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A JELEC-JELENSÉG
CSEHOV: SIRÁLY

gy híján húsz éve, hogy főrendezői
szűzbeszéd gyanánt Zsámbéki Gábor
megrendezte a Sirályt Kaposvárott.
Programadó előadás volt, a
„Kaposvár-jelenség" kezdete, bár ezt

abban a pillanatban még senki sem
sejtette. Alig két hónappal később, amikor
Székely Gábor is Csehov színházügyi
négyfelvonásosát állította színpadra Szol-
nokon, földerengett, hogy tudatos hang-
ütésről, kettejük közös szellemi frontjáról
van szó, amit később igazoltak az esemé-
nyek. Azóta világos, hogy az 1971-es ka-
posvári és szolnoki Sirály a Trepljovok és
Nyinák, az „új művészet" harcát hirdette
meg „a rutin és előítélet" színháza, „a
szent művészet papjai" - az Arkagyinák és
Trigorinok - ellen. A hangos kopácsolás,
amivel az uradalmi muzsikok az előadás
kezdetén fölállították a Trepljov darabjá-
hoz ácsolt színpadot, egyszeriben szét-
verte a Csehov színművei fölött évtizedek
óta lebegő atmoszferikusságot. Nyers, il-
lúziótlan, a szituációkat kegyetlen éles-
séggel átvilágító szemlélet jellemezte
mind Zsámbéki, mind Székely elemzését.
Bizonyos értelemben esztétikai tendenci-
ózusságot vittek a műbe, mondhatni té-
zisdrámát csináltak a Sirályból.

Azóta változtak az idők, de bármennyire
változtak is, a Sirályt Kaposvárott ma sem
lehet másnak tekintetni, mint programati-
kus előadásnak. Nemcsak az immár szín-
háztörténetté vált előzmények miatt, ha-
nem mert újra „helyzet van", a „Kaposvár-
jelenség" a jelek szerint kikezdhető, mind
belülrő l, a hőskorszak önfeláldozó
heroizmusa iránti nosztalgiából, mind kí-
vülről, hála a színházművészet elmúlt év-
tizedeit szürkehályogon át szemlélő új
érzéketlenségnek. A külső megítélés vak-
sága ellen nehéz bármit is tenni, különö-
sen, ha az a bocsánatos tájékozatlanság
számlájára írható; aki szerint a kaposvári
színház ideológiai megrendelésnek tett
eleget, nyilván az elhíresült együttes
egyetlen előadását sem látta, és a társula-
tot (sőt, a társulat pártolóit) sújtó nyilvá-
nos atrocitások is elkerülték a figyelmét.
Nem ez a megfelelő hely, illetve alkalom a
magyar színházművészet és a pártállam
viszonyának értékelésére, de annyi kocká-
zat nélkül leszögezhető, hogy aligha volt
intézmény az elmúlt két évtizedben,
amely kifinomultabb művészi minőség-
ben képviselte az ellenzéki gondolkodást
és ezáltal hathatósabb előkészítő je lett
volna a szellem demokratikus átalakulá-
sának, mint a kaposvári Csiky Gergely
Színház.

Koltai Róbert (Szorin) és Quintus Konrád
(Trepljov) a kaposvári Sirályban

Mindamellett, ha az együttes bemutatja
a Sirályt, jelzi, hogy maga is szükségesnek
tartja az önvizsgálatot, kíváncsisággal for-
dul a múltja felé, nem fél szembenézni a
„Kaposvár-jelenséggel", annak születés-
napi előestéjén. Ez az önként vállalt kihí-
vás nem nélkülözi a jogos rátartiságot
sem, hiszen Kaposvár máris kétszer annyi
időt élt meg, amennyi a nemzetközi köz-
megegyezés szerint „benne van" az efféle
társulásokban.

Menczel Róbert díszlete az újnaturaliz-
mus szellemében fogant. Annak idején
Szinte Gábor lecsupaszította a színpadot,
Menczel most beépíti. A díszlet egyre
zártabb, a szereplők körül fokozatosan
szűkül a tér. Az első felvonás hatalmas,
ácsolt színpadának függönye a „kozmosz-
ra" nyílik, mintegy Trepljov darabjának
elvont végtelenségérzetét fokozva; Nyina
úgy kuporog a függöny mögötti tönksze-
rűségen, mint valami történelem előtti
időkbő l itt maradt megalitkövön. A máso-
dik és harmadik felvonás színpadnyílást
beépítő tornáca horizontális mozgásra
készteti a szereplőket; hátrafelé csak egy
keskeny pallón lehet közlekedni. A negye-
dik felvonásra ez a tér is bezárul üveg-
ablakokkal, a befújt-bepárásodott táblák
közül egyetlenegy nyitható a külvilágra.
Az első felvonásban a világegyetemet
föltáró színpadkeret övezi Nyinát, az
utol-
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sóban egyetlen ablaktáblányi, leszűkített
végtelen látható mögötte.

Egyébként Ács János rendezése csínján
bánik a szimbólumokkal. Az első felvo-
násban Trepljov az ácsolt színpad
függönye mögül erőszakos mozdulattal
löki Nyina felé a lány hófehér jelmezét-
Vágó Nelly te rve- , ami úgy értelmezhető,
hogy a „sirály" az ő teremtménye. A
második felvonásban a lelőtt madár köré
nem szerveződnek hangsúlyos játékok; a
színpad sarkában fekvő tetemre Trigorin
épp csak egy futó pillantást vet kifelé
menet. Az utolsó felvonásra kiderül,
hogy csak ugyan nem tekintette másnak,
mint „témának egy közepes méretű
novellához": a kitömött állatot röptető,
infantilis játéka azt hangsúlyozza, hogy
nem emlékszik - vagy ami rosszabb: nem

akar emlékezni - Nyinára, s így az
előadás végére a figura jócskán veszít a
súlyából.

Ács drámaértelmezését minden kétsé-
get kizáróan a Nyinát játszó színésznő
személyisége határozza meg. Nagy-Ká-
lózy Eszter nem kislányos naiva, tehát
alkatánál fogva nem tartozhat az első
felvonásban repeső bakfisként megjelenő
Nyinák közé. Érettebb, megfontoltabb ra-
jongó, aki nem a szokásos üde bájjal,
inkább valamiféle komoly áhítattal visel-
tetik a művészet iránt. Első találkozásában
Trigorinnal rejtett rendezői irónia lap-
pang. Jordán Tamás Trigorinját zavarba
hozza a néma megjelenésével és kissé
sznob művészetrajongásával erős egyé-
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Nagy-Kálózy Eszter (Nyina) és Jordán Tamás
(Trigorin)

niséget sugárzó Nyina, ezért kezd el sután
a halakról beszélni. Nagy-Kálózy már előbb,
Trepljov „monodrámájának" is nagyobb
hangsúlyt ad a megszokottnál, mert illik
hozzá a „szerep", azonosul vele; az ő
szájából nem egy butuska csitri lelkes,
de értelmezetlen szóáradata csörgedez
elő, inkább egy avantgárd műalkotás
hiteles interpretálásának lehetünk a né-
zői. Harmonizál vele Quintus Konrád
Trepljovja, aki feltűnés nélkül megjelen-
hetne a Fiatal írók József Attila Körének
ülésén.

Az új művészet képviselői tehát mar-
kánsabbnak, fölkészültebbnek mutatkoz-
nak a sokévi átlagnál. De túl egyszerű
volna, ha Arkagyinaként és Trigorinként
„rutinos iparosok" állnának velük szem-
ben. A köztük lévő viszonyt, miután az új
művészet már megharcolta a harcát, nem
érzékeljük olyan egyértelműnek, mint
húsz évvel ezelőtt. Sok tapasztalatot sze-
reztünk azóta. Az Arkagyinát játszó Mol-
nár Piroska - a húsz évvel ezelőtti kapos-
vári Nyina - mellőzi a sztáros allűröket,
nem mórikál, nem „szerepel", természe-
tesen éli meg a híres színésznő kissé
elemelt civil magatartását. Neki elhihet-
jük, hogy csakugyan nem vállalt szerepet
azokban a szánalmasan tehetségtelen
darabokban, amelyekről Trepljov beszél.
Annál inkább a repertoár gerincét adó „jól
megcsinált színművekben", amelyek biz-

tosabb megélhetést nyújtanak, mint a
Trepljov-féle avantgárd.

Arkagyina realista, éppúgy, mint Trigo-
rin. Jordán Tamás abból indul ki, hogy aki
tudja magáról, hogy nem Tolsztoj és nem
Turgenyev, az emberileg és íróilag nem
lehet tökéletesen értéktelen. Jordán Tri-
gorinja közepes méretű elbeszélések szer-
zője, közepes méretű író és közepes mé-
retű ember. Tisztában van vele, hogy
jegyzetblokkokra megfigyeléseket rögzí-
teni, művészetet cetliélményekből össze-
rakni nem valami elegáns írói módszer -
arról nem beszélve, hogy horgászni
sokkal kellemesebb-, de azért becsülettel
és a tőle telhető szenvedéllyel „űzi az
ipart". A tőle telhető szenvedéllyel szeret
bele Nyinába is, s miután a lányt valószí-
nűleg inkább az író vonzza benne, mint a
férfi - „nincs is nagyobb gyönyör" az
alkotás gyönyörénél, mondja egy átlagos
fiatal lányra nem épp jellemzően -, aligha
csodálkozhatunk, hogy csak takaréklán-
gon izzik föl közöttük az érzelem. Nagy-
Kálózy Eszter tartásában, ahogyan fölhú-
zott, majd az ülőkén átvetett lábakkal
hallgatja Trigorint, fölfedezni vélek némi
ki-hívó tudatosságot; épp csak annyit,
amennyi az alkatához illő Nyinában sem-
miképpen sem csinált, hanem szinte ter-
mészetes.

A négy, művészettel mérgezett főfigu-
rán kívül mintha szándékosan elszikáro-
sodott lelkeket sorakoztatna föl Ács, akik
az utóbbi évek mélylélektani Csehov-elő-

adásaitól eltérően kevésbé hajlamosak az
önreflexióra. Ács amúgy sem a lélektani
finomságok rendezője, így nem meglepő,
ha a játékbah viszonylag kevés a
metakommunikáció és a belső történés.
Csákányi Eszer Másája nem az az
önsajnáló-ön-gyötrő fajta, aki
végighurcolja a drámán a maga titkolt
sorstragédiáját; ehelyett ön-ironikus,
diabolikus nyíltsággal vállalja
alkoholizmusát és Trepljov iránti szerel-
mét. Koltai Róbert Szorinjából sem árad a
zsörtölődő kedélyvesztettség; megmarad
szószátyár zsánerfigurának. Pogány Judit
és Csernák Árpád Samrajev házaspárjá-
nak viszonyából hiányzik az a belső fe-
szültség, amely motiválná Polina Andre-
jevna rejtélyes vonzalmát Dorn doktor
iránt. Ezek a belső szálak nincsenek kel-
lően kidolgozva az előadásban - Csapó
György Medvegyenko tanítóján sem
érezni a helyzetéből fakadó megalázta-
tást -, így az említett alakításokat a karak-
ter fölfedezésére irányuló kalandvágy he-
lyett a rutinos építkezés biztonsága jel-
lemzi. Kivétel Helyey László Dorn doktora,
aki a maga fiatalon megélt életével-talán
mert még most sem öreg - egy könyvvel a
kezében félrevonulva szellemi élvezetre is
képes.

A váratlanul, irracionális kegyetlenség-
gel feltörő igazságra, ami Ács legjobb
rendezéseire jellemző, az utolsó felvoná-
sig kell várni Quintus Trepljovjából kora-

Pogány Judit (Polina Andrejevna) és Helyey

László (Dorn) (Ilovszky Béla felvételei)
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vén, morc csodabogár lett, aki elmezavar-
nak látszó közömbösséggel él a maga
külvilágot kizáró szigetén, három székzök-
kentéssel tornázva magát kényelembe
íróasztala előtt, és külön vitákat folytatva
Trigorin hűlt helyével. A melodráma szö-
vete végképp fölfeslik a befejezésben. Az
asztalra kuporodó Nyina tartása, ahogy
fölveszi az egykori, romantikus éjszakán a
Trepljov-darabban elmondott monológ
„rendezői beállítását", nem fájdalmas,
sokkal inkább hideg, drasztikus mementó.
Nem egy fásult, ábrándjait vesztett, meg-
keseredett lény idézi föl nosztalgikusan az
egykori „színházcsinálás" könnyeztető
emlékét, hanem a Jelecbe szerződött szí-
nésznő olvassa rá gyöngeségét a meg
nem értett zsenire. Trepljov nem is bírja
elviselni a leckét - fülét befogva, hisztérikus
rohamban rázkódik az ágyán. A jelenet
nem tűri a tragikus meghatottságot. Nyina
ahelyett, hogy egyetlen pillanatra is
összeborulna Trepljovval a közös emlék
könnysátorában, végleg távozik a művé-
szet iránti ártatlan lobogások színhelyé-ről.
Mindketten rájöttek a realitásra - Nyina
gyötrelmek árán megtanult görcsök nélkül
játszani, Trepljov viszont egyre görcsösebb
lett, mikor fölismerte, hogy „nem a régi
vagy az új forma a fontos", hanem az,
hogy nem törődve semmiféle formával,
szabadon áradjon belőlünk, amit mondani
akarunk. Trepljovot görcsbe rántotta és
megfojtotta a saját mássága, Nyina
megtanulta, hogyan kell folyamatosan jó
színésznőnek lenni Jelecben.

Keserű igazság, vitathatatlanul. Talán
megkockáztatható következtetés: ha a
húsz évvel ezelőtti kaposvári Sirály az
indulásról szólt, a mostani a megmara-
dásról.

Csehov: Sirály (kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Vágó Nelly. Segédrendező: Tom-
bor Zsuzsa. Rendező: Ács János.
Szereplők: Molnár Piroska, Quintus Konrád,
Dánffy Sándor, Koltai Róbert, Nagy-Kálózy
Eszter, Csernák Árpád, Pogány Judit,
Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Helyey
László, Csapó György, Kósa Béla, Milák
Hajnalka.

A Berlini (korábban Nyugat-berlini) Állami
Színházak igazgatójává kinevezett Alexander
Lang Schiller Haramiák című művének színre-
vitelével mutatkozott be. A második bemutató
a Faust első része. A címszereplő: Christian
Grashof, Mefisztó: Hilmer Thate.
N apjaink vékonyan csordogáló hazai
drámairodalmában lassacskán ki-
tapintható irányzattá terebélyesül a
valóság nyers, olykor brutálisan naturális

színpadi megidézése, egyfajta
pszeudonaturalizmus, amelyet
persze bízvást nevezhetnénk a különböző
művészeti ágakat elöntő posztmodern le-
képezésnek, hasonlóképpen az esszédrá-
mák, a műfaji átköltések, az ironikus vagy
nosztalgiázó pszeudoműfajok divatjához.
A kor - úgy tetszik - a drámában is
elsősorban az erős, sokkoló impulzusokat,
az előjelek nélküli hatásosság esztétikai
radikalizmusát követeli meg a szerzőktől, s
csak kevésbé a valóság- és jellemáb-
rázolás elmélyültségét vagy árnyaltságát.
Sokkolóan hatásosnak és érzékekre ható-
nak tanácsos lenni, mindenáron vélheti
napjaink színpadi szerzője, hogy hangja
meghallassék a műfajok harsogó zűrzava-
rában s a médiák XX. század végi, érzék-
szerveinket bombázó kommunikációs
dömpingjében.

E helyzet hátországaként ott húzódik
még a nyolcvanas évtized színpadi irodal-
mának ama szociológiai sajátossága, mi-
szerint az írók inkább emelték a kortárs
drámák főszereplőjévé az értelmiség ön-
vizsgálatát, a lelkekben lejátszódó drámai
történések analízisét, semmint a társada-
lom mélyszerkezetében történő elmozdu-
lások drámai konzekvenciáival való szem-
besülést vagy a perifériára szorultak ön-
törvényű, súlyos tragédiáit. Mintha szám-
űzetett volna színpadjainkról a tragédia,
holott egy vesztébe rohanó, gyorsan ero-
dálódó társadalmi berendezés ontotta a
tragikus sorsokat, gerincroppantó élet-
helyzetket, kis és nagy formátumú indivi-
duális és közösségi tragédiákat. A kor,
amelyben élnünk, adatott, „drámaibb" volt,
mint amennyit a színpad föl tudott
szikráztatni belőle; igaz, ugyanez a kor a
maga eszközeivel mindent elkövetett
azért, hogy a katartikus szembesülés a
színházban ne következzék be. S míg a
hetvenes-nyolcvanas évek új prózája és
szocio- vagy dokumentumfilmje például

erős szellemi kisugárzásával maga is ré-
szévé tudott válni a társadalomban zajló
átalakulási folyamatoknak, addig a szín-
ház - a kortárs drámák nagyobb többsé-
gének színrevitelében legalábbis - fázis-
késésbe került e folyamatok leképezését
illetően, paradox módon még a klassziku-
sok adaptációjához képest is. Kivételek
persze - szerencsére - mindig voltak,
Kornistól Spiróig, Nádastól Schwajda
Györgyig.

A Pesti Színház bemutatója, Kárpáti Pé-
ter új drámája szinte példaértékűen mu-
tatja föl egy műfaj helyzetét,, törekvései-
nek buktatóit és lehetséges kiútjait. Kár-
páti darabja jellegzetesen posztmodern
dráma, amely az újnaturalizmus sokkoló
eszköztárának kiaknázásával kíván eszté-
tikai hatást elérni, miközben a mű, szer-
kesztésmódja, jelenettechnikája és konf-
liktuskezelése révén, egyfolytában „el-
emelni" igyekszik a játék jelentésszintjét a
naturalizmustól, egészen a „misztérium-
játékig".

A társadalom perifériájára szorult hősök
bukkanak fel a dráma öt epizódjában, egy
dél-baranyai kisközség nyers élet-
viszonyai, zárt világa és véres konfliktusai
tárulnak elénk. Úgy, ahogy megtörténhet-
nének, vagy úgy, ahogy megtörténtek
valaha. Az öt epizódot lazán fűzi egymás-
hoz a főhős, egy sántikáló cigányfiú, ,,pici
Jani" jelenléte. Az elsőben a szomszéd-
lány éppen lemondatni készül őt törvény-
telen apaságáról, mert magának férjet,
balkézről fogant porontyának hites apát
akar. A véletlenül fogant gyermek ezúttal
szabályos piaci adásvétel tárgya lesz: hő-
sünk egy kiszuperált katonai zubbonyért
cserébe kényszeredetten lemond apai jo-
gairól. A második epizódban Jani fölke-
resi horgászcimboráját, Keszeget, de csak
agyonnyúzott, megviselt asszonyát találja
otthon, aki sivalkodó gyerekeit igyekszik
ráncba szedni. A férj csöndesen fekszik
az ágyon, mozdulatlanul, kihűlve,
merthogy éppen meghalt, áramütés érte
a maga fabrikálta csalifogótól; el kéne
már vinni a háztól, de a szállítók csak nem
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