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Hajónapló Műhely

PÁLYÁZAT

Általában azt tapasztaljuk - olykor
lelkesedve, másszor dühöngve -, hogy
úgynevezett színházi szakíró csak úgy
lesz. Vagy nem lesz - és mostanában
sajnos inkább az utóbbi a jellemző. Ez
különösen azért feltűnő, mert a végre
markánsan és tehetségesen
megnyilvánuló fiatal színész-rendező
generációval pár-huzamosan nem
jelentkezik egy vele párbeszédet
folytatni képes, szín-házról
gondolkodó-író fiatal nemzedék. A
Bárka Színház lapja, a Hajó-napló
ezért létrehoz egy műhelyt (iskolának
nem neveznénk, mert nem tudjuk
garantálni, hogy a képzés végeztével
valakiből pecsétes papírral rendelkező,
„diplomás szakíró képződik").
A Hajónapló Műhely pályázatot hirdet,
melynek elnyerése esetén a pályázók
részt vehetnek a Bárkán 1997
februárjában kezdődő képzésben,
közös tanulásban.

Pályázni lehet:

színházi esszével, szabályos színikri-
tikával vagy bármilyen színházról szóló
írással (terjedelem: körülbelül 4-6 gépelt
oldal). A Műhelyben 18-30 évközti
fiatalokat látnánk szívesen.

Beküldési határidő:
1996. december 20.

Cím:
Bárka/Hajónapló
1082 Budapest, Baross u. 65-67.

A pályázatokat várja a Hajónapló Kritiku-
si Műhely két tanára: Bérczes László és
Nánay István.
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BÉRCZES LÁSZLÓ

Ma is, tegnap i a Színházi lntézetben üldö-
éltem, és a Cserhalmi-dossziét olvasgattam...

-Van ilyen?!
- ...hogyne, mégpedig igencsak vaskos.

eg is ijedtem, elolvasva a rengeteg veled ké-
zült interjút: miről fogunk mi beszélgetni? Úgy
rtem, mi fontosról amiről még nem beszéltél
zerszer? Mindenesetre minden második interjú
zzal kezdődik, hogy kijelented: debreceni vagy.
zt soha nem éreztem a beszédeden, ami szá-
omra azért érdekes, mert én csak egyetemista

oromban éltem Debrecenben, mégis ma is
egkérdezik néha, amikor megszólalok: „Nem

ebreceni vagy?"
 En is hallom. Ez szinte hajdúsági tájszólás.
omolyan.
 Alföldi vagyok, ez igaz.
 Na látod? En viszont egyáltalán nem

agyok debreceni! Budai úrigyerek vagyok. '57-
en költöztünk Debrecenbe Valóban azt
zoktam mondani, hogy debreceni vagyok.
agyon jó debreceninek lenni. Bárhová mégy a
ilágon, mindig találkozol debrecenivel.
 Budapestivel is
 Pesti strici van bőven, de én nem tartozom

özéjük.
 A költözést mi motiválta?
 Mint annyi emberét akkoriban: a fateromat

ól seggbe rúgták, akkori szabatos kifejezéssel
lve „racizták". A nyomdáknál volt tervosztály-
ezető. Ez magas minisztériumi beosztás volt,
nnét esett ekkorát. A mutteromat pedig az Ope-
aház kórusából Blum Tamás levitte szólistának
ebrecenbe. Engem meg elvitt a téglási javítóin-

ézet - onnan szabadulva aztán, '58-tól már va-
óban debreceni lettem.
 Beszélgetnénk mi most az Új Színház

ltözőjében, ha nincs ez a költözés?
 Nem hiszem. Valószínűleg már rég nem

bben az országban élnék. Hiszen minden évben
l akartam innen menni. Mindig másért és más-
ová. Csak soha nem volt elég bátorságom, no
eg az adott pillanatban éppen nagyon kötött ide

alami. A másnapi edzés vagy egy verseny...
- ...vagy egy szerep.
 Az nem! Kamaszként akartam innen

lmenni. Amikor főiskolás lettem. akkor már
em volt miért elmenni. Volt minden, volt Csaplár
ili, volt

Dobai, Bódy... Dobai megjött Kubából, és elme-
sélte, milyen borzalmas volt ott. Bódy Gáborról
nem sokan tudjak, legalábbis nem mondják,
hogy úttörővezető volt - emiatt aztán sok időt
töltött Berlinben. Arról is volt mit mesélnie.
Ugye nem akarod azt mondani, hogy az

úttörősdi vezette őt a gondolkodását és művé-
szetét olyannyira meghatározó német kultúrához?
De bizony, éppen ezt akarom mondani. Mi

más vezette volna? Ő is csak Zsilka-növendék
volt, az pedig magyar nyelvészetet jelentett.
 Feltételezem, te nem voltál úttörővezető.
Hát nem. TégIáson erről nem esett szó.
 Színházról annál inkább, hiszen statisztálni

kezdtél a debreceni színházban.
 Igy van. Felléptem gyerekdarabokban, sőt

egy Sosztakovics-operában is. Együtt játszottam
Kovács Zsuzsival, aki aztán híres szubrett lett. De
a színház nem kötötte le az energiáimat. Talán
ezért is vittek el tíz-tizenegy éves koromban vívni.
Muszáj volt valamit kezdeni ezzel a tűzrossz kö-
lyökkel.
 Téged inkába bunyósnak képzelnélek el. Bár

egy budai úrigyerekhez jobban illik a vívás.
 Az ökölvívás is gyönyörű, de Debrecennek

nem volt valamirevaló ökölvívó-szakosztálya. Az
ifjúsági vívók viszont bajnokok lettek az első
osztályban. Emlékszel például Marót Petire?
 Igen.
 Ifjúsági világbajnok volt. Sokszor legyőztem.

Ettől még ő volt persze a jobb vívó.
- Belőled miért nem lett nagy vívó? Mi hiányzott:

technik szorgalom, koncentrálás, reflexek...
 Talán ez mind együtt. Lehet, hogy tényleg

bunyósnak születtem. Szó nem volt arról, hogy
én a legjobbak közé kerülhetnék.
 Pedig színészi pályafutásod nekem erről is

szól: mintha - virtusból? hiúságból? maximaliz-
musból? - mindig az első, a legjobb akarnál lenni.
Kiemelkedő, magányos hősöket játszol - Hamlet,
Macbeth, Alceste, Don Juan te magad is
inkább személyekhez, a „legekhez" - Latinovits,
Bódy, Jancsó, Székely... -csatlakozol, nem pedig
csapatokhoz.
 Nincs „első', nincs „legjobb", nincs „leg-

rosszabb". Úgy utálom ezeket a kategóriákat,
mint a vallásban a Jót meg a Rosszat, az Istent

A DOLGOK RENDJE
BESZÉLGETÉS CSERHALMI GYÖRGGYEL
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A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

meg az Ördögöt. Soha nem mondtam, de nem is
éreztem, hogy bármiben is a legjobb lennék. Azt
éreztem, illetve éreztették velem, hogy valami
miatt kilógok a sorból. En pedig mindig elcsodál-
koztam ilyenkor. „Egyszerűen nem lehet néha
hozzád szólni!" - mondta például egyszer Takács
Kati, és biztosan igaza volt.

 Tulajdonképpen a sport versenyszellemét
véltem felfedezni a te színészi magatartásodban.

 A sportnak döntő szerepe van - de másként:
ha egy edzésről késtél, ha ott valamit ellazsáltál -
bizony jött a retorzió. Az ember - még ha
félelemből is - megtanulta a fegyelmet. És meg-
tanulta bemondani a találatot. Ezeket áthoztam a
színpadra. „Igazad van" - nem olyan nehéz ezt
kimondani. Ami nem jelenti azt, hogy adott eset-
ben nem vitatkozom. Mint például most, e be-
szélgetés időpontjában, amikor az lvanovra ké-
szülünk.

 A „készüléshez" tartozik az is, hogy ebbe a

pici öltözőbe betettél a földre egy matracot is? Itt
laksz?

 Majdhogynem igen. Az utolsó tíz napban,
két próba között itt pihenek. Más elfoglaltságom
úgy sincs, az olvasópróba óta semmilyen más
munkát nem vállaltam.

- Mintha bezárnád magad az lvanovba. Mi jut
el hozzád ilyenkor a világból?

 Minden. Mohó vagyok, a világról azért nem
mondok le, noha mostanában valóban minden
gondolatom az lvanov körül forog.

- Egyfelől a szenvedő és/vagy szenvelgő, har-
mincöt éves aggastyán: lvanov; másfelől a negy-
venkilencedik évében is életerős Cserhalmi.

Mennyire fedi egymást e két személyiség?

 Semennyire. Ez első látásra nyilvánvaló.
Kezdettől téma ez közöttünk. Megpróbáltak
összekalapálni egy új változatot. Nem tudom,

hány dramaturgja van a színháznak, de az mind
püfölt a darabon valamennyit, maga Székely is.
Aztán kaptam egy példányt, benne egy negyven-
öt éves lvanov, aki erősen különbözik az eredeti
főhőstől. De akárhogyan különbözik is, mégis-
csak egy értelmiségi fickó. Minden olyan jó az
életében: nem szereti a feleségét és legszíveseb-
ben elhagyná - de az „szerencsére" haldoklik.
Közben kínálkozik a kiút, hiszen belészeret egy
húszéves lány. De ő ettől is csak szenved. Nya-
fog, nyavalyog. En nem vagyok értelmiségi. Ez
könnyíti is, nehezíti is a munkát: nem tudok
azonosulni lvanovval, viszont jókat tudok derülni
ezen a törékeny lelkű értelmiségin. De bizonyos
szövegeket egyszerűen nehéz kimondani. „A fe-
leségem elvesztése" - mondja, amikor a feleség
még él.
 Mi vagy, ha nem értelmiségi?

 Annak idején három kategóriát emlegettek:
munkás-paraszt, értelmiségi és egyéb; én
„egyéb" vagyok.

- „Egyebekről" írnak darabokat?
- A legtöbb jó darab róluk szól. Itt sem az

„ivanovság", az oblomovi feleslegesség érdekes
és fontos, hanem az „egyéb". Hogy egyébként
mibe döglünk meg -az a fontos. Az ivanovságba
nem kell beledögleni - az a kérdés, mi van azon
túl. Csehov irgalmatlanul cseles szerző. A
szereplői féligazságokat mondanak, és sokan azt
hiszik róluk, hogy okos emberek. Pedig Csehov
az okos, aki ugyan szereti hőseit - ezért akarunk
nekik hinni -, de látja, és szerintem meg is
mutatja a gyarlóságaikat. Amikor azt hallom:
„Ivanov finom, okos, érzékeny ember", kiver a
veríték. Nem finom, nem okos, nem érzékeny. Ezt
tudom. De hogy milyen? Nem ismerek hozzá
hasonló embert. A Csehov-hősökhöz is csak
módjával hasonlít, mert egy kezdeti, puskini ro-
mantikával átitatott darab főhőse. „Egyetlen drá-
gám, te kis boldogtalan!"... „Kérlek, ne akadá-
lyozz meg abban, hogy esténként elmenjek itt-

honról!" Ezek milyen mondatok?! Milyen mon-
datok ahhoz képest, hogy majd a Három
nővérben azt javasolják, tegyék tepsibe a kis
Bobikot? Szóval nagyon romantikus dráma,
mondhatni, melodráma az lvanov. Ezzel kellene
megpróbálni azonosulni.

- A szereplők többségére ez szerintem nem
érvényes. Mulatságos, szánalmas, kisszerű ala-
kok egész panoptikumát vonultatja fel Csehov.

Ott van például Borkin, az intéző...
- ...ő is romantikus figura. Belép, és le akarja

lőni a gazdáját. Méghozzá szemtől szemben,
ahogy illik.
 De hát ez csak egy vicc.
 A mi előadásunkban nem az. Közös bará-

tunk, Cseh Tamás egyszer egy hajnali órán hom-
lokomhoz szegezett egy pisztolyt. Akkor én úgy
éreztem, hogy az nem vicc. Fegyvert fogni vala-
kire - ehhez kell valami megátalkodottság.

- Egy biztos: lvanov nemcsak fegyvert fog
önmagára - de be is végzi a mozdulatot. Miért?
Mi baja van ennek az embernek? „Megszakad-

tam"- ennyit mond.
 Ez egy mondat. De nem válasz. Válasz

nincs. Mi bajuk volt ami öngyilkosainknak? Mi
baja volt B. Nagy Lászlónak? Latinovitsnak?
Bódynak? Nem tudhatjuk. De hinni lehet nekik:
kimondott-leírt mondataiknak, bevégzett
mozdulataik-nak. Nekem most az a dolgom,
hogy lvanovnak higgyek. Az az igazság, hogy ez
nem könnyű. Nehéz azonosulva kimondani a
mondatot: „Kérlek, ne akadályozz meg"... s a
többi.
 A gondot talán az okozza, hogy nem tudod,

nem akarod idézőjelbe tenni azt, amit mondasz,
amit csinálsz. Pedig a századvég művészete s
benne a drámairodalom az idézőjelekre épül.

Hogyan mondanál te egy Esterházy-szöveget?

 Valószínűleg sehogy. Mert játszik, csak ját-
szik velem. Nagyon szerettem az írásait. De az
utóbbi időben már nem olvasom végig. Majd
talán később, amikor felérek hozzá. Egyelőre
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nem értem őt. Hozzáteszem, Nádast azért értem. És
érteni vélem Shakespeare-t, Moliére-t, Csehovot.

 Vannak tehát bizonyos szavak, tettek,
amelyek-kel nem lehet játszani.

 Vannak. Pontosabban bármivel játszhatsz,
ha abból nem következik az, hogy a másik
emberrel játszol. A „játékon" itt a másik ember
lekezelését értem.

 De olyan korban élünk, amikor minden, a
legapróbb emberi gesztus is viszonylagossá,
megkérdőjelezhetővé vált.

 Es akkor mi a teendő? Ne mutassunk be
klasszikusnak vélt értékeket? Idézőjelbe tegyük az
idézőjelet?!

 Kikezdhetetlen értékekbe próbálsz kapaszkod-
ni. Talán ezért szoktad olyan gyakran emlegetni a
reneszánsz embert.

 „Ne vezessék a vonalak az én tekintetemet
állandóan az ég felé, nézzük meg inkább, mekkora
az ember!" - mondták egyszer csak a
középkorban. Megnézték, és azt látták, hogy
pontosan hatszor fér a fej a testbe. Es erre az
arányra felépítettek egy teljes kultúrát. Újra
kitalálom az embert-ezt mond-ja a reneszánsz
kultúra. Persze legyen nekünk pá-pánk, királyunk,
törvénykezzenek, politizáljanak, gurítsák a
dukátokat, de a lényeg, hogy én mit írok, te mit
rajzolsz, ő mit épít... Ez lenyűgöző. Van
embereszmény, és az kimondatik. Az akkori első
titkár, II. Gyula belép a Sixtus-kápolnába és körül-
néz: „Befújták nekem, hogy ez a mázolmány maga
a kárhozat. Ha ez így van, akkor én el akarok
kárhozni." Ma ezt ki mondja ki?! Ki mondja ki azt,
hogy ez jó, ez rendben van, ez érték? Senki. Jön
helyette a csűrcsavaros fogalmazás, az áttétel, az
idézőjel. Pedig az ember mégiscsak számít, és
komolyan kell venni azt, amit csinál. Ha te nem
veszel engem komolyan, akkor én sem veszlek
téged komolyan - és ez az egész már olyan
fenyegetően hangzik.

 Komolyan akarod hát venni Ivanovot, és ki-
mondani a szavakat: „te kis boldogtalan".

- J ó lenne.
- Ha ez sikerül, akkor egyenes úton eljuthatsz a

befejezéshez, amikor Ivanov magára emeli a fegy-
vert.
 Okvetlenül el fogok ehhez jutni. Székely

segítségével el kell jutni az igazmondáshoz. Nem
szólhat csak arról az előadás, hányféleképpen tud
valaki mellébeszélni. Mellébeszélni azért, hogy
ideig-óráig megússza az életet. De amikor nem
beszél mellé, akkor miért nem értik meg a
szavát?! Azt mondja, ,nem szeretlek, azt a mási-
kat szeretem" - erre miért az a válasz, „maradj
itthon, és majd úgy mint régen: iszunk likőrt,
kandallónál beszélgetünk..."? Valami ilyesmiről
szól ez a Csehov-darab: mellébeszélések, igaz-
mondások, félreértések és akár könnyekbe fúló
egymást-értések titokzatos elegye az Ivanov.
 Akár mellébeszél, akár igazat mond, egyszer

csak eljut a döntéshez és meghúzza a ravaszt. Ez
pedig törvényszerűen gondot kell hogy okozzon
annak, aki „túlélő típus". Szeretsz elmenni a végle-
tekig, a határokig, de aztán - szerencsére - vissza-
lépsz. Ellentétben két sokat idézett barátoddal-
mestereddel: Latinovitscsal és Bódyval.
 Mása nevük. Két másik személy, akiknek más

a sorsa.
 Eszembe jut az Amerikai anzix főhőse, aki a

maximumig kileng a húszméteres hintán, és végül
halálos ugrással kirepül onnan. Cserhalmi is eljut a
vízszintesig...

- ...talán át is fordul.
 De nem ugrik ki. Marad a hintán, és türelmesen

kivárja, hogy az újra nyugalmi helyzetbe kerüljön.
- Baromira szeretek élni. Az említettektől abban

különbözöm, hogy engem soha nem érdekelt, mi
van a túlvilágon. Gáborban, Bódyban, volt egy ha-
tározott vágy: megpróbált átlátni egy másik világba.
Tett erre egy kísérletet. De hiába volt kivételesen
okos és érzékeny, ha már egyszer átmerészkedett,
ott kellett maradnia. En nem vágyom át. Annyi
látnivaló van itt, körülöttem. Erre mostanában döb

bentem rá, most, hogy beszűkült a világ, végre
látom, milyen fantasztikusan izgalmas ez a mikro-
univerzum. Hogy nem vettem észre ezeket a dolgo-
kat rögtön az elején?! Miért bámultam mindig azt,
ami a horizonton mutatkozott, nem pedig azt, ami
az orrom előtt hever? Egy fűszál, egy bogár, egy
arc...
 A külső változások miatt egy kitáguló világról

beszélünk, miközben a te időd ellenkező irányba
mutat...

- ...és végre azt látom, amit látni kell. Amiről az
imént beszéltem: nem lehetett hozzám szólni, mert
elnéztem, messzire, Minek?! Boldog vagyok, hogy
végre negyvenkilenc évesen felfedezem magam
körül a világot.
 De ehhez elég, ha egyhelyben álla hinta. Minek

azt olyan életveszélyesen meglökni?
 Nem annyira veszélyes az. Belekóstolunk a

veszélybe, de közben tudjuk, hogy csalás az egész,
és az ember része la csalásnak. Egy húszméteres
szárú hintát nem lehet meghajtani, fizikailag lehe-
tetlen. Vagyis „visszafelé" kell forgatni a filmet...

-...kifeszítik a hintát...
- ...és elengedik. Az leng még egy darabig, aztán

megáll. De a kertem onnan is látszik. Jó dolog
utazni, látni, milyen izgalmas lenne elmenni, mond-
juk, Reykjavíkba, de még izgalmasabb, mi történik a
fáimmal a kertben. Szóval kezdek földközelbe
kerülni. Még mozog a hintám, de lassul lefelé.
Nem szeretek már kocsmákba járni, nem szeretek
már csajozni, azt se várom el, hogy a nők
mozduljanak felém. A dolgok maradnak vagy
kopnak. Jobbak, fényesebbek már nem lesznek.
Ez a dolgok rendje. Felesleges lenne feltuningolni
magamat, és lázasan azon igyekezni, hogy újra
nekilendüljön az a hinta. Mondtam már, fizikai
képtelenség.
 Mi ez: fáradtság, bölcsesség, cinizmus?
 Csak a halott ember bölcs, én még élek. Az

igaz, hogy néha elfáradok, de akkor elhagyok
bizonyos dolgokat, alkoholt, cigarettát. Az is
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igaz, hogy néha cinikus is vagyok. Ez hasznos,
segít abban, hogy elkerüljem a szívinfarktust és a
gyomorfekélyt.

 Segít a túlélésben. Immár túlélted a meste-
reidet.

- Zolit négy, Gábort tíz évvel túléltem, ők már
az öcséim. A túlvilágon is öregebb leszek náluk,
képzeld el!

 Mit jelent ez a plusz négy, illetve tíz év?
 Vigyázz, lesz az még több is. De ettől én

még nem leszek több, mint ők. Különben is, ki
tudja, mikor „ér legtöbbet" az ember?

 Mintha töprengőbb, kételkedőbb lennél,
mint korábban.

 Inkább csak jobban látszik a bizonytalansá-
gom. Mindig teli voltam kétellyel, de igyekeztem
lefedni ezt. De mindenki ezt teszi. Mindenki meg-
próbálja lefedni a sérülékeny pontjait.

 Talán ezt szolgálja az is, hogy elvonulsz
abba a kertbe, hónapokra eltűnsz Amerikába,
vagy éppenséggel mindenféle, színháztól
sokszor független kérdésben magabiztosan
megnyilvánulsz, „közszerepelsz". Vagy ez utóbbi
oka az, hogy megkeresnek, ahogyan én is
rádcsörtettem most, és mindenféléket kérdeznek
tőled?

 Huszonöt éve faggatnak. Mindig bejön valaki,
és kérdez valamit. Már minden kérdést feltettek,
egyetlenegyre sem tudtam pontos választ adni.
Akkor én most mit csináljak? Bizalmat adok: hátha
tudnak újat kérdezni (nem tudnak), hátha tudok
egyszer pontos választ adni (nem tudok).

 Voltak vállalt politikai szerepléseid is.
 Még nem dőlt el egyértelműen, megbukik-e

Grósz és csapata. Megkeresett vagy huszonöt
ellenzéki párt, hogy olvassak fel egy bizonyos
szöveget. Igent lehetett mondani vagy nemet. En
igent mondtam. Miért kellett volna nemet mon-
danom? De nehogy azt gondold, hogy ezt tekin-
tem életem csúcspontjának! Sőt színész mé-
lyebbre nem kerülhet, mint hogy politikai pártok
szószólója lesz akkor, amikor fogalma nincs a
politizálásról, hiszen egész életét diktatúrában
töltötte. Véleményem viszont lehet, ahogyan van
véleményem a FIDESZ-ről, mert hiszen nagyon
bíztam bennük, volt véleményem Fodor Gáborról,
és kimondtam idejében a szót: "júdáspénz"; Török
Andrást pedig szakmai kérdésekben bíráltam... Ezt
a fajta közszereplést lehet feleslegesnek, hibásnak
mondani, de akkor hiba híres színészként kimen-
nem az utcára, mert már az is közszereplés. Kenye-
ret veszek, felszállok a buszra - közszerepelek.
Ennél már csak az a rosszabb, amikor egy idősebb
átadja nekem a helyét. Ez egy kicsi ország. Ameri-
kában álltam az esőben, és vártam a taxira. Véletle-
nül mellettem állt David Bowie, ázott ő is. Es a kutya
nem törődött vele. Gyere ki velem a taxiállomásra,
és nézd meg, mi történik az alatt a két perc alatt,
amíg megjön a taxi! Ezért jobb vidéken. Nem kell
közszerepelnem, miközben ott legalább tudom, mit
kell csinálnom. Felvágom a fát, főzök legalább két-

szer egy héten, enni adok az állatoknak, beme-
gyek Tapolcára a patikába, hogy gyógyszert hoz-
zak Pista bácsinak, Irénke néninek, Karcsi bácsi-
nak. Jó ott lenni.
 Mi hoz akkor vissza a színpadra?
 Valami rohadt ösztön. Jó lenne festeni,

írni, zenét szerezni - de ezekhez a magányos
sportok-hoz nem értek. Színész vagyok.
Kimegyek a szín-padra, és mondom a
mondatokat, most éppen lvanovként. Es
megpróbálok hiteles mondatokat mondani. Hogy
ne csak roncsokat, idézőjeleket mutassak fel a
nézőnek.
 Gondolod, hogy ebből, az értékhiányos,

rögökre, morzsákra széthullott világból át tudod
menteni magad egy olyan időbe, amelyben egy
fiatalabb generáció által esetleg újra az építés, a
pozitív irányú cselekvés kezdődik el?
 Nem gondolom ezt. Már csak azért sem,

mert ezeket a mostani roncsokat még sokáig
hurcoljuk magunkkal. E rögökből talán még min-
dig törnek le darabok. Egyébként sem tudna
összeállni a világ olyanná, amilyenből lebontó-
dott. Márpedig én ahhoz tartozom. Az új épít-
ményhez nem kellek. Azt összehozza majd egy
másik, még ismeretlen generáció. Belőlünk pe-

Csiszár Imre kiváló találattal Ady Rettegek az
élettől című versét tette meg a pécsi Platonov-
előadás mottójául. A lépcsőfordulón olvashatta
az előadásra sétáló közönség:

Vágyakozni félek. A Teljesülés
Jön és meggyaláz.

Nyugalom sem kell, hisz vágtat utána
Egy vad mén: a Láz.

Jaj, rettegek élni.

A csehovi ontológia ilyesfajta kínos percek
kitágításán, és megállításán és megmozgatásán
alapul, melyek dramaturgiailag mikroelemzés alá
vétetnek. Amit a szereplők nem bírnak ki, nem
bírnak végigcsinálni, tudniillik, hogy átdolgozzák
ezeket a pillanatokat, hogy idő előtt ne pattintsák
ki, és el se sikkasszák a bennük dúló kínos fe-
szültséget, azt teszi meg a dramaturgia. A mű
rendje és egésze: értelmezési kísérlet. A csehovi

dig jó esetben múzeumitárgy lesz. Egy dologban
nagyon egyetértettünk Bódy Gabival: csak olyat
érdemes csinálni, ami folytatható. Hiszen mi is
valaminek a folytatásai vagyunk, és az a valami
is az volt. Állok a próbán, az előadáson a
színpadon, és érzem, hogy oldalt ott vannak a
fiatalok, és néznek. Nem mindegy hát, hogy mit
csinálok. Nem mindegy, mit csinál az ember.
Bódy forgatásain rengetegen voltak, akik nem
tartoztak a stábhoz. Filmrendezők, operatőrök,
látvány-tervezők, zeneszerzők... Ők vártak ott
valamit, és azt valószínűleg meg is kapták, mert
jöttek más-nap is. Ezt jelenti a folytathatóság.

- Mindig Bódyt és Latinovitsot emlegeted,
miközben pályád legjelentősebb időszaka, a
mostani is, Székely Gáborhoz kapcsolódik.

- Székely él. Ot lehet tudni, ismerni. Sokan
persze a fejükhöz kapnak, amikor elkezdem,
„már megint Latinovits, már megint Bódy". Igen,
szilárd elhatározásom, hogy emlegetem őket,
míg csak módomban áll. Mások másokat emle-
getnek. Ez így van jól. Tudod, könnyen felejtünk.
Es valóban, a felejtés is a dolgok rendjéhez tar-
tozik. Ahogyan oda tartozik az emlékezés, a
megőrzés is.

melankólia a szerzőnek abból az intellektuális
szemléletéből is fakad, mely megfogalmazni, ele-
mezni próbálja tulajdon szereplőinek a kudarcait.
Csehov intellektuális drámaíró, aki az érzelmes
gócokat, mint rovarokat, tűhegyre szúrja, és kérdi,
s válaszol is rá, hogy miért, miért, hogyan történt
a kudarcos, nevetséges dráma, mint Platonov
fogalmazza: a „sekélyes, kicsinyes, nyárspolgári,
közönséges játék". Csehov azért melankolikus,
mert nem hisz az életben, az emberekben, a
drámai történések elemi katartizáló erejében,
hanem a kudarcból indít, amelyen nem de facto
felülemelkedni akar, hanem csupán át-látni és
megérteni kíván. Olyan drámaíró ő, aki nem hisz
a drámában. Nem hisz abban, hogy a
szereplőiben lappangó és/vagy kitörő drámai
erők valóban kihordhatnak valamit, ami más, ami
több, mint ami van - ami megvál(tozta)that. A
félresikerülések lelki és társadalmi mechanizmu-
sait figyeli. A csehovi érzékenység abban áll,

RADICS VIKTÓRIA

A KÍNOS PILLANAT
CSEHOV: PLATONOV


