
san beépül a játékba. Nemcsak drama-
turgiailag, hanem - a már említett egy-húrú
hangszerek díszletbe épülésével -
szcenikailag is. A zenészek is részt vesz-
nek a porondon folyó játékban, tényleges
kapcsolatuk van a színészekkel. A mélabús
komédiában a zene képviseli
legerőteljesebben a komédiát. Kommentál,
erősít és ellenpontoz, akár egy narrátor. E
zene mellett időnként hiányérzete támad
az embernek a játékot látván, s ez azt jelzi,
hogy kevesebb mélabú esetén talán még
hatásosabban érvényesülhetne az előadás
gondolatisága is, azaz több kontrasztot
bírna el ez a produkció.

Gondolati szempontból ez a Leonce és
Léna szorosan összefügg a Stúdió K. előző
két produkciójával, ugyanazt a
problémakört egy más aspektusban mu-
tatja meg. Formai tekintetben pedig
összefoglaló jellegűnek tűnik. Számos
eleme - például a kellékhasználat, a cir-
kuszi alapszituáció, a stilizált játék - a ré-
gebbi előadásokra utal, mások a közvet-
lenül megelőző produkciók eredményei-re
épülnek, de még az amszterdami
vendégszereplés emlékei is benne re-
zegnek.

A Stúdió K. színházi életünk
egyedülálló jelensége. Előadásai a hazai és
a nemzetközi színházi világban már
hosszabb idő óta eseményszámba mennek.
Sajátos stílust képvisel, s be-tölti azt a
feladatot is, amelyet egyetlen ország
színházművészete sem hanyagol-hat el, a
kísérletezést, az új művészi
kifejezőeszközök keresését. Ez az együttes
már rég kinőtte az amatőr kereteket! Hogy
fontos hivatásának továbbra is az
eddigihez hasonló igényességgel tudjon
eleget tenni, jelentőségének megfelelő
helyet, lehetőségeket kellene találni szá-
mukra a kulturális élet struktúrájában.

Jean Genet: A Balkon (Stúdió K.)
Fordította: Szeredás András. Jelmez: Né-

meth Ilona. Fi lm : Mész András. Technika:
Babusik Ferenc, Földi Zoltán. Maszk: Si-
mon Margit. Rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Gaál Erzsébet, Csák Zsuzsa,
Németh Ilona, Ecsedi Erzsébet, Székely B.
Miklós, Oszkay Csaba, Fazekas István,
Nagy József, Tóth József, Csorba I. Sán-
dor.

Georg Büchner: Kintorna (Leonce és Léna)
Fordította: Thurzó Gábor és Tordai

Zádor. Jelmez: Németh Ilona. Zene: Szőke
Szabolcs. Rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Csorba I. Sándor, Nagy József,
Fazekas István, Oszkay Csaba, Ecsedi
Erzsébet, Csák Zsuzsa, Spilák Lajos, Szőke
Szabolcs. "

GYÖRGY PÉTER

A Sirály Veszprémben

A Sirá l y fiatal drámaírójának, Trepljov-
nak darabja az elkerülhetetlennek ítélt
egyetemes véget idézi fel. A darabbéli
darab minden élet befejezését ígéri, Nyina
arról az időről beszél, amikor „évezredek
hosszú, hosszú során apránként porrá
omlik a hold is, a fényes Sirius is, meg a
föld is . . .". Mindez még távoli, ma még
csak fenyegető táv-lat, de „addig szörnyű,
szörnyű lesz ...".

Csehov alapkérdése ez: mi lesz addig?
Miképp kibírható vagy kibírhatatlan az
addig való lét, miképp van mód a tű-résre,
miképp lehetséges megérteni Nyina, a
Sirály álláspontját, miképp lehet
felismerni a világ szerkezetét és egyben
elfogadni, eltűrni azt?

Trepljov darabjának kérdése - ami az új
művészet kérdése - egyetemes élet-
problémát jelent, amellyel szembe kell
néznie e színpadon mindenkinek: karrierre
vágyóknak és azt visszautasítók-nak,
életterveket szövőknek és életüket
széjjelzilálóknak egyaránt. Trepljov da-
rabjának kérdése túlmutat a művészsors
kérdésein, s e darabbéli darab centrumba
állításával haladható meg a Sirály mű-
vészsorskénti lírai és egyben szükségképp
hamis interpretálása is.

Dömölky János rendezésében a Sirály
több, mint puszta művészdráma, nem az új
formákat követelő fiatalok s a már tra-
dicionálissá lett, sikeres felnőttek lírai,
halálos összecsapásáról van szó. Rende-
zése elkerüli a kínálkozó avantgarde-
konvencionális művészet ellentétpár
szembeállítását, s ezzel lehetősége nyílik
arra, hogy lényegesebb kérdések felé for-
duljon.

Trepljov töredékdarabjának egyete-
messége ugyanis mindenkire vonatkozik:
a Nyina által elmondott monológ az
utókornélküliség rettenetes fenyegetését
hordozza magában. S ez a fenyegetés, ez a
félelem a S i r á l y egyik alapvető motí-
vuma. Az a hit hiányzik e darab hőseiből,
amely például összetartja Asztrovot: a
szégyen és a felelősség a jövő nemzedékei
előtt.

A jövő elveszett, s addig szörnyű, ami
történik - ez a Sirály alaphelyzete, ez az a
lecke, amelyet a fiataloknak meg kell

tanulniuk, ez az, amit Trepljovtól meg-
tanul és elfogad Nyina, s amit felismer, de
nem visel el Trepljov maga. Ezt tudja, tűri
Nyina, s ebbe a felismerésbe pusztul bele
Trepljov: mikor a be nem teljesedett
szerelmükre emlékezve vissza-hallja saját
szavait, amelyek ekkor már nem
próféciaként, hanem igazságként,
valóságként hangzanak el. A Sirály végül
is az idők végének idézésével kezdődik s
fejeződik be, a darab, az előadás vége a
legsötétebb reménytelenség. Mindazok,
akik tudták, hogy a jövő elveszett, vagy
elmenekültek, vagy halottak; a színen
magukra hagyott, esély-vesztett emberek
maradtak, belezárva a végtelen jelen idő
kibírhatatlan felelősségébe, emberek, akik
a létező legkevesebbet tudják önmagukról.
Az egész - némiképp watteau-i - csoport: a
haldokló és élni vágyó Szorin, az életet ki-
ismert és épp ezért megvető, a halál-hoz
vonzódó Dorn - bár ők azért nem precíz
ellentétei egymásnak -, az értet-len és
önzésében tehetetlen anya, Arkagyina, az
őszinteségébe beleremegő író, Trigorin:
mind elveszettek. A Sir á l y vége: a teljes
zűrzavar és sötétség. Csehov nem ámít
sem a jövő reményével, sem a megoldás
esélyével.

Hiszen ezek a sorsok, ezek az életek
már-már komikusan egymásba gabalyod-
tak, mindenki másba szerelmes, mindenki
mást akar, ebben a világban az
egyensúlynak nincs jele. Nyina elmene-
kült, az élők élete értelmetlen, Trepljov
halála drámai, de nem szükségszerű. Nem
elkerülhetetlen, mert az ellenkezője: ebben
a világban élni éppoly képtelenül nehéz,
tragikus is lehet. E színpadon némely élet
van olyan megrázó, mint a halál.
Mindezzel Csehov egy percre sem mondja,
nem állítja, hogy nem áll az élet oldalán,
mindössze megveszteget-hetetlen
tárgyilagosságával felméri annak
nehézségeit.

Trepljov halála választás: nincs kedve
végignézni saját hanyatlását, nincs ereje
eljutni saját trigorinságáig - erről még
később lesz szó -, ha meg is érti Nyina
intését a türelemre, visszautasítja. Úgy
ítélkezik: e világ tűrhetetlen, s nem veszi
gondját magára. (Így jön létre az a a
helyzet, hogy az új színpadok felé
menetelő Nyina alakja hatalmassá ma-
gasodhat: ő ebben a helyzetben valóban az
egész világ súlyát viszi.)

Miért is, miképp is alkalmas a S i r á l y
arra, hogy több legyen, mint a művész-sors
drámája, miképp alkalmas primerebb
effektusok felmutatására is, mint csu-



pán a kultúra, a művészet sorsa, hanyat-
lása.

Csehov, amint ezt Dömölky is világosan
felismerte, kultúra és művészet álarca
mögött az életről magáról beszél:
egyenesen, s ez bizonyosan komolyabb, s
lehet mondanunk, erősebb kérdés, mint a
kultúráé. A Sirály szerkezetében benne
rejlő lehetőség: kimutatni a távlat-
vesztettség, a perspektívahiány követ-
kezményeit, az állandósult és visszatérő
jelen idő pokoli természetét. S ez a mű-
vészsorsnál lényegesebb alapprobléma,
amelynél - ha lehet élnünk e kifejezéssel -
különbet Beckett sem ismer. A játszma
végének világon túli, éles fénye például -
amit Dömölky időről időre felvillantott
színpadán - Csehov egyenes folytatása, az
a tapasztalat, amely abban jelentkezik,
lehet, hogy bizonyított, de nem eredendően
új. A jövővesztettség élménye a Sirály
centruma: az a kérdés, hogy miképp
viselkedhetünk egy olyan
elviselhetetlennek mondott, ítélt és látott
világban, amely bizonyosan túlél mind-
annyiunkat, amely túléli vágyainkat, s
amely túlélésével elpusztítja álmainkat,
amelyben vagy a türelmes munka, vagy az
öngyilkosság lehetősége adatott.

Mindez pontosan követhető a sors-
rontás alakulását figyelve, a Sirály hő-
seinek sorsanalízise magáért beszél.

Elsősorban azt kell belátnunk, milyen
kínos és ismerős az, amiért szükségük van
a másik emberre. A viszony, a szerelem,
amiért küzdenek, eszköz, olyan kincs,
boldogság, ami az önsorsrontás durva
tényét sorsromlássá avathatja; olyan
eszköz, amivel - végre - passzívvá

válhatnak saját életükben, módszer,
amellyel saját problémájukat a másikra
háríthatják. A szerelem, a reménytelen
vagy beteljesedett vonzalom egyaránt arra
jó, hogy elkerülhetetlen végzetként tün-
tessen fel bármit, ami történik, alá-hullást,
gyengeséget, az életerők meg-
fogyatkozását. Viszonyai révén mindenki
magyarázatot lelhet sorsa alakulására.
Mindenki a másikra hivatkozhat, vagy
őmiatta, vagy ővele, vagy őérte ment
tönkre, mert hogy tönkrement, az
bizonyos. Épp ezért támaszkodik
mindenki oly kétségbeesetten a másikra,
egy percre is egyedül maradván arra
kényszerülne, hogy önmagával néz-zen
szembe. E viszonyok tehát kölcsönös
önzésre épülnek, egymás iránti kölcsönös
gyengédségük: gyengeségük kölcsönös
leplezését jelenti. Ezért van az, hogy a
csehovi dialógusok általában - de a
Sirályban talán a legfeltűnőbben - olyan
hártyavékonyak, nemegyszer már-már
felszakadozottak, párhuzamos monológok
sorává szétesett mondathalmazok.
Mindenki önmagától fél, önmaga
kérdéseire válaszol, miközben épp a má-
sikhoz szól.

Arkagyinának, a múltjából élő, fiát el-
hagyó, testvérével nem törődő színész-
nőnek a Trigorin iránti szerelem az élet
alapját jelenti. Ha nem maszkírozná - ma-
ga előtt is - hatalmasra szerelmét, nem
küzdene a szükségszerűség látszatáért, úgy
kénytelen lenne bevallani, hogy gyereke
elhagyása és megvetése ok nélküli,
testvére elhagyása merő önzés stb. Amíg
azonban van szerelem: mindezt le lehet
tagadni. A szerelmes embert játszsza,
mindenbe belevakultan rontja to

vább életét: de ez a szerelem még mindig
elválasztja a semmitől.

Nem hiszem, hogy különösebb bizo-
nyításra szorulna, mennyire aktuális mind-
ez. Ismert, hogy a világállapotra, az idők
hanyatlására való hivatkozás: a személyes
élet elrontásának általánosított
romláskénti argumentálására szolgálhat.

Trigorin kétségbeesve keresi romló
életének - növekvő sikereinek - objektív
értékeit, még tudni akarná, milyen is
valójában (in aeterno modo) helyzete. De
ő sem bírja tiszta, józan ésszel végig-
nézni, hogy élettörténete romlásának és
tehetetlenülésének története. Így hát
örömmel és a megváltást remélve szereti
Nyinát, s amikor az éginek remélt földi
szerelem beteljesületlen marad: vissza-
menekül Arkagyinához. Szerelmük ekkor
már végképp nem más, mint gyengeségük
leplezése, együtt élnek hát, nem kell
bevallaniuk saját csődjüket.

Dorn a megközelíthetetlen, hedonista
orvos számára az a megoldás, hogy nem
viszonozza Polina szerelmét, így
megőrizheti önmagát - ugyan kinek? -, de
még sincs egészen egyedül. Jó ez az
állapot Polina számára is - aki kibírha-
tatlan, emlékeiben hentergő, ostoba férje
elől menekül -; neki a reménytelen sze-
relem ígérete a legfontosabb. A talán
lehetősége, a bizonytalanság boldogsága,
ami egyben leveszi Polina válláról saját
sorsának súlyát. Ő akkor járna a leg-
rosszabbul, ha Dorn egyszer viszont-
szeretné. Ugyanígy viselkedik lánya,
Mása is. Ő Trepljovba szerelmes, de
feleségül megy a tanítóhoz. A vergődés a
két férfi között: valóban kitölti egész
életét. Márpedig a feladat épp ez: ki-

Csehov: Sirály (veszprémi Petőfi Színház). Takács Katalin (Nyina) és
Dóczy Péter (Trepljov) Újhelyi Olga (Mása) és Szoboszlay Sándor (Dorn) a veszprémi Sirályban



tölteni valamivel az életidő iszonyú üres,
közömbös keretét. Szorin helyzete is
teljesen reménytelen. Életét a szolgálat-
nak, azaz az államnak adta, de megöre-
gedvén tudja, hogy amit szolgált, az ér-
demtelen volt az áldozatra. Megöregedett,
s még nem élt. Élni akarna, de Dornnak is
igaza van: az élet végén nem lehet
elkezdeni élni. Ketten, Nyina és Trepljov
állnak kívül e világon. Ok az új nemzedék,
mely most indul meg-szerezni azokat a
semmirevaló, alacsony-rendű és
átadhatatlan, mert üres tapasztalatokat,
amelyek mindössze az életről szoktatnak
le, s elviselhetővé teszik a halált.

Most indulnak el siker és sikertelenség
közötti választások felé, az egyen-
értéktelen utak világába, ahol mint isme-
retes: „ügyeskedhet, nem fog a macska/
egyszerre kint s bent egeret". Trepljov -
mondjuk így - némiképp átlát a szitán,
felismeri a világ szerkezetét. Látja, hogy ő
sem kerülheti el sorsát, akár-milyen tiszta
még, előbb-utóbb egér-fogóba kerülne ő is.
Eszményei nem romolhatatlanok, s ami
még kínosabb: nincs rá bizonyíték, hogy
igazak. Mind-ez a művészeti kérdések
síkján jelentkezik. Trepljov lassan
felismeri, hogy nem bizonyos a Trigorin és
saját maga között gondolt alapvető
különbség. Nem bizonyos, hogy Trigorin
korrupt lehet, ő sem lenne más minőség.
Az élet radikális kritikájának programja
összeomlik, és ezt Trepljov nem bírja ki. Ő
radikális marad. Az, hogy hosszú időn át ő
alkalmazkodjék, hozzásimuljon a világhoz,
számára nem út. Épp eszményei fenntar-
tásának érdekében szakít az élettel, szá-
mára elképzelhető, hogy ezek létezhet-nek
tőle függetlenül is. Ne felejtsük el, hogy ez
Trepljov második öngyilkossága: az első,
amely majdnem halállal végződött, még a
szerelmes kamasz rémületéből
táplálkozott, s mint „majdnem halál"

arányos és értelmes volt. Trepljov ekkor
még az élet előtt állt, végül is nem
halhatott meg, mielőtt élt volna.

A második, a halálos öngyilkosság már
más, s e kettőt nem Trepljov túl-érzékeny
természete, nem valamiféle pszichológia
köti össze. Ez a halál már a megkapott,
ismert élet visszautasítását jelenti. Az élet
értékeinek radikális - te-hát egyedülien
lehetséges - megvalósítása lehetetlen:
akkor épp ezek érdeké-ben visszautasítja
az életet, hiszen az a kompromisszumok
elkerülhetetlenségét, az eszmények
árulását jelentené. Trepljov útja ismert, s
komolyan veendő: az

élet értelmének nevében, egy eszmény-nek
nevében áldozza fel életét. Öngyilkossága
nem deviancia kérdése. Halála az élet
radikális kritikájának utolsó gesztusa.
(Nem véletlen, hogy Dömölky
színpadképe ekkor, a második rész végén
már egyértelműen dosztojevszkiji
utalásokkal, hangulatokkal telt. Felmerül a
kérdés, hogy nincs más út? Vagy az
elevenen való megrohadás, vagy az
öngyilkosság? Csehov itteni és általános
válasza Nyina sorsa, s mindegy, hogy ez a
sors művészsors-e vagy sem.)

Nyina útja, a harmadik út, a tűrésé, a
toleranciáé. Ő tudja, hogy nincs mit tenni,
ha a jövő elveszett, s a jelen ki-bírhatatlan,
akkor mindössze az elviselés, a munka, a
létezés marad. Nyina el-indul Jelecbe, a
kétségbeesett Trepljov látszatra érthetően
kérdezi: miért pont Jelecbe? Miért pont
oda, miért pont az isten háta mögé, ahol
senki sem tudja - a művelt kereskedőkön
kívül -, ki is Nyina valójában. Trepljov
félelme érthető és ismert, de Nyina - ekkor
- már tudja, s ezért is nem válaszol, hogy
valójában mindegy, hol él az ember. Falun
vagy Moszkvában, a világ egy-forma,
nincsenek kitüntetett helyek, mindenhol
Jelec van, s nincsenek kivételezettek. Az
akárhollét is út lehet a valóság felé, „már
nem félek az élettől", mondja Nyina a
legvégén, és valóban ez az a tudás, amivel
különbözik mindannyiuktól.

Dömölky János a Sirályt egyértelműen
kulcsfontosságú műnek tekintette (ars
poeticának, azt hiszem), és alapjában véve
minden rendezői elképzelése,
koncepciójának körvonala érthető, s ha
nem is teljességében, de döntően lát-ható
volt a színpadon. Számára a Sirály nem
művészdráma, nem fennkölt líra, hanem
durva életprobléma kérdése.

Ez a Sirály-értelmezés nyilvánvalóvá
teszi, miért nyúlt Dömölky Csehovhoz.
Semmiféle irodalmi, finomkodó kulturális
megfontolása nincsen. Nem olvasmány- és
műveltségélményekről és eszményekről
van szó, Dömölky magát az életproblémát
mutatja fel, elemzi ki anélkül, hogy
másodlagos, didaktikus eszközök tárházát
vonultatná fel. Szín-házának
letagadhatatlan ereje van, s ez a valósággal
való komoly, művészeten túli
szembenézés eredménye, amelyből -
valószínűleg - művészet fakadhat.

A színészek jó része megértette, milyen
stílust követel meg Dömölky, de ami a
legfontosabb: ha voltak is jócskán prob

lematikus, gyenge alakítások, mindenki
láthatóan maximális erőbedobással ját-
szott, mindenkin látható volt, tudja, hogy
vállalkozásról, ügyről van szó. S ez a tény
- mint alább kiderül, miért - ön-magában
elég ahhoz, hogy már-már boldoggá tegye
az egyre érdekesebb tapasztalatokra szert
tevő kritikust.

Elsősorban a Dornt játszó Szoboszlay
Sándort kell kiemelnem, végtelen közö-
nyével, zaklatottságával, egész alakjával a
lehető leghitelesebb, igazabb alakítás volt.
De jó volt a Trepljovot játszó Dóczy Péter
és a Nyinát alakító Takács Katalin is.
Utolsó, kicsit dosztojevszkiji jelenetük a
félhomályos színpadon, valódi látomás
volt. Dóczy Péter itt már meghaladta a
neurotikus kamaszt, fel-nőtté, éretté vált,
amint Takács Katalin is éreztette: Nyina
sorsa alapvetően megváltozott, nem puszta
útelágazásról van szó. Elég igazak ahhoz,
hogy a néző elhihesse: Trepljov halála
indokolt, és Nyina elég erős lesz ahhoz,
hogy beváltsa ígéretét, nem retten vissza az
élettől. A kiváló Dobák Lajos ezúttal
mintha túlságosan is egyszerűen oldotta
volna meg Szorin alakját. Főképp a
második részben megragadt a
külsőségeknél, a szenilitás, a romlás
látható jegyeinek fel-mutatásánál, és ez az
aránytévesztés befolyásolta az egész
előadás egyensúlyát. Szorin és Dorn
kettőse így nem vált érzékelhetővé. De
meg kell mondanom, hogy a tolószékkel
való óvatosabb bánásmód segíthetett volna
Dobák értelmezésén. Demjén Gyöngyvér
Arkagyinája kicsit operettszerű, meg
kellett volna lelnie a különbséget a
felületesség és a felületesség eljátszása, a
rossz gesztusok és be-idegződések és ezek
eljátszása között. Nem azonosulnia kellett
volna Arkagyinával, hanem eljátszania.
Sokat segítene az összképen, ha
arányosabban, finomabban építené fel
Trigorinját Joós László, ha visszafogna
minden lírai ál-hangot. De ugyancsak
halkabb, óvatosabb eszközökkel kellene
élnie Jászai Lászlónak Samrajevként: ő
sem játssza a harsány, értetlen embert,
hanem helyenként tényleg az.
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