
nagy céljához, az apai örömök megszer-
zéséhez, a véréből való kisfiúhoz közelebb
kerüljön. Végletes hiszékenysége ebben a
fénytörésben már nem szimpla ostobaság,
hanem aránytévesztés, személyes tragédia.
Es Kállai a maga élet-csődjét és groteszk
reménykedését is minden hivalkodó
érzelgősség nélkül játssza el, sőt még
Nicia érzelmességét is kiaknázza, hogy a
világgal szembeni értetlenségét és
magatartásának logikátlanságát
érzékeltesse. Kállai számára a szerep
szimpla szövege szinte csak kanavász,
amit gesztusokkal színez és hímez ki.
Elképesztő, ahogy eleven tekintete a
cselekmény megfelelő fordulataiban ki-
ürül, beszédesen tartalmatlanná válik.
Ahogyan a nyaka szinte eltűnik a jelmez-
ben, és egyszer csak a termete is átalakul.
Az önhitt, tagbaszakadt, módos polgár,
amikor mások akaratának tehetetlen já-
tékszerévé válik, szánalmasan groteszk
figurává, majdnem törpévé zsugorodik.
Modorában a vagyon és a rang nyújtotta
biztonság az impotencia réme vagy ténye
által fenyegetett öregember belső bi-
zonytalanságával váltakozik, és akár a lá-
bát teszi keresztbe, akár a fejéhez kap,
minden egyes mozdulatának jelentése van.
Kállai alakításának részleteit nyilván
gondosan megkomponált koreográfia
szabályozza, de a néző mindvégig a
pillanatnyi lélekállapot parancsát, a mes-
teri módon létrehozott spontaneitást élvezi.

Ez az alakítás, ha nem is billenti helyre
a társulat teljesítményének ingadozó
mérlegét, ha nem is kárpótol bennünket a
nagy és jogos várakozást ébresztő ven-
dégrendezés okozta csalódásért, legalább
értelmet, tartalmat ad a várszínházi esté-
nek. Kállai Ferenc Nicia mesterét látni
Emanuele Luzzati jelmezében (és dísz-
letvilága előtt), mégsem mindennapi ese-
mény.

Manapság már egy felejthető este fe-
lejthetetlen színeiért is hálásak vagyunk.
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Machiavelli: Mandragora (Várszínház)

Fordította: Szabó Győző és Karinthy Fe-
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Vágó Nelly. Rendezte: Gianfranco de Bosio
m. v.
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GYENGE ZOLTÁN

A generalisszimusz
színre lép

Az Arbat gyermekei Szegeden

Kérdésekkel, kétségekkel indult az 1988-
as évad Szegeden. Néhány év után
visszatért a korábban már itt rendező
Ruszt József, s a társulat egy része is ki-
cserélődött, így mindenki csak remény-
kedhetett abban, hogy e szellemében is új
társaság képes lesz Szegeden újra megte-
remteni a színház hitelét. Ez az évad te-hát
a megméretések éve. Bár óvakodnunk kell
attól, hogy idő előtt elhamarkodott
véleményeket alkossunk, úgy tűnik,
történt már valami. Ezt jelzi az Oliver

kirobbanó közönségsikere s részben a még
sok-sok gonddal s a „nehézkedési erők"
terhével küszködő Mohács, amely-ben
viszont már valami megmutatkozott a
produkciót létrehozók ambícióiból, s most
a Magyarországon először bemutatott
Ribakov-adaptáció: Az Arbat gyermekei.

A regény története tulajdonképpen igen
röviden összefoglalható. A cselekmény a
sztálinizmus megerősödésének az évében
játszódik, az Arbat környékén élő fiatalok
körében. Az igazi főszereplő azonban a-
látszólag-háttérben maradó Sztálin, aki a
múlt és a jelen történéseit tudatosan saját
eszméihez akarja igazítani, és
irgalmatlanul leszámol azzal, aki nem illik
e „történelmi" képbe. Ez határozza meg az
egész ország és köztük az arbatiak életét.
Szasa Pankratov körülményeit tekintve
akár a sztálinizmus típusemberévé is
válhatna, de ártatlan cselekedetei és nem
utolsósorban a nagypolitika
háttértörténései miatt akaratán kívül
szembekerül a hatalommal. Előbb az
egyetemről zárják ki, majd börtönbe kerül,
végül Szibériába száműzik. Ez közvetlen
hatással van az otthon maradt fiatalok
életére. Nem hivatkozhatnak tu-
datlanságukra immár, szembe kell nézni-
ük önnön sorsukkal. Szasa regénybeli el-
lenpontja, Jurij Sarok esetében ez a poli-
tikai establishmentbe való beilleszkedést
jelenti. Így, míg a száműzöttek minden-
napjait Szasa szemével látjuk, a moszkvai
hétköznapok a titkosrendőrré vált Sarok
alakján keresztül tárulnak elénk. A hát-
térben az orosz „Szent Bertalan-éj" nyitó
aktusaként körvonalazódó Kirov-gyil-
kosság pedig mindannyiuk életét megha-
tározza.

A probléma jelenvalóságát és relevan-
ciáját nem lehet megkérdőjelezni; a sztá-
linizmus e század önmagán túlmutató mí-

toszává vált, ugyanakkor még konkrét lé-
tezésével is számolni kell. Ebben a hely-
zetben a rendező feladata is bonyolultabb,
az általános szinten túl meg kell je-
lenítenie mindennek nemrég még igen
agresszív, most pedig eufemizált formáját
is, lehetőleg anélkül, hogy a történelmi
didaxis csapdájába belesétáljon.

Semmiféle hatalom nem lehet örök ér-
vényű, még akkor sem, ha önmagát a „ki-
nyilatkoztatás" letéteményesének, per-
szonálisan pedig isteni eredetűnek tartja.
A hatalom lényege, bár számtalan kísérlet
történt erre, rendkívül nehezen ragad-ható
meg, „miért"-jére válasz közvetlenül nem
is adható. A hatalom metafizikai jellegű,
róla leginkább fenomenálisan
közölhetünk valamit, s ha elfogadjuk azt
a hegeli gondolatot, hogy a jelenség min-
dig azt mutatja, ami a mélyben elrejtőzik,
akkor a megközelítésnek ez az útja sem
lehet teljesen hiábavaló.

Régi igazság: a hatalmat megszerezni
könnyebb, mint megtartani. Így kézen-
fekvő, hogy a megtartás nyílt erőszakos-
ságához, mely a benne élők számára is
egészen nyilvánvaló, egy olyan véglete-
sen hazug és primitív ideológia szüksé-
ges, mely e hazugságában annyira abszo-
lút, hogy az arctalanná formált tömegek-
kel mint igazság fogadtatható el. Aki -
személyiségét megőrizve - ellene fordul,
az a „kinyilatkoztatott hittel" kerül szem-
be, s mint ilyen, máglyára küldendő.

A Ribakov-regény hosszú évekig csak
íróasztalfiókban létezett, a megszelídült
sztálinizmus eretnekégetőkből kultúrpo-
litikusokká avanzsált hivatalnokai meg-
akadályozták, hogy bármilyen formában
is szélesebb publicitást nyerjen. A múlt -
látható - terhes örökség, főleg ha a jelen
formálói is e múlt szülöttei, így csak a bio-
lógia törvényei teszik lehetővé, hogy egy
ilyen mű végre napvilágra kerüljön.

Az Arbat gyermekei érdekes, izgalmas
olvasmány, még akkor is, ha irodalmi re-
mekműnek nem nevezhető. Cselekménye
több szálon fut, mely a dramaturgia
feladatát is megadja: színre vinni a re-
gényt úgy, hogy közben a gondolat és az
atmoszféra megmaradjon, s ugyanakkor
élő hatóerővel is bírjon. Bár a regényt és
az előadást összevetni-véleményem sze-
rint - felesleges, hiszen két, eszközeiben
különböző médiumról van szó, annyi
mégis elmondható: az utóbbi meglehető-
sen hűen követi a regény cselekményme-
netét, átvéve annak erényeit és hibáit
egyaránt. Az átdolgozás ugyanis meg-
tartja a regény néhány, az egész szem-
pontjából jelentéktelen s így inkább za-
varó cselekményszálát. Ilyen például a
Szasa-Kátya-vonal, mely a regényben is
minden átmenet nélkül szűnik meg, elkö-
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tetlen marad, ezért kezdő felütésként sem
lehet igazán hangsúlyos. Vagy
ugyanilyen a regényben sem túl erős sze-
relmi fellángolás a száműzetésben (Zida),
amelyből az előadásban csupán egy rövid
jelenetre futja, így még inkább felesleges,
mint a regényben. Ugyanakkor az előadás
nagy precizitással őrzi meg a Ribakov-
mű fő pontjait, sőt néhol - az
összevonásoknak s egyes jelenetátcso-
portosításoknak köszönhetően - hitele-
sebbé is tud válni, mint az eredeti cselek-
ménysorozat. Így az átdolgozás leginkább
a színpadi megformálásban válhat
autentikussá, önálló drámaértékkel ke-
vésbé bír, ám - érzésem szerint - ez nem
is célja.

A fő csomópont Sztálin alakja, minden
köréje csoportosul, ezért a párhuzamosan
futó események kiállításán túl, az ő
személyének a megformálása a legna-
gyobb feladat.

A regényben van egy nem túl jelentős
rész, melyben Ribakov - talán szándékán
kívül - egy nagyon lényeges momentumot
talál el Sztálin jelleméből. Egy tulaj-
donság, egy apró kis hiányosság, amely
talán többet árul el a generalisszimusz és
az őt csodáló, számadatként elkönyvelt
nép kapcsolatából, mint minden más
elemzés. Az „istenség" fázik. A XVII.
kongresszus tiszteletére a Vörös téren
felvonulók a fagyos szélben is csak Sztá-
lint keresik tekintetükkel. „Az emelvé-
nyen -írja Ribakov - mindenki ilyen me-
leg sapkát viselt, de a fülvédőt csak Sztá-
lin engedte le. Fázik, és ez még egysze-
rűbbé s emberibbé tette alakját e millió
ember számára, akik szintén fáznak, de ő
még jobban fázik..." Sztálin emberibb az
embernél, istenibb az égi isteneknél. Is-
tennel szemben - mondja Kierkegaard -

sohasem lehet igazunk, sőt akarnunk kell,
hogy ne legyen igazunk, hiszen az ő
szeretete végtelenül tökéletesebb a mi
szeretetünknél. Az orosz pedig mélyen
vallásos nép, s ez az új „cár" - akinek ké-
pét ikonjai mellé teszi ki - még nagyobb
isten; haragvó és jóságos, büntető és
megbocsátó hatalmasság. Sztálin nem azt
tudja, hogy neki mindig igaza van, hanem
hogy vele szemben senkinek sem lehet
igaza, s ebben vitathatatlanul nagy dolgot
sejt meg: a hatalommegőrzés módszeré-
nek a lényegét.

Félelem és szeretet, a kettő egy tőről
fakad, a bosszuló istent egyszerre kell fél-
ni és szeretni. Ő annyira tökéletes, hogy
gyarlóbb is lehet a halandóknál: fázhat!
Ez persze paradox, de ez a hatalom éppen
a paradoxonokon nyugszik, s ugyan-
akkor végtelenül egyszerű, egy volt sze-
minarista primitív eszközeivel mérhető.
Sztálin személye ezért lesz életében mí-
tosszá, élő emberek bálvánnyá mereve-
dett istenévé, hisz primitív az az élet is,
melyet önmaga köré teremt.

Az élő személy és mitikus személy ket-
tőssége Ribakovnál is megjelenik: a vezér
egyes szám harmadik személyben be-szél
önmagáról. Ruszt meglátva ebben a
lehetőséget, megtartotta ezt a formát, s a
színpadra helyezve, egyben ideológiai
„játékmestert" is teremtett a figurából.
Ugyanakkor Sztálin - összegző monológ-
jai miatt - mintha az antik tragédia kará-
nak a szerepét is betöltené.

Sztálin alakja szervesen illeszkedik ab-
ba a színpadi világba, amelyet a rendezés
a sokrétű cselekményvezetés rugalmas
működése érdekében teremt. A térben a
szimmetria dominál, ezzel is utalva a
„szocreál" sematizmusára; Molnár Zsuzsa
díszletei ezt az aurát jelenítik meg.

A belépőt bal oldalról - egy összemontí-
rozott Lenin-Sztálin-fotográfiáról a va-
lóságba átmentett s így szürrealistának
tűnő helyzetben - egy Lenin-bábu fogad-
ja. A rendező a színpadon is e félresike-
rült kép torzóját próbálja létrehozni, mely
torzó áttételesen e két személy egy-
máshoz való viszonyát is jellemzi. Atel-
lenben, jobb oldalon Sztálin karosszéke
és asztala foglal helyet. Innen hangzanak
el, csöndes pipázások közepette, a teore-
tikus monológok. A színpad hátterében
félig elmosódott Sztálin-képeket látha-
tunk, köztük, s középütt egy-egy ikonnal,
amelyek együttléte „paraideologikus"
hangulatot teremt, s azt a - helyenként
szinte morbid - érzést fokozza, mely ma-
gából a játékból is következik. Középen
többször is - mindig a megfelelő pillanat-
ban - furcsa, groteszk fényben fürödve a
pártfőtitkár szobra ereszkedik alá.

A játéktér tulajdonképpen egységes,
ezen belül mégis többszörösen tagolt. A
rendezés nem törekedett tisztán reális
ábrázolásra, az éppen szereplő térrészek
szinte csak jelzésszerűek. Amit elválasztó
elemekkel nem teremthet meg, azt a fény
és sötétség tudatos alkalmazásával hozta
létre a rendezés. Csak az a helyszín - le-
gyen az a száműzetésbeli kunyhó vagy az
elítélt Szasa Pankratov szobája - kap
pontosan behatárolt fényt, amely éppen
játszik. Aztán sötétség borítja be, s a fény
új játékteret alkot a szereplők számára.
Mivel igen sok a színváltás, mindez igen
nagy precizitást igényel, amit az előadás
szinte teljesen hibátlanul meg is valósít.
Azonban - s ez egy idő után már feltűnő -
különös, hogy egyes jelenetekben a ren-
dezés nem ad lehetőséget egymásba csú-
szó, párhuzamos játéknak, nincsen na-
gyobb jelenetekbe ékelődő kisebb jele-
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dására éppen a humor a legalkalmasabb
és leghatásosabb eszköz. Ezért találko-
zunk Sztálin kreatúráival álarcos, farce-
okba illő szereplőként, legyenek bár ka-
tonák vagy éppen a Komszomol funkcio-
náriusai. Nem véletlen, hogy igazán e
szereplők révén tud a játék virtuózzá vál-
ni. Nincs gyilkosabb dolog, mint
profanizálni az istenséget, nevetségessé
tenni szent és sérthetetlen személyét,
hiszen sokkal kíméletlenebb dolog
megmutatni, hogy „a király meztelen",
mint hogy zsarnok (gondoljunk csak
például a Diktátor-ra). Amikor ezt
sikerült megjeleníteni, elmondhatjuk,
hogy az előadás legjobb pillanatait
láttuk, s szerencsére nem kevés ilyen
pillanat volt. Ezt a hatást erősí-tik a
vibráló fényben csasztuskára menetelők
szaggatott mozdulatai - mintha egy
némafilmet látnánk -, a dicsőítő him-
nuszra „Vera Muhiná-san" beállt alakok;
az ember érzi, valami olyanon nevet, amit
nem is túl rég halálosan komolyan kellett
vennie.

Ez tehát a játék egyik szintje. Ennek
egyfajta ellenpontjaként fogható föl az
események relatíve valóságossá rende-
zett menete, amelyben néha az ikon, né-
ha Sztálin képe tűnik elő egyházi zene
dallamára. Ez a kontrapunktos játék
azonban nem eléggé erős; a játék előző
szintjéhez képest ezek a megformálások
nem elég súlyosak, így nem válhatnak
annak igazi ellenpontjává. Ezekben a
színekben, még ha jelzésszerűen is, a
moszkvai hétköznapok szegmentjei vil-
lannak fel, például az egyetemisták této-
va mulatozása, melyet a rideg tények sza-
kítanak meg azzal, hogy felmutatják a vá-
lasztás kényszerét: közülük kerül ki a
gyilkos és az áldozat, s hogy kit hová terel
a történelem, az nem csupán a körülmé-
nyek kérdése. A személyes döntés és a
személyes felelősség ezen keresztül még
súlyosabbá válik.

A darab két, egymásnak tökéletesen
ellentmondó szereplője - a regény cse-
lekményének megfelelően - Sarok, az
NKVD leendő ügynöke és Szasa, a leen-
dő áldozat, akik a játék kezdetén még
egymással vitázó egyetemisták. Kettejük
között polarizálódnak a korábban homo-
génnak látszó társaság tagjai, „az Arbat
gyermekei". Lesznek tétovázók, a létezés
vegetatív szintjével megelégedők, a sorba
beállók, és lesznek - kevesen - kétségeket
megfogalmazók (akiknek sejthetjük
sorsát). Választani kell, hisz a kifejlet
egyre közelebb, a végső parúzia csak a
Kirov életét kioltó pisztolylövésre vár. A
gyermekkor itt és most, egyszer és
mindenkorra véget ér, a játék komor va-
lósággá válik, s megmarad a kérdés: ké-
pes-e megőrizni az ember önmagát a túl-
élésnek? Lehet-e önfeladás nélkül bent
maradni a sorban? A játék ezzel sajátos
metamorfózison megy át, konkrét életél-
mény lesz; célja a felmutatás, s hatását
ebből nyeri.

A színészi játékot figyelve elmondható:
ígéretes összmunkát láttunk eltérő
teljesítményekkel. Valószínűleg sokat je-
lentett a társulat részleges kicserélődése,
ez a játéknak is egyfajta lendületet adott.

Az „arbatiak" közül leginkább Szervét
Tibor (Szasa) alakítása volt meggyőző,
bár néhol - főként a második részben -
játékában kisebb bizonytalanságok voltak
érzékelhetők. Nála lehetett nyomon
követni a személyiség átalakulását, a tör-
ténelmi kihívásoknak való megfelelés
vállalását. Talán épp ez hiányzott Jurij
Sarok Kaszás Géza által egyébként
egyenletes biztonsággal megoldott szere-
péből, ez azonban az átdolgozás hiányos-
ságának is betudható. Hiába kínozza
mustármagfőzettel Lénát, hogy megölje
benne a születendő életet, határtalan ön-
zéséből fakadó jellemtelensége, mely ké-
sőbb Jagoda hűséges alattvalójává avatja,
nem mutatkozik meg teljes hitelességgel
előttünk, jelleme ahogy a regényben, úgy a
színpadon sem tud igazán hangsúlyossá
válni.

Ugyanilyen probléma, hogy Vika,
Makszim, sőt Léna alakja is jobbára csak a
háttérben marad, darabbeli helyüket
játékuk sem tudja igazolni, így például
Vika és Sarok kapcsolata sem lehet elég
világos a regényt nem ismerő számára.

Ezzel szemben indokolt az önfeledt
kislányként ide-oda kapkodó Varja
(Olasz Ágnes) szerepének a kiemelése,
hiszen e formálódó pokolban csak az ő
naiv tisztasága tud valamit megőrizni
azokból az inkább már csak emlékként
élő értékekből, amelyek „az arbati lét"
közvetlenségében keletkeztek. A játék
második részében történő események

nés, melynek közbeiktatása színpadi át-
tűnés lehetőségét nyújtaná. Így a képsorok
kissé monoton módon váltják egy-mást, a
nézőnek csak arra kell figyelnie, hol
gyullad fény, s máris sejtheti, mi fog
történni; a képek „katonás" sorakoztatása
nem tartogat meglepetést. Igaz ez akkor is,
ha a rendező célja - nyilván az adott kor
kultúrtematizmusára is utalva -
transzparensszerű tablók alkalmazása.

A színváltások között Sztálin a maga
elemző monológjával összekötő s egyben
összefoglaló, reflexív szereppel lép fel, s
így két lényeges funkciót is teljesít: köz-
vetít és kiemel. A közvetítő szerepen túl a
játék ezzel önmagáról is beszél, egyúttal
bizonyítva a mindent látó szem folytonos
jelenlétét. Teljesen mindegy, hogy a
hírhedt 34-es év mely eseményei zajlanak
a háttérben, szerelmeskednek épp vagy
gyilkolnak, Sztálin elvtárs mindenre reagál,
ugyanakkor a konkrét történések menetén
kívül helyezkedik el; szenvtelenül elemez,
s ezáltal - az általános szint-jén - szentesít.
Az ideológiává rögzült gondolat, majd az
eszmévé merevedett ideológia nem akar és
nem is képes az egyes emberrel törődni.
Sztálin a jelen Leninje, míg utódja a jelen
Sztálinja lesz - mondja magáról a
főinkvizítor, s tudja, ehhez mindent ki kell
sajátítania: eszmét, történelmet s az e
történelem részesévé tett személyek
gondolatát.

E tér - objektív szűkössége ellenére -
nagyszerű lehetőséget nyújt a játéknak,
amit az előadás többször ki is használ. A
játékkal kapcsolatban Ruszt pontosan érzi:
ez az apokaliptikus történet eleve tragikus
attitűddel előadva csak egy színtelen
rémdrámát eredményez. A rendezés
legfőbb érdeme ezért, hogy képes és mer
commedia dell'arte-elemeket alkalmazni,
megsejtve azt a chaplini igazságot,
miszerint a legmélyebb tragikum kimon-



jellemét is átformálják, amelyet azonban
itt már kevésbé hitelesen képes közvetí-
teni, s így nem tud igazán partnerévé válni
az előadás talán legautentikusabb pil-
lanatait megteremtő, Szasa édesanyját
alakító Barta Máriának.

A viszonylag egyenletes színvonalú
csapatmunkából kiemelésre érdemes még
Kovács Zsolt alakítása. Rjazanov
szerepében igen érzékenyen ragadta meg e
szerencsétlen és végeredményben jóin-
dulatú technokrata ellentmondásos jelle-
mét, akinek görcsös teljesíteni akarásában
benne van későbbi tragédiája is. Nem
szükséges kimondani: sorsa előre tudható.

Balázsovits Lajos sok, jellegét tekintve
különböző szerepet tudhatott már magá-
énak, Sztálin feltehetően mégis külön he-
lyet kap ebben a sorban. A rendezésnek az
érdeme, hogy nem akarja mindenáron
sátánivá tenni, alkatát csak a valóságtól
elszakadt rideg racionalitás tárgyszerűsé-
gével ruházza föl, mely az alakításban
azonban néha kissé harsánnyá sikerült.

Az előadás egészét érintve, alapjaiban
vitatható két momentum. Az egyik: a da-
rabban olykor-olykor feltűnő kisfiú sze-
repe. Sztálin legtöbbször e fürtös fejecs-
kének magyaráz, aki a döntő pillanatban
újra és újra előtérbe lép, hogy a végén
egyenesen egy trezorból (!) kiugorva,
végső szentenciát tartalmazó papírokat
osztogasson szét a szereplők között. Lehet,
hogy e fiúcska a felnövekvő nemzedék
szimbóluma, lehet, hogy a tisztaságé,
lehet, hogy csak az ifjú Szasa Pankratov,
sőt az is lehet, hogy olyan szimbólum,
amelyet nem kell megfejteni. Sommásan
azonban annyit mondhatunk róla: szere-
peltetése dramaturgiailag felesleges, az
előadás szempontjából pedig csak teher-
tétel, s az egyébként kedves kisfiú játéká-
hoz illően jellemezve: gyermeteg.

Ugyanilyen problematikus az előadás
zárójelenete, ahol a nézőnek az a benyo-
mása támad, hogy a darabnak többször is
vége van. Sztálin megdicsőül, Sztálin fe-
jére olvassák vétkeit. Sztálint eléri meg-
érdemelt végzete. A rendező koncepció-ja
tiszteletre méltó, ám mindenképp vi-
tatható, hisz Jevtusenko szavaival élve:
még „köztünk jár Sztálin maradék csapa-
ta". A megvalósítás azonban ezt a gondo-
latot enyhén szólva didaktikussá teszi:
Sztálint a tömegek „kiszorítósdi játékban"
agyonnyomják; Sztálin megszűnik létezni,
s ahogy a végén felhangzó rockosított
Örömóda szövege mondja: mindenki
testvér lesz e földön. Magunkban szinte
már halljuk is a történelmi tanmesét, s a
nép mefisztói tort ül a késői büntetést
elnyert zsarnok hullája fölött.

Az előadás egészéről (a rendezéstől a

színészi munkáig) azonban összegezve
megállapítható, hogy e hiátusok ellenére is
reményekre jogosító színházi est jött létre,
amelynek kapcsán - parafrazálva a néhai
„Kaisernek" állítólag a szegedi ár-víz után
elmondott szavait - bizakodhatunk, hogy
Szegeden színház nem volt, hanem (talán)
lesz.
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STUBER ANDREA

A széteső egész

A Sirály Győrben

A Sirály-bemutatók gyakran hitvallások.
Az volt már az első, a Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko által rendezett
1898-as előadás is. A moszkvai Művész
Színház e Csehov-művel üzent hadat a
„nagypapa színházának" és mindennemű
konvenciónak. Azóta is számos olyan Si-
rály-előadást jegyzett fel a színháztörté-
neti krónika - a magyar is -, melyben az
alkotók színházeszményükről, stíluside-
áljukról, művészi felfogásukról vallottak.
Hiszen a darab kapcsán - Arkagyina és
Trigorin, illetve Nyina és Trepljov kvali-
tásainak minősítésével - személyes véle-
mény mondható a „régi" és az „új" vi-
szonyáról, kijelölhető a követendő és az
elvetendő.

Az Illés István rendezte győri Sirály nem
ilyen nagyigényű vállalkozás, ám fö-
löttébb rokonszenves produkció. Az a
nagyon érezhető szeretet, tisztelet és alá-
zat teszi rendkívül megnyerővé, amellyel a
rendező közvetíti Csehov művét. Bizo-
nyos jó szemű és vájt fülű olvasók, akik
jól ismerik a színibírálatok gyakran eufe-
mizáló nyelvezetét, az alázat és tisztelet
szavak láttán most talán arra gyanakod-
nak, hogy Illés István csupán felmondatta
a színpadon Csehov szövegét, de maga
nem gondolt róla semmit. Szó sincs erről.
Illés felkészülten, átgondoltan, alapos és
részletes elképzelésekkel vitte színre a
darabot. S valami megható, elfogult áhí-
tattal Csehov iránt. A rendező szinte ki-
néz csillogó szemekkel az előadás mögül,
s azt kiáltja szívből jövő örömmel és lel-
kesültséggel: „Ugye, milyen nagyszerű a
Sirály? Es ugye, milyen csodálatos Cse-
hov?"

S ha nem lettem volna már korábban is
meggyőződve erről, az előadás láttán ak-
kor is egyetértenék vele. Mert magával
ragadó a produkció és a látvány szépsége.
Meglehet, konzervatív ízlésre vall, de en-
gem levesz a lábamról egy gyönyörű,
élethű díszlet. Márpedig Szegő György
színpadképe illúziókeltő, mint ahogyan
Jánoskuti Márta jelmezei is azok. A szín-
padon bodrozódik a tó, vízinövények is
belepik itt-ott, a pallón járkálók olykor
egy korhadtabb, lifegő deszkára lépnek, s
ilyenkor vizes lesz a cipőjük. (Ezek a
szándékolt gikszerek a legjobb pillana-
tokban történnek.) A tavat nádas veszi
körül, hátrább nyírfák, ameddig a szem
ellát. Mély a győri színpad, ennek kö-


