen bírálva) ez a két tisztességes késő
narodnyik egy méltó emberi tartás
kialakításáért küzd fiatalkori eszméik-
illúzióik kimúlásának elviselésehez. Asztrov
egy aktív, Vojnyickij egy passzív
magatartáshoz jut el végül. Nem biztos
azonban, hogy ez a dolog lényege.

A későbbi nagy művek szimbolikája itt
még csak egy-egy jelzésben bujkál: egy
„szöveg alatti" kijelentés a reggeliző-
asztalnál, egy megtiltott zongoraszám, az
éjjeliőr .kereplője, Afrika térképe a
behavazott ablak mellett. Mindeneset-re a
szavaknak van még jelentésük, és a
legfontosabb dolgokat ez a két ember
mondja ki.

A darab színpadi története során a legtöbb
rendező ezért „kijátssza" Őket egymás ellen,
s valamiképp állást próbál foglalni. Ez néha
fontos életáramo-



kat vezet az előadásba, néha azonban
brutálisan leegyszerűsíti a darabot.

A bemutatón az Asztrovot alakító
Sztanyiszlavszkij egyszerűen lejátszotta V.
Visnyevszkijt, Csehov osztálytársát a
taganrogi gimnáziumból. Tehette, mert ő
volt a rendező is. Nem kell azonban
feltétlenül rivalizálásra gondoljunk.
Nyemirovics-Dancsenko, aki az utolsó
próbákon általában mindig átvette a
Csehov-előadásokat, és belerendezett még
ezt-azt, most nem szólt semmit. A Művész
Színház bérlői nagyon hittek még

zemsztvo-orvosokban.
A saját orvosi praxisának feladása és a

kései narodnyikokból, a „kis ügyek"
bajnokaiból való kiábrándulása után, a
darab megírásának idejére Csehov el-
hidegült azonban valamelyest Asztrovtól.
Ez történt mindig. Mire a darab s - főleg! -
az előadás elkészült, az író saját
háziszínpadán egészen másként mozogtak
már a figurák. Mondta ő, mondta, de hát -
bármilyen zseniálisak voltak is a vezetői - a
Művész Szín-ház nem a szerzőnek, hanem
a közönségnek játszott. Annak pedig akkor
még a „csehovi hangulatok" kellettek, s
persze közülük való értelmiségi hősök,
akikről senki nem mondhatta meg akkor
még, hogy nem állják majd meg a
történelmi próbákat.

A „színházi Október" mérges vezetői
aztán már joggal köszörülték nyelvüket a
két férfiún. Mejerhold be is íratta
Majakovszkijjal a Buffo-misztérium

prológusába: „A többi színháznak
nem fontos a néző. / Gondolják, elég, ha
/ Kulcslyukon át nézi, / mit csinál a
díványon / Ványa bácsi és Mása néni,"

A háború utáni években hősies jellemek
ábrázolása volt a színház feladata. V.
Dobronrarovról, Ványa bácsi alakítójáról a
Művész Színházban elismeréssel írta a
kritika, hogy leginkább egy Gorkij-hősre,
mondjuk jegor Bulicsovra emlékeztet. A
mi Nemzetink Gellért Endre rendezte
előadásában (1952) már Bessenyei
Asztrovja volt az erősebb jellem Makláry
Zoltán Ványájával szemben. Nemcsak
elszenvedte a méltatlan életet, orvosként
és a frissen ültetett erdeivel - ellen is
szegült neki. Tíz évvel később a
Chichesteri Fesztiválon Laurence Olivier
arénaszínpadon rendezte meg a darabot,
magának tartva meg a címszerepet.
Asztrov - Michael Redgrave volt.

A Vígszínház 1970-es előadásában
Latinovits játszotta a címszerepet, amely
újra főszerep lett. Az a tartalmas életre és
szerelemre vágyó fiatal férfi, akit játszott,
tulajdonképp a „fényes szelek" nemzedéke
akkori közérzetét szólaltatta meg. Ennyi
életerővel és -igazsággal szemben Darvas
Iván iro- nikus Asztrovja sem tehetett
semmit.

Az utóbbi évek során Kovács Lajos
esendőségében is zsenialitást sejtető bum-
fordi Ványa bácsija keltett feltűnést
Szolnokon, Paál István rendezésében.
Egyesek zokon vették ugyan csapzott
külsejét, és hogy négykézláb járkál, mások
azonban hiteles mai figurának, afféle falusi
Hamletnek ismerték el. Andorai Péter
Asztrovja mindenesetre színtelenebb volt
nála. Debrecenben Kóti Árpád játszotta a
címszerepet Léner Péter rendezésében.
Bár halványabban, meggyötörten és
megalázottan, Kóti szin

tén hős, sőt - főhős volt Csikos Sándor
szimplán ironikus Asztrovja mellett.

A tudományos-technikai forradalom és a
környezetvédelem mégis egyre inkább
Asztrovot állítja előtérbe. Ezt jelezte már
Zsámbéki Gábor A Manó -rendezése
Cserhalmi Györggyel a címszerepben.
Asztrov modern, megnyerően fiatal
előképeként Cserhalmi a „zöldek" érveivel
bombázta a tespedt társaságot.

Moszkvában, a maga rendezte elő-
adásban Oleg Jefremov egy fáradt, kopott,
de változatlanul, türelmetlenül jobbat
akaró „nehéz embert" játszik Asztrov
szerepében. Ő most is az, aki Gelman:
Prémiumának brigádvezetőjeként volt tíz
éve. Tovsztonogov leningrádi előadásának
Asztrovja, a nálunk Stierlitzként is
népszerű Kirill Lavrov már csak nem is
haragos. Hite elfogyván, betegei elhalván,
erdei kipusztulván ő úgy dönt, hogy inni
fog. Erre is van szöveg.

Pécsett Nógrádi Róbert szintén Aszt-
rovban keresi a maga hősét. Érthetőn és
tisztelnivalón. Erre predesztinálja a maga
és alkotótársainak élettapasztalata s
hiteválasztása a mai szerény hit-piacon.
Csakhogy ezzel menthetetlenül
leegyszerűsödnek a dolgok, s így bizonyos
határon túl zátonyra fut a legjobb szándék
is.

A színpad (Vata Emil díszlete) a
megszokott kert és szalon helyett
leginkább egy zsírosparaszt-portát ábrázol.
Az úri ház mellett (a szövegben szerepel,
hogy huszonhat szoba van benne!) itt egy
napraforgó- és kukorica-szárakkal
kidekorált góré áll, meg baromfiól. Ebből
mászik elő a sétáról jövő társaság, és
sokáig tűnődve vakargatja ruhájáról a
mocskot. Ez nyilván finnyás úri voltukat
jelzi. De hát ebben sem következetesek.
Vojnyickij nyakában ott a választékos
nyakkendő, mikor szín-re lép, de cipőjét a
kezében hozza. A daduson (Labancz
Borbála) és talán Szonyán (Maronka
Csilla) kívül félnótás itt egy kicsit
mindenki. Kivéve ugye Asztrovot, akire
feladat vár: ő jön, s jól beolvas nekik.
Lássuk azonban, mire megy vele.

Balikó Tamás a négy éve Pécsre ki-
rajzott fiatalok között az egyik legtar-
talmasabb tehetség. Fokról fokra, évről
évre bontakozott ki. Alig egy éve még Az

elveszett fiú című Vampilov-darabban
játszott egy nagydarab, jóképű szőke
fiatalembert. Míg társa, Kulka János
barátot s feleséget talált az „apai házban",
ő egy víg özveggyel vigasz-

Csehov: Ványa bácsi (pécsi Nemzeti Színház). Balikó Tamás (Asztrov), Holl István (Ványa bácsi) és Paál
László (Tyelegin)



talódott. Joyce: Számkivetettek kollaboráns
szerkesztője volt talán az első szerep,
amelyben - szintén Kulkával s Oláh
Zsuzsával párban - az emberi lélek mélyebb
rétegeibe kellett leereszkednie.

Mint látjuk, itt is, ott is - s a Ványa
bácsiban is - egy érdekes nő kész-tette
hősünket ilyen erőfeszítésekre. Ez a nő Oláh
Zsuzsa volt, a Pécsre került fiatalok között
talán a legtehetségesebb hölgy. Jelena
Andrejevnaként Oláh Zsuzsa most is jól
megcsavart labdákat ad Balikónak. Mi sem
lenne egyszerűbb, mint az enervált,
unatkozó szépasszonyt játszani, akit
legfeljebb intézeti neveltetése tart vissza,
hogy mind-járt az első felvonásban a jóképű
Asztrov nyakába vesse magát. Ő azonban
eljátssza a tisztességes asszonyt, a
professzornét s az érzékeny, gondolkodó nőt
is.

Balikó ezeken a számára most
legalkalmasabb, mert érzékileg is megra-
gadható fokokon kapaszkodik fel szerepének
magasabb régióiba. Egy nagyon érdekes s
számunkra most különösen fontos zugába jut
így el a doktor jellemének: a bölcs belátás és
a büszke le-mondás képességéhez. Az a
szerény, de határozott mód, ahogyan
visszalép a szerelmes kis Szonyától meg a
kacér Helentől egyaránt - például szolgálhat
mindannyiunk számára, hogyan kell
visszautasítani a félmegoldásokat és pót-
cselekvéseket. Nyilván ezt a példát kereste
benne a rendező is.

Ezért is van, hogy a pécsi előadás sokkal
inkább A. Manót játssza, mint a Ványa
bácsit. - „Az ember legyen férfi, és álljon
meg szilárdan a talpán. Én nem lövöm főbe
magam, és nem ugrom a malomárokba ...
Lehet, hogy nem vagyok hős, de ha kell,
majd az leszek! Sasszárnyat növesztek
magam-nak, és nem ijeszt meg sem a
tűzvész, sem maga. az ördög! Ha felégetik
az erdőt, hát majd ültetek, ha nem szeretnek,
hát majd én megszeretek valaki mást!"
Ezeket a pökhendien magabiztos dolgokat a
szeleburdi Manó mondja, de legalább így
illenének Asztrov szájába.

Pedig a Ványa bácsi - egy másik darab. A
címszereplő itt már nem magát lövi főbe,
hanem a professzorra lő. Azt is csak azért,
hogy mindenki megértse, milyen ostoba
dolog ez az egész lövöldözés. A szavak
jelentenek még vala-mit, de a „jól
megcsinált" szerelmi bá-

romszögdrámák buta kis kelléke, a pisztoly
már nem.

Pécsett mindenki szörnyen megijedt a
pisztolytól. Leginkább maga Vojnyickij.
Egy már valószínűleg az olvasópróbán
tisztázható félreértés történt. A negyven-
hét éves, tehetsége teljében lévő Holl
István a negyvenhét éves, élete teljében
lévő Vojnyickij szerepében még csak nem
is (nagy)bácsit, de egy ősz haját tépdeső
Leart játszik. Vagy a dadus-nak van igaza
mégis? - „Elgágogják magukat a gúnárok,
aztán elhallgatnak
Mert ha jobban belegondolunk, Asztrov
nagy magabiztossága sem sokkal több
ennél. Miután elvette tőle a nőt is, meg a
morfiumot is, a barátjának azt tanácsolja,
hogy az erdőben lője magát főbe, s
megígéri, hogy majd felboncolja. Aztán
büszkén távozik. Vajon - hova?

A nők elbocsátása és Vojnyickij meg-
hunyászkodása után Asztrovnak nincsen
már többé kinek a vállára felkapaszkodnia,
és igy be kell fejezni az előadást. Szól a
száncsengő, duruzsol a szamovár, cirpel a
házitücsök. Felhangzik Szonya (Maronka
Csilla) áhítatos monológja az angyalokról
meg az égről, tele gyémántokkal,
amelyeket földi szenvedéseinkért kapunk
majd cserébe. A nézők meghatottan
hallgatják, aztán

kitör a taps. A rendező - gondolom
zavartan feszeng. Ő nem gyémántokat

akart, hanem értelmet a hátralévő
éveinknek, vagy méltó tartást a méltatlan
élet elviseléséhez. De hát - túl egy -
szerűen képzelte a dolgot

Még egyvalamiről kell szólni egy
szakmai folyóiratban. A pécsi színlap Háy
Gyulát tünteti fel a darab fordítójaként, az
előadás szövege mégis több ponton
lényegesen eltér az ő fordításától. Az
átdolgozás tényének és az átdolgozó
személyének fel nem tüntetése persze
etikai vétség. Súlyosabb és -veszélyesebb
dolog mégis azonban, ami így magával az
előadással történik. A változások-
változtatások fő jelnemzője ugyanis a
tendenciózus voltuk: több-kevesebb
leleménnyel és sikerrel mind a rendezői
„koncepció" gátlástalan érvényesülését
szolgálják. Pedig az erre nem érdemes.
Nem igazán mai és eredeti, egyszerűen
csak pontatlan, gyenge olvasata a műnek.
Miért kell ezt Háy Gyula nevével
„hitelesíteni"
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