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CSEHOV-KÖZELBEN
TURGENYEV: EGY HÓNAP FALUN

mikor Bal József társulatának már csak
alig valamennyi ideje maradt hátra Kecs-
keméten, műsorra tűzte az Egy hónap fa-
lun című Turgenyev-vígjátékot. Azt a szín-
darabot, melyben határozottan Csehov

előszele fújdogál. Mi legalábbis a későbbi Cse-
hov-drámákból ismertük meg igazán ezt a világot:
a múlt századi orosz vidéket, ahol soha nem
történik semmi, ahol az emberek csak sorvadoz-
nak, darvadoznak és vágyakoznak, s szláv lelkük
minden mélabújával merülnek bele a filozofálásba
és terméketlen érzelmeik elemzésébe. Turgenyev
legmaradandóbb színda-
rabja és Csehov munkái között nem
csupán párhuzamok találhatóak, de
olykor már-már egybeesések is.
Feltűnő a hasonlatosság például a
Ványa bácsi és az Egy hónap falun
között a női rivalizálás tekintetében.
Turgenyevnél Natalja Petrovna
beleszeret abba a fiatal-emberbe,
akihez nevelt lánya, Verocska
vonzódik. A Ványa bácsiban Jelena
Andrejevna szintén épp azzal a férfival
keveredik flörtbe, aki után
mostohalánya, Szonya ácsingózik. A
két vonzó asszonynak majdhogynem
cserekompatibilis jelenetei vannak a
két színdarabban. Mindketten az
önzetlen barát-nő képében puhatolják
ki fiatal vetélytársnőjük érzelmeit.
Majd meg-osztják a lányszív titkát az
érintettel (Beljajevvel, illetve
Asztrovval), alapvetően azzal a
szándékkal, hogy a saját személyük
iránti hajlandóságot felmérjék.
Ismerős számunkra Spigelszkij, az
enyhén cinikus orvos figurája is, aki
valószínűleg ugyanazon az
egyetemen nem vált hivatása
szerelmesévé, amelyiken később a
Három nővér Csebutikinja vagy a
Sirá ly Dorn doktora végzett. S hogy
a legkisebb azonosságig is
elmenjünk: Turgenyev vígjátékában
lszlajevék portáján történetesen
éppúgy Trezor nevű kutya őrzi a
házat, mint a Sirályban, Nyináéknál.

Mert a „keresztbe szeretések" alanyai és tárgyai
közül itt csak ketten jelennek meg igazán mar-
kánsan: Natalja Petrovna és Rakityin.

A Katona József Színház produkciójának stáb-
listája nyíltan közli, hogy Turgenyev hősei közül ki
hány éves. Ennek azért van jelentősége, mert a
mű színrevitelének hagyományai szerint Natalja
Petrovna általában idősödő férj (Iszlajev) és
javakorabeli házibarát (Rakityin) mellől szokott
beleesni a fiatal tanítóba (Beljajev). Jóllehet
Turgenyev eredetileg csupán egy évvel idősebb
Rakityint és öt évvel idősebb Iszlajevet rendelt
Natalja mellé. A kecskeméti rendező, Lendvai
Zoltán tehát látványosan szakít a szokásokkal,
amikor nagyjából azonos generációt léptet fel az
Iszlajev-házban. Natalja, a férje, Rakityin és
Beljajev, valamennyien abban a korban látszanak
lenni, amikor az ember már nem elég lelkes és
lendületes ahhoz, hogy bármi nagyszabásúba
belevágjon, ugyanakkor még nem elég unott és
fáradt ahhoz, hogy bármit is be akarjon fejezni.

A történet Berzsenyi Krisztina egyarcú, alig
tagolt, enyhén taszító díszletében játszódik. A

magasban deszkából összetákolt
faldarabok meredeznek, magán a
színpadon pedig elszántan kevere-
dik a kint és a bent. A szerény
szalonbútorok között meredek
műdombok emelkednek, rajtuk
egy-egy fakinövés képviseli a ter-
mészet lágy ölét. A jelmezek válto-
zatosabbak: jó darabig úgy fest,
hogy például Natalja Petrovna
minden jelenetéhez új ruhát ölt
(szépeket és még szebbeket, a ter-
vező Kárpáti Enikő jóvoltából), ám
idővel ez a kosztümparádé abba-
marad.

De vágjunk bele az események
elejébe. Kezdetben nem túl ígéretes,
ami a színpadon zajlik. Naszlady Éva
személyében eleinte egy unatkozó-
nyújtózkodó, mórikálás-ra hajlamos
fiatalasszonyt látunk csupán, aki
aligha lesz képes komolyan vétetni
velünk szerelmi szenvedélyét és lelki
válságát. De kár lenne hamar feladni
a reményt, mert Naszlady az első
félóra után belelendül a játékba,
hangja természetesre vált, s igen
szépen bontja ki hősnője ambivalens
érzelmeit. Gyönyörű
rebbenékenységgel vergődik saját
csapdájában: egyrészt szeretne
olyan bolondul, szertelenül és
felelőtlenül viselkedni, akár egy
szerelmes bakfis, másrészt mint
önmagát folyton kontrolláló, okos,
érett asszony ezt nem engedi, nem
engedheti meg magának.

A
Az Egy hónap falun mindenesetre könnye-

debb, puhább és talán kevesebb szólamú mű,
mint a Csehovok. De azért nagyon finom és
szeretni való darab. Még úgy is, hogy a kecske-
métiek előadásában némiképp beszűkül, szerel-
mi sokszögből kétszögtörténetté egyszerűsödik.

l lyés Róbert (Rakityin)ésNaszladyÉva(Natalja
Petrovna) (WalterPéter felvétele)
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Váratlan fellobbanását egyébként nem Beljajev
vonzereje magyarázza, hanem önnön nyugtalan-
sága, érzelmi lekötetlensége.

A férje ugyanis - Zelei Gábor megformálásá-
ban - hamisítatlan nyikhaj. Érdektelen és súlyta-
lan figura. Viszont Beljajev sem méltó az asszony
érdeklődésére. Rancsó Dezső olyan fiatal tanítót
játszik, aki legfeljebb tornatanára lehet Natalja
kisfiának (Kolja fára mászni tanul tőle). Ez a
Beljajev egyszerű, félszeg suttyó, aki idétlenül
röhincsél, tökéletesen érzéketlen a finomságok
iránt, és intellektuálisan semmi izgalmas nem
várható tőle. Egy Natalja-forma nő nem szerethet
bele. (Hangsúlyozom: nem Rancsóról beszélek,
hanem az általa megformált Beljajevről.) Ha
mégis beleszeret, akkor súlyosan alulválasztott.
Ez a darabos parasztfiú még Verocskához is
kevés, nemhogy Natalja Petrovnához. Pedig a
kecskeméti előadás nem értékeli fel különöseb-
ben Verát, minthogy a szerepet az igen fiatal,
láthatóan elég tapasztalatlan Pleszkán Boglárka
játssza igyekvőn, de gyengén.

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken
Natalja mellett: Rakityin. Ilyés Róbert nagy érzé-
kenységgel, egyre fáradó keserűséggel nézi és
szenvedi végig barátnője érzelmi kicsapongását.
Othellói düh és Rank doktori rezignáltság válta-
kozik benne. Elegánsan elfedi szélsőséges indu-
latait, de néha, egy-egy pillanatra mintha belelát-
nánk a lelke legsötétebb bugyraiba. Van ott is
akkora fortyogás, mint Natalja Petrovnában. Igy
válik Ilyés Róbert Rakityinja e szerelmi dráma
másik főszereplőjévé.

Amúgy az előadás meglehetősen egyenetlen
színvonalú. Hosszas szcénák oly sivárak, kietle-
nek és unalmasak, akár a sivatag. Ezekben a
jelenetekben az egyetlen tét az, hogy a színészek-
nek sikerül-e elmondaniuk a szöveget, ha nem is
pontosan, de legalább nagyjából. Meg az, hogy a
szereplők némelyike eltalálja-e a vele dialogizáló
hős kereszt-és apai nevét. (Belátom, bonyolult
dolog valakit Afanaszij Ivanovicsnak vagy Ignatyij
Iljicsnek szólítani, de talán mégsem teljesen
lehetetlen.) A turgenyevi szöveg hozzávető-leges
elérése során a legnagyobb kerülő utakat
Safranek Károly (Spigelszkij) és Kiss Jenő
(Bolsincov) teszi. Aki nem látta, ne tudja meg,
milyen az, amikor ők ketten maradnak a színen,
s egyre több lapáttal tesznek rá, hogy felülmúlják
egymást.

Turgenyev: Egy hónap falun (kecskeméti Katona József
Színház)
Fordította: Elbert János. Dramaturg: Faragó Zsuzsa.
Díszlet: Berzsenyi Krisztina. Jelmez: Kárpáti Enikő.
Rendező: Lendvai Zoltán.
Szereplők: Zelei Gábor, Naszlady Éva, Papp Géza Dávid,
Pleszkán Boglárka, Máthé Eta, Vlahovics Edit, Sirkó
László, Ilyés Róbert, Rancsó Dezső, Kiss Jenő, Saf-
ranek Károly, Szívós Győző, Molnár Adrienne.

Kaspar Hauser történetének legújabb szín-
padi feldolgozása, melyet nemrégen Győrött
mutattak be, kétségkívül nem az az előadás,
amelyik szíven üti az embert. Sokkal inkább
elgondolkozásra késztet - számomra legalábbis
úgy tűnik, hogy Forgách Péter író-rendező szeme
előtt sokkal inkább filozófiai, mint lélektani
problémák lebegtek. Ez ellen persze semmi
kifogásom nem lehet, azonkívül, hogy az
előadáshoz fűződő élményeim közül viszonylag
kevés társul a színészek arcához, mozdulata-
ihoz. A darab igazi cselekménye ugyanis valahol
a színpadon túl, ha tetszik, a metafizika közegé-
ben játszódik. Többszöri sikertelen próbálkozás
után, hogy az előadásról a konkrét színpadi ese-
mények tükrében írjak, beláttam, hogy beszámo-
lóval csak olyan formában tudok szolgálni, ami-
lyen formában maga az előadás szólított meg
engem. Ebben a kontextusban talán fölösleges is
volna a színészi teljesítményekről - Nagy Viktor
szeretetre méltó, esendő Kasparjáról, Terhes
Sándor erős, keserű és ugyanakkor gyermekien
rajongó Georgjáról, Láng Annamária nőiesen
rapszodikus Káthéjéről vagy Szilágyi István meg-
lepően nagyszámú szerepváltásáról-külön szól-
ni. A darabnak azon aspektusa, amely számomra
a legérdekesebb volt, független a fekete-fehér,
igen-nem típusú kérdésektől, mint például az,
hogy hihető-e a nő fájdalma a főhős halálakor és
így tovább. Felmerülnek azonban más fajtájú kér-
dések, amelyek még a maguk megoldatlanságá-
val terhelten is felérnek egy egész halom vá-
lasszal. Ezért valódi bírálat helyett most csak
stilizált észrevételeket kínálok. Szívesen írtam
volna jó kritikát - értve a „jót" mind a társulat,
mind a kritikus munkájára. „Nem így esett; de
elmúlt az az idő, amikor még javíthattam volna
rajta."

1. A nevetségesben a tragikust megtalálni - a
szentben az alpárit.

2. Képzeld el, hogy egy bolond ószeres raktá-
rához hasonló szobában ültetnek le egy padlá-
son. A falon egymás hegyén-hátán mindenféle
holmik, mutató nélküli óra, bili, játék állatka,
oldalt egy romos pianínó. Mintha csak térképét
látnád egy szánalmas élet szánalmas tárgyi
inventárjának. Ha most e közegben olyan embe-
reket látsz, akikhez látszólag mindezek a tárgyak
tartoznak, és aztán látsz egy másik embert, aki

mintha csak most született volna közéjük (mond-
juk, egy sötét szobában nőtt fel, kenyéren és
vízen, emberek, szavak és fény nélkül), akkor
vajon eszedbe jut-e az, hogy azért vannak a tár-
gyak a falon, mert az újonnan érkezett ember
számára mindegyik ugyanolyan mértékben ide-
gen? Hogy a használatuk és az összefüggéseik
nem állnak előtte világosan? - A világ dolgai
emberünk előtt úgy zajlanak, mintha csak képek
lennének, körülbelül úgy, ahogy a mozivásznon
látjuk a tárgyakat és embereket, mindenféle
mélység nélkül.

3. Gondold el a következő nyelvjátékot: az
újonnan érkezett ember (nevezzük Kasparnak)
nem ismeri azt a nyelvet, amelyet az őt körülvevő
emberek használnak. Mondanivalóját azokkal a
szavakkal igyekszik kifejezni, amelyeket a többiek
beszédéből elcsíp. Ezek az emberek első rá-
nézésre valamiféle csodabogárnak tarthatják
Kaspart, süketnémának vagy bolondnak. Tehát
úgy beszélnek hozzá, ahogy süketnémákhoz
vagy bolondokhoz szokás, Kaspar pedig ezeket a
szavakat is megtanulja tőlük. Olyan módon
válaszol, ahogy egy süketnéma vagy bolond ten-
né, akadozva, görcsösen, ügyetlenül. Az embe-
rek igazolva látják feltevésüket, és ez így megy
tovább, a végtelenségig. Ki veszi ezek után észre,
hogy Kaspar valójában nem félkegyelmű, csak
éppenséggel idegen neki a nyelv? Es aki észre-
veszi, vajon hogyan beszél hozzá? Úgy, mint egy
külföldihez? De hát Kaspar nemcsak a szavakat,
hanem a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat, helyze-
teket sem ismeri, - Vagy inkább úgy, mint egy
gyerekhez? Kaspar azonban nem gyerek.

4. Ha mindezeket egy színházi előadás
része-ként látod, akkor azért érzel együtt
Kasparral, mert olyan szerencsétlen és
kiszolgáltatott, vagy azért, mert nézőként te
magad is éppen olyan némaságra vagy ítélve,
mint ő? A játék szabályai neked ugyanis éppúgy
nem engedik meg, hogy beleszólj a történetbe,
mint neki. Úgyszólván saját magadat látod
Kasparként a színpadon. - De mi van akkor, ha
Kaspar mégsem te vagy? Ha például adott
esetben másképp mosolyognál, másképp ijednél
meg, mások lennének a mozdulataid, a
szokásaid?

5. Ha Kaspar egyszer csak Maugli módjára
mászik fel a létrán, elhiszed-e, hogy egész koráb-
bi életét egy üres, ablaktalan szobában töltötte?
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