
MŰVÉSZET
Minden úgy lesz, mint régen
A Yánya bácsi Szolnokon

I.

Történik-e valami? Vannak-e egyént (társadalmat) érintő lényegi történések?
Megváltozik-e a szereplők élete? Ugyanazokkal az emberekkel találkozunk-e
a darab elején, akiktől elbúcsúzunk majd a végén?

Csehovnál alapvető kérdések ezek. Drámái értelmezésekor ezekre kell leg-
először választ adnunk.
A három nővér vidéken él, Moszkvába vágyik, és vidéken marad.
A cseresznyéskert látogatói Párizsból érkeznek, járnak egyet-kettőt a kertben,
aztán visszatérnek Párizsba.
Ványa bácsi, Szonya, Asztrov értelmetlenül dolgoztak és dolgozni fognak ez-
után is. A vendégek visszaköltöznek a városba.
A szereplők száma többnyire változatlan, vagyis ritkán lövik főbe magukat
vagy egymást, maradnak ahol voltak, vagy visszatérnek oda, ahonnan jöttek.
Emberek meg nem őrülnek, házasságok nem köttetnek, nem is bomlanak.
A csehovi dramaturgia képlete ezek szerint a következő: nyílik az ajtó, találko-
zások, lépések, mintha valami történne — aztán becsukják az ajtót, csend, moz-
dulatlanság, várakozás. Nem történt semmi.

Mindez olyan nyilvánvaló, hogy Csehov valódi értelmezése csak ezután kö-
vetkezhet. Azaz a felszín látszólagos megbolydulása, de végeredményben nyil-
vánvaló változatlansága alatt van-e belső változás? Erre már nehezebb választ
adni. Csehov drámái a felismerések drámái. Az ,,ajtónyitás'' arra kell, hogy
mindenki szembesüljön saját helyzetével. De a nemtörténés trükkje éppen ez:
mindenki azt ismeri fel, amit már addig tudott. Az tehát a kérdés, milyen a
szereplők és a nézők viszonya mindehhez; konkrétabban fogalmazva: mit tud,
mit ismer fel — és mikor — egyik, illetve másik fél. Tudják-e ezt a „történhe-
tetlenséget" a szereplők (nézők) mielőtt kinyílik az ajtó, illetve később, miután
az becsukódott?

Kezdetben néző és színész azonosultak a szereppel, együtt álmodtak, bizakod-
tak, csalódtak. Melodrámák születtek. Az együttsírás estéi voltak ezek. Jogo-
sultságuk nem vitatható, minőségi produkciók sora jött létre, de hangvételük
eltért a szerző eredeti elgondolásaitól. Az utóbbi időben viszont egyre-másra
születtek a Csehov-komédiák. Ezek lényege az információkülönbségből adódó
távolság néző és szereplő között. A néző tudja, amit a „hős" még nem. A három
nővér, vagy Ványa bácsi még azonosulnak az álmokkal, még hiszik, hogy tör-
ténik (történhet) velük valami. De én, a néző már megkaptam azokat a jelzése-
ket, miszerint ez lehetetlen. Esendő emberségük ellenére így válnak nevetsé-
gessé Csehov hősei, hamis tudatuk újra meg újra lelepleződik előttem, szeretem
őket és nevetek rajtuk.

41



Sőt, a legharsányabb produkciók akkor születnek, amikor a szereplő számára
is adottak ezek a jelzések, de ő nem képes, nem hajlandó észrevenni ezt. Plato-
nov (Ivanov, Asztrov, Ványa . . . végülis bárkivel behelyettesíthető) részeg lenr
dülettel bevágódik a hintóba. — Ki kell innen szabadulnom, el kell innen menni
és el is megyek — gondolja már félálomban. A kocsi pedig áll, befogatlan, a
kocsirúd árván mered a földbe. Csehovnál rengeteg a hasonló — vágyak és a
reális helyzet ütközéséből adódó — komikus szituáció. — Többet nem iszom —
mondja Asztrov és tölt magának. — Elmegyek — mondja ugyanő és azzal leül.

2.

Szolnokon nem komédia született és nem is melodráma. Paál István és színé-
szei más — hihetetlenül nehéz — műfajt választottak. A rendező tragigroteszk-
nek nevezi ezt. A néző és a szereplő nagyon jól tudják, hogy itt nem történhet
semmi. Nemcsak a nézőnek van rálátása, de Ványa, Asztrov és a többiek is
távolságból nézik önmagukat. Ebben az állandó meghasonlottságban folyamato-
san nevetségessé válnak önmaguk előtt. Csakhogy ezt megélni fájdalmas. Á1L

maik, terveik, kitöréseik — valójában minden megnyilvánulásuk — idézőjelbe
kerülnek. A tragikum és komikum e kényes egyensúlyát, ezt az egyidejű ket-
tősséget kell megteremteni.

Maga a szerző, a zseniális drámaíró siet Paál segítségére. Csehov talán éppen
ezért zseniális, mert tudja, hogy hősei nem azok. Teljes mértékben azonosulni
tud velük és helyzetükkel, azaz valódi színházi ember, aki nem eszméket, tudo-
mányos értekezéseket ír le dialógusokban saját bölcsességeit erőszakolva hol
A, hol B szájába. így ír erről: „Az én dolgom csak az, hogy tehetséges legyek...
hogy meg tudjam világítani a hőseimet, és beszélni tudjak az ő nyelvükön".

Darabjaiban nincsenek tehát jelmondattá nemesíthető, világmegváltóan okos
gondolatok. A szöveg a közölt információnak csak egy rétege. Jelentése, súlya
a színpadi szituáció függvénye. (Többé-kevésbé igaz ez a megállapítás minden
színházi előadásra, de Csehov tudatosan alapoz erre a tényre drámái megírá-
sakor.) Szöveg és szituáció erősíthetik egymást, de ki is játszhatók egymás
ellen. Az előbbi megoldás a melodráma felé, az utóbbi a komédia felé mutat.
Szolnokon mindkettőre találunk példákat, a legizgalmasabb jelenetek pedig
egyidejűleg hordozzák e kettősséget. Tökéletes példa erre a családi tanács ösz-
szehívása, a birtok eladásának megbeszélése. Eddig párhuzamosan futó feszült-
ségszálak találkozási pontja ez a pillanat. Elől Ványa bácsi üldögél a rozoga
zongoraszéken, még kezében az árva virágcsokor. Oldalt Jelena, picit talán bol-
dogan, de szégyenben égve súgja oda Szonjának a nyilvánvaló igazságot: Aszt-
rov nem szereti a lányt. Szonya összetörtén áll, legszívesebben megszűnne, bele-
olvadna a falba. Mindhárman túl egy újabb illúzió felismerésén, szembesülve
a történés lehetetlenségével, magukba temetkezve bezárkóznak.

Ebbe az elfojtott, robbanás előtti feszültségbe csörtet be Szerebrjakov. Ö
aki senkire sem figyel; aki nem tudja, hogy a felszínen lubickolás alatt mér-
hetetlen mélységek húzódnak, természetesen csendéletnek nézi a romhalmazt.

Itt ragadható meg Csehov tragikomédiáinak titka. A professzor elhangzó mon-
data és a helyzet közti távolság disszonanciája végtelenül nevetséges, ugyan-
akkor pecsétet üt a szereplők tragédiájára. Szerebrjakov ugyanis sikere tuda-
tában magabiztosan, a várható gyönyörtől lihegve így szól: — Azért hívtam
össze önöket, uraim, hogy közöljem: revizor érkezik hozzánk.
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A többiek zárt falán visszhangtalanul konganak a szavak. Ha képes lennt
rá, Szerebrjakov is megélhetné tragédiáját: a sikertelenséget. De őt kielégíti
a Mama boldog felismerése: — Gogol! Sikerre vágyik és nem figyel másokra,
így mindig sikeresnek fogja tudni magát, hisz nem veszi észre saját csődjét.
Nevetséges, súlytalan figurává válik, az „okos" professzornak marad az öntu-
datlan létezés boldogsága, nem több, mint amit a jámbor idióta, Tyelegin kép-
visel. — Ök ketten „boldogok" itt és talán a Mama — mert vakok. Nem látják
— nem akarják látni — csődjüket, magányukat, szenvedésükből önáltatással
gyönyört csiholnak. Szerebrjakov kéjeleg az öregségben és a betegségben. A
szereplőválasztás (a többiekkel egykorú Vállai Péter játssza a professzort) és
a színészi játék pontosan jelzi ezt. Vállai nagyon tudja a mesterséget — meg-
oldja a feladatot: öregembert kell játszani —, de a gesztusokat felerősítve a
professzor lényegét mutatja meg. Játszik. Talán nem is olyan öreg, beteg ez az
ember. Kiszolgáltatottsága valójában zsarnokság. Másokat kínoz. Csak így tart-
hatja fenn azt az illúziót, hogy nincs egyedül.

3.

Pedig itt mindenki egyedül van, végtelenül egyedül. Elment mellettük az
élet. Tehetségük, emberségük mértéke szerint ezt tudomásul is veszik. Leg-
olábbis az ittmaradók, a „vidékiek": Ványa, Asztrov és Szonya. Ezért is menekül
innen Jelena. Vissza a városba, ahol persze ugyanígy nem történhet vele semmi.
Öt nem is az illúziók kergetik vissza, hanem a félelem. Nincs ereje nap mint nap
szembenézni a pusztulással. A kisszerű önáltatást választja. Beéri a felszín
talmi sikereivel, a mindennapos apró hódításokkal. És a „vidékiek" leleplező
tekintetétől megszabadulva újra játszhatja a beteg férjét önzetlenül ápoló fia-
talasszonyt, majd talán a gyönyörű özvegyet. Takács Kati tökéletesen megva-
lósítja Jelena kettősségét: mindvégig jelen van az áldozatokra vadászó, lustán
és öntudatlanul felkínálkozó nőstény, és a szerelemre éhes, de valódi szeretetre
képtelen szerencsétlen asszony. Egyetlen pillanatra foszlik le róla a hamisság,
a gátlás, a félelem. A Szonyával való önfeledt egymásratalálás örömében ki-
szakad belőle: — Játszani akarok! De a megsemmisítő válasz kijózanítja, újra
a forma lesz a lényeg, a rendbentartható felszín.

Mert az még sokáig rendbentartható, dolgozik érte Szonya és Ványa. A pro-
fesszor és felesége kiszívják minden erejüket. Valójában mégsem ők a felelősek,
Szonya és Ványa maguk menekültek az önpusztító értelmetlen munkába.

Szonya mindig is tudta, amit most kimondott: Asztrov nem szereti. Ez most
már visszavonhatatlanul elhangzott, nem lehet tovább az öncsalás játékaival
édesíteni a robotot. Szoboszlay Éva kiváló alakításának lényege az emberi ler-
epülés ábrázolása. Minden keserűsége, keménysége ellenére még szeretnivaló,
kedves az a lány, aki letörli Ványa bácsi könnyeit. Mulatságos, amint eljátszik
a gondolattal, hogy a doktor esetleg szereti. „Végülis róla nem beszélt, csak
annyit mondott, hogy senkit nem szeret". Nevetséges ez a játék. De még esendő,
még szerethető ember áll előttünk. Fokozatosan lekopnak ezek a „gyarlóságold",
végül nem marad más, mint az öncsaló játékok mögött mindvégig meghúzódó
embertelen, elviselhetetlen keserűség, összeszorított fogakkal tűr. Már nem
gondolkodik, nem érez, nem is él — csak van. Igazodik két társához: Ványához
és Asztrovhoz. Felnő — leépül — hozzájuk. Ehhez a két okos, tehetséges,
gyenge emberhez. Tisztán látnak és túlságosan ismerik egymást. Amint vala-
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Kovács Lajos (Ványa), Andorai Péter (Asztrov) és Takács Kati (Jelena)

melyikük belefeledkezik az álomba, az irrealitásba, a másik kegyetlenül lepa-
rancsolja a földre. Egymást kiegészítve,, egyetlen emberként léteznek. De ere-
jük nem összegződik, hanem kioltja a másikét. Ha az egyik mozdulna, vissza-
fogja a másik. Egymás ellensúlyai ők, ezért mozdulatlanságra kárhoztattak.

„ . . . és ha ezer év múlva boldog lesz az ember, akkor ebben nekem is lesz egy
kis részem. Amikor nyírcsemetét ültetek, és később látom, hogy zöldül, hogy
hajladozik a szélben, megtelik a lelkem büszkeséggel, és én . . . " Asztrov már
majdnem szárnyal á költészetben, de Ványa ott áll és leforrázó cinizmussal
nyújtja a vodkát.
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Ványa végsőkig megalázottan keresi a halált, de Asztrov mindenáron vissza-
szerzi a morfiumot. „Ha már mindenáron végezni akarsz magaddal, menj ki az
erdőbe, és lődd főbe magad. De a morfiumot add vissza, mert különben azt hi-
szik, hogy én adtam neked, és híre kél . . ." Nem tudnak meghalni, de élni sem.
Csak elpusztulnak majd, mint az állat. Megoldásuk a túlélésre, a megmara-
dásra van. De ez is csak gyengeségükből fakad. Gyengék a tettre, képtelenek
döntő lépésekre. Minden erejük egyetlen „feladatra" összpontosul: elfojtani a
bennük robbanni kész energiákat.

Egyvalamiben közösek: már túlvannak a lényeges dolgokon. Elszalasztottak
valamit vagy nem is volt mit elszalasztani? Ez ma már mindegy. Mintha a
múltból szólítaná őket Godot: Itt voltam, nem vettetek észre. Most már nevet-
ségesek vagytok, amikor utánam kapkodtok. Az már nem én vagyok, mert TI
megváltoztatok.

— Nagyon megváltoztam? — kérdezi Asztrov a darab elején.
— Nagyon — mondja a dadus.
Ez a kis párbeszéd a kulcsa a szolnoki előadásnak. Paál István komolyan veszi

ezt és már az első pillanattól megváltozott, elfáradt, kiégett embernek tekinti
Asztrovot és Ványát. Valami nem történt meg velük, amire most már hiába
várnak.

Lekéstek Godotról.
Sorsuk közös: mindent tudnak, tudják a csődöt — és mégis élnek. Andorai

Asztrovja már semmit sem akar. Öregember, negyvenen innen. Számára min-
den csak valami helyett van. A vodka, az erdő, Jelena... Szerelem helyett
erdei kalandok, filozófia helyett útszéli filozofálgatás, gyönyör helyett másnapos
kábaság, alkotás helyett utált robot. Mindezt pontosan tudja, de néha — ha
elegendő vodkát iszik — elfelejti. Ilyenkor elérzékenyül, sajnálja magát. Aztán
persze könyörtelen cinizmussal kineveti saját magát és a többieket.

Színészileg talán Kovács Lajosnak van a legnehezebb dolga. Óriási ugyanis
a távolság Ványa bácsi mindenttudása és egyes megnyilvánulásai között. Kovács
álmosan bebotorkál, ásít, krákog, nyújtózkodik, kenyeret töm magába, iszik,
szuszog, a hinta rúdjához dörgölőzve vakarja a hátát. Minderről lemondva ezek
maradtak: az állati vegetálás apró gyönyörei. Nem vár semmit a következő pil-
lanattól. És mégis szenvedélyesen szerelmet vall, fellázad. Négykézláb kotor
Jelena után és állati gátlástalansággal veti rá magát, majd pisztollyal üldözi a
professzort. De cselekvésével soha nem azonosulhat igazán, mert magában min-
dig ugyanazt a mondatot ismételgeti: „Minden úgy lesz, mint régen". Illúzióival
leszámolt, de elég egy véletlen szikra, egy találkozás, egy pohárral több vodka
és újra nekifeszül.

A nagyszerű színészi alakítás kulcsa maga az ember, Kovács Lajos, ő ugyanis
önpusztító módon megéli szerepeit. Azonosulni akar — Ványa bácsihoz hason^
lóan — szavaival és tetteivel, hiszen éppen így történhetne vele valami. De Vá-
nya meghasonlottságának két pólusa nem hozható közelebb. Szerelmet vall —
de kinek? Egy senkit akar megölni — de miért? Ezekkel az emberekkel nem
tudja megváltani magát. „Lázadása" tökéletes példa erre. Idézőjelbe kell ten-
ni a szót, hisz miközben a tébolyig hajtva magát felszakad minden sérelme,
ott kísérti a mindent lezáró cinikus mondat: „Most aztán megmondtam a ma-
gamét."
Már előre tudja, hogy két lövésből sem találja el a professzort.
Hisz talán éppen ezért nem találja el.
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Aztán még szánalmas — nevetséges módon elcseni a morfiumot Asztrovtól.
Persze vissza kell adnia.
Nincs mit tenni. Élni kell, úgy, mint régen.
Leül az asztalhoz.
Mindenki végső helyén van. (Antal Csaba eddigi legszebb — és nem öncélúan
szép! — játéktere sokszor temetőt, sírt idéz. A játék során egyre nagyobb, sza-
badabb a tér. De a felszabadultabb pillanatokban oldalra vetett, fenyőkre do-
bott áttetsző függönyszalagok koszorúkat asszociálnak, majd a végén ugyanez
a függöny a székekbe süppedő szereplőkre hullva mozdulatlanságot, végleges1-
séget sugall.) Ványa és Szonya számolnak, körmölnek, a Mama érdektelen vi-
tairatok fölött bóbiskol, Tyelegin a gitárját hangolja, a dadus kötöget.
Csend, mozdulatlanság, halál.
Béke van Csehov Oroszországában, Paál Istvár színpadán.
Befogják a lovakat, indulnak a hivatlan vendégek. A csengők csilingelnek, ser-
ceg a toll. A professzor szorgosan írja értekezéseit az életről, fiatal felesége
unatkozik és szenveleg, a doktor az erdőt járja és vodkát vedel. Szonya és Vá-
nya a kiadás-bevétel rovatot töltögetik. Lekaszálják a szénát, dolgoznak. Dol-
goznak, hogy minden így maradjon.
Mindenre rátelepszik a hazug nyugalom, a tűrt béke, agyonnyomva emberi
lelkeket, elfojtva, eltiporva, megalázva vágyakat. Ez a tökéletes harmónia már
a halál, melyben érzelmek, álmok, tervek gyökerestül kitépve, félrelökve he-
vernek.

BÉRCZES LÁSZLÓ
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