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Nagyváradi kakukkfészek

gyancsak jelentős színházi esemény zajlott le
agyváradon, ahol világszínházi slágerdarabot
utattak be. A Kakukkfészek előadása színvo-
alát tekintve csakúgy, mint műsorpolitikai
zempontból kivételes eredménynek számít a
zigligeti Társulat életében. Ezt támasztotta alá
premier ritkaságszámba menően forró közön-

égsikere és a tájelőadások fogadtatása.
Ken Kesey bestsellerének Dale Wasserman

ltal dramatizált változata országos bemutató
olt Romániában. A paraboladráma épp most és
pp Erdélyben a politikai aktualizálás lehetősé-
ét is magában hordozza, de Miske László ren-
ezőt szerencsére nem ez csábította. A „világ
gyenlő bolondokháza" képlet a kivédhetetlen
iszolgáltatottság egyetemes mondanivalóját
angsúlyozta. Miske nem engedett teret az ame-
ikai kommersz mesterségesen könnyfacsaró,
iccses mozzanatainak, sokkal inkább a színpadi
roteszk eszközeit használta. A dicsérendő
endezői szándékot segítették Hencz József
zinte főszereplővé előlépett zenéje, valamint az
lkalmazott dramaturgiai változtatások is.

Miske - aki két éve már játszotta Bromdent
ebrecenben - Váradon kihúzta az indián el-

degenítő epikus monológjait, ezáltal a produk-
ió is, a színpad-nézőtér viszony is feszesebbé
ált.

Medgyesfalvy Sándor McMurphy szerepében
rovokálóan természetes vagány. „Berobbaná-
a" önmagában elég ahhoz, hogy felborítsa a
esterségesen fenntartott „fasisztoid" rendet,

s egyéniségekké változtassa az addig massza-
ént kezelt „betegeket", legyenek akár valóban
óresetek, akár a kinti bolondok elől menekülők.
gyanakkor Medgyesfalvy nem formái „abszolút
őst". Időnként öncélúan kihívó, nagyon emberi,
ötetlenséghez, szabadsághoz és vezetéshez
zokott férfit alakít, akit éppen gyarlóságai tesz-
ek megindítóvá. Kitűnően játssza el az emberi
ivoltától megfosztott bábot is. Fizikai elpusztí-

ása valójában a szabadság visszanyerését je-
enti: az átalakulást egy „örökké élő" legendává.

cMurphy szimbólummá, reményt keltő illúzió-
á magasodik a szerencsétlenek zárt társadal-
ában.

A másik főszereplő a „néma" indián, akit a be-
utatón újra Miske László játszott. Színpadi je-

enléte nemcsak a „magassága" miatt hangsú-
yos: már epizódszereplőként, tényleges kibon-
akozása előtt is érezzük egyénisége súlyát.
epregetés közben vagy a többiek karéjában is
agához vonzza tekintetünket. Miske Bromdenje
ár akkor indián törzsfőnök, amikor még sem-
it sem tudunk róla. Neki McMurphy „csak" az

nbizalmát adja vissza. Hájek Péter ugyanebben
szerepben viszont csak akkor hívja fel magára

a figyelmet, amikor az indián dramaturgiailag is
előtérbe kerül. Hájek Bromdenje még „kicsi", s
csak McMurphy hatására nő fel a szemünk láttá-
ra igazi főnökké, ősei méltó utódjává, akivel már
nem tud mit kezdeni a „civilizált társadalom",
mert visszanyerte ősi, természetes szabadsá-
gát. Mindkét szerepfelfogás figyelemre méltó és
helyénvaló.

Az ápoltakat vagy az adott diagnózis szimpto-
máinak ügyes eljátszása vagy szöveg szerint is
részletesebben megismerhető sorstragédiája
egyéníti. Az előbbire Bartha Zoltán magát ke-
resztre feszítettnek képzelő néma Elise, Borsos
Barna tolókocsis ezredese és Mircea Cosma „kis
hülyéje" a legjobb példa. A „könnyebb esetek"
közül íróilag és színészileg egyaránt megoldott
és hangsúlyos Ács Tibor nemi komplexusokkal
küszködő értelmiségije, illetve Kovács Levente

századvég kompakt kis tragédiái
egyenesen vágyakozást keltenek egy
ma már le-tűnt kor után. Egy-egy
bőségben eltöltött, elfuserált élet,
időben jött szerelmi csalódás,

megváltást hozó gyilkosság vagy
egyszerű korai halál - Csehovra is nosztalgiázni
járunk hovatovább. Legalábbis erre tanított meg
a színház, amely főúri, de legalábbis stramm kö-
zéposztálybeli idillt teremtett Csehov figurái kö-
ré, hogy ez a környezet képezze tusakodó lelkük
kontrasztját. (A sikeres kitörési kísérletek - Je-
les András Valahol Oroszországbanja vagy Gaál
Erzsi A 3 nővér kékbenje - nemcsak a színházi
konvenciót robbantották szét, hanem magát a
csehovi művet is.)

Csiszár Imre rendezése a Budapesti Kamara
Károly körúti stúdiójában egy látszólag konven-
cionális előadás keretei között keresi talán nem
is csak a Ványa bácsi, de a csehovi műegész új
hangját. Igaz, a választás is szerencsés. Ivan
Vojnyickij története, aki tudós sógora lángelmé-
jébe vetett hittel gyarapította egész életében an-
nak vagyonát, felügyelte a birtokot, istápolta
Szonyát, elhalt húga leányát - nos, ez a törté-
net, ahelyett, hogy a végső tragédiában kitom-
bolná magát, minduntalan megbicsaklik.

Ványa elhibázza, azaz nem lövi le a birtokot
fejük fölül eladni készülő, minden emberi
önfelál-

Ödipusz-komplexustól szenvedő szűz (majd
szűztelenített) dadogós Billy Bibbitje.

Ratched nővér szerepében Bányai lrén joviá-
lisan kegyetlen. Péterfy Lajos Dr. Spiveyje pedig
tökéletesen kifejezi, hogy inkább az intézeti sze-
mélyzet szorulna ápolásra, s a külvilág néha bo-
londabb, minta falakon belüli állítólagos őrültek.
A doktort - Péterfy balesete miatt - Varga Vil-
mos is játszotta. Ő intellektuálisabb, szórakozott
ideggyógyászt formált.

Az előadás emellett számos sziporkázó ötlet-
tel szolgál. Bűvészmutatványnak is beillik, ahogy
Miske László egy mozdulattal, röptében feltekeri
az egy k infúziós edényt a magasan elhelyezett
csőre. A közönség körében nagy tetszést aratott
a szünet végén elkezdett, persze labda nélküli
kosárlabda-mérkőzés is. Igazi show, de beleillik
a koncepcióba.

dozás iránt érzéketlen, saját, nem létező zsenia-
litásában tetszelgő sógorát, Szerebrjakov vála-
szul nem adja el a birtokot, de nemis marad ott,
ahogy még annak idején tervezték, sebbel-lob-
bal távozik fiatal felesége oldalán, ismét magára
hagyva leánygyermekét s a magába roskadt Vá-
nyát. Tehát: minden marad a régiben. Látszólag.
A lelkekben lezajlott a tragédia, ki-ki átélte a trau-
mát a maga módján, s a nyoma most már örökre
ott marad mindegyikükben. A félelem bent re-
kedt a falak között, belezáródott az emberekbe,
akik ismét némán viselik a hétköznapjaikra ráte-
lepedő kínt. Azt az élet iránti kielégítetlen vágyat,
amely nem torkollik gyilkosságba vagy valami-
lyen más látványos tragédiába, csak a létezést
teszi viszolyogtatóvá fullasztó fájdalmával.

Csiszár mindig is érzékenyen mutatta be a lel-
ki folyamatokat. Ványa bácsija így lesz a múlt
század kellékei között is riasztóan ismerős
történet, mely korunk zaklatottságának furcsa
ábráit, ismétlődő sormintáit stigmaként őrzi
magán. A férfiruhában flangáló Vojnyickaja
hektikus dohányzása, az orvos tragikusan
önáltató alkoholizmusa, Szerebrjakov
hisztérikus eredetű testi fájdalmai, Vojnyickij,
azaz Ványa bácsi hirtelen jött, krónikus
aluszékonysága, mind egy-egy ki-törési kísérlet
kudarca. Ettől fulladoznak mind-annyian a
poros falak, avítt bútorok, homályos
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ablakok közé zárva, abban az egyszerű, szóra
sem érdemes, levegőtlen hétköznapi tragédiá-
ban, amelyben a bűnös gondolattól a beteljesült
bűnig végül is nem jut el senki sem, amelyben
még egy Natasa sincsen, aki a család szolgála-
tában megvénült dajkát kitenné az utcára. E bi-
zonyos fokig egytől egyig hétköznapi jellemű

Kubik Anna (Jelena Andrejevna) és Helyey
László (Asztrov) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Ványa: Újvári Zoltán

csehovi figurák létélményének az a tragédiája,
hogy minden porcikájuk vágyik a változásra, de
egyrészt gyávák ahhoz, hogy valóban változtas-
sanak, másrészt ösztönösen érzik: olyan korban
élnek, amelyben nagy esélyük van arra, hogy a
legkisebb változás is elsöpörje mindannyiukat,
vágyaikkal, örökös szorongásaikkal együtt.

A Budapesti Kamaraszínház előadásában

vannak üresjáratok. A rendezés valójában nem

használja ki eléggé a szokásosan hosszú csehovi

expozíciót, amelynek látványos célja, hogy a

néző érzelmi viszonyba kerüljön a szereplőkkel -

némileg unalmas az előadás eleje. A színészi

megformálás színvonala egyenetlen: vannak

gyenge, közepes és jó alakítások. Kirívó nincsen.

Amivel hat: az egységes szemlélet, melynek je-

gyében e maiba hajló történet megszólal. Az a vi-

láglátás, amely a látszólag békés ezredvégi

kultúráktól sem vitatja el a szélsőséges

szenvedélyeket, de jelzi, hogy ezeket

valamifajta korcs civilizációs szemlélet a lélek

mélyére utalja.

Újvári Zoltán ideális Ványa. A teljes jelenték-

telenségből alkotja meg a szerepet, s csak lát-

szólag adja át a prímet a férfivágyak központjá-

ban álló fiatal professzorné alakítójának, Kubik

Annának. Újvári Ványa bácsija túl érzékeny ah-

hoz, hogy csalódásait ne tragikusan élje meg, de

túl gyenge ahhoz, hogy érzékenységét a külvi-

lággal is elfogadtassa. Az általam látott előadás-

ban Németh Mónika olykor hamis hangokat is

megütő, de amúgy figurálisan elég hiteles Szo-

nyája az egyetlen, akivel értik egymás rezdülé-

seit - értik és halálosan unják. Kránitz Lajos be-

hemót Szerebrjakovja izgalmasan összetett el-

lenfigura. Elég gyenge tudós, ám elég erős egyé-

niség ahhoz, hogy családja egész életén át őt

szolgálja. Alattomosan előtörő fájdalmai inkább

csak arra vallanak, hogy ezt már nem teszik

olyan hittel, mint annak előtte. Vojnyickáját, az

anyósát alakító Timár Éva szuverén karakter-

szerepet teremt magának: ő az, aki látszólagos

felvilágosultsága, valamint az újabb fejlemények

ellenére változatlanul rajong a tudósért. Hiába,

rajongók mindig akadnak. Helyey László orvosfi-

gurájának lenne talán a legtöbb levegője, ha tud-

nánk - sejtenénk -, hogy ezt a „levegőt" honnan

hozza. Nem derül igazán fény kényszeres

visszafogottságára, így inkább egyfajta átlagci-

nizmussal önti le a figurát. Tyll Attila sipítozó

hangú Tyeleginje több tragikumot érzékeltet, s

lesz szánalmasan kedves és mulatságos ezáltal.

Kubik Anna Jelena Andrejevnájának revelatív

tulajdonsága, hogy úgy pattogzik le róla a

magakelletés álarca, mintha soha nem is viselte

volna. Egész egyszerűen néhány emberi

gesztusra, némi érzelemre vágyik, amely ad

absurdum egy ebédlőasztalon lebonyolított

gyors aktusban is megnyilvánulhat(na).
A család kenyerén nyammogó idős dajkát Kóti

Kati játssza, otthonos melegséget sugallva.
Vagy a dajka nem elég öreg, vagy a többiekkel
van baj. Nem rakják ki az utcára.

Csehov: Ványa bácsi (Budapesti Kamaraszínház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez:
Szakács Györgyi m. v. Rendező: Csiszár Imre.
Szereplők: Kránitz Lajos, Kubik Anna, Rudolf Te-
réz/Németh Mónika f. h., Timár Éva, Újvári Zoltán, He-
lyey László, Tyll Attila, Kóti Kati.


