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elenet a Háztűznézőből (Koncz Zsuzsa felvé-
eleí)

ovaságát. Bálint András peckes járású tisztje pi-
erkőc pojácaságával, S. Tóth József torzon-
orz kereskedője bamba értetlenségével formáz
zabatos karaktert. Kerekké rajzolt figurák, ma-
abiztos életkudarcok. Bacsa Ildikó az eladósor-
a került Agafja szerepében riadtan szépséges,
zeleburdi és megszeppent; Béres Ilona nagy-
énije akkurátus és bölcs, aggódó és tekintélyt
arancsoló.
Gogol mindent tud az emberi gyarlóságról, s e
eglepően egységes és dinamikus játékban

nyanyelvi szinten beszélik a groteszk s az irónia
yelvezetét: ritkán látni ennyi életszerű figurát
gy előadásban. S még ritkább az ilyen könny-
sordítóan mulatságos, kacagtató s vesékbe lát-
ató komédia magyar színpadon.

A tér két oldalára egymásra hányt, félig össze-
oskadt székeket sorakoztatott a díszlettervező.
átható: sokan kucorogtak már rajtuk, aztán dü-
ösen vagy elkeseredetten hajították őket a sa-
okba. Ez a csúfondáros, sziporkázó játék sejtet-
i engedi: előbb törik össze valamennyit, mint-
ogy a sokat próbált, sárban caplató kérők
ala-melyike visszatérjen a házikisasszonyért
ófehér paripán.

ogol: Háztűznéző (A Radnóti Szinház és a Soproni
etőfi Színház közös produkciója)
ordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szlávik István.
elmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László.
endező: Valló Péter.
zereplők: Kulka János, Szombathy Gyula, Gáti Osz-
ár, Mikó István, Bálint András, Miklósy György-S.
óth József, Szakács Tibor, Bacsa Ildikó, Béres Ilona
.v., Hacser Józsa, Moldvai Kiss Andrea.

közhelyektől való idegenkedés, az erede-
tiség vágya nem azonos az ötletek haj-
szolásával. A magyar színházművészet
nyughatatlan, nemegyszer túlzásokra is
hajlamos színész-rendezője, Verebes Ist-
ván voltaképp nem a szabályszerűséget,

anem a sorstalanságot tartotta távol figuráitól,
időn a nyíregyházi társulattal színre vitte a
árom nő-vért. Végletektől mentes, de szuverén
lőadása

a mű esztétikai kánonját és a stiláris-
atmoszferikus alapmintát nem sértve hozta
közelebb a jelenhez Csehov világmodelljét, és
egy nyomaté-kos szempontból okolta meg a
szereplők reményvesztését, provinciális
kallódását. Minden bajok forrása és egyben
gyűjtőmedencéje a szeretetlenség, a szeretetre
alkalmatlanná Iett ember üresen hánykolódó
lelke.

A Három nővér négy felvonásának részben

váltogatott, hol benti, hol kinti tereit Kis-Kovács
Gergely egyetlen állandó kint-bentbe foglalta
össze. A kiskert, a hátsó traktus felől Iátunk rá a
Prozorov-házra, a nyersen, vidékiesen bútoro-
zott szalon (üvegajtók falaival elválasztva) a
színpad távolabbi öblébe húzódik vissza. Sok
mozgás, sok járás szeldeli ezt a deszkapalán-
kokkal is körbevett, roskasztó élethelyszínt. Egy-
szerre zárt és nyitott, racionális és illogikus
(Andrej egy külső falépcsőn ereszkedik alá
padlás-szobájából, a kíméletlen orosz telet
gyakorta vékony ruhában, egyszál öltözékben is
jól tűrik hőseink stb.) - fölkelti a nézőben is az
egész produkciót átható érdekesség és
leplezett ingerültség érzetét. A hosszú
előadást tagoló három szünettel a rendező
nem csupán az átdíszletezéseket (s velük a
körforgó évszakváltást) szolgálta: a lomha szláv
időfogalom, maga a megállíthatatlanul telő idő is
megképződött. A növényi lét változó életjeleitől
a gyertyaoltások Natasa

T A R J Á N TAMÁS

AMO, AMAS, AMAT
CSEHOV: HÁROM NŐVÉR



 KRITIKAI TÜKÖR 

diktálta szertartásrendjéig igen fontos a játék
időutalásainak mindegyike. Torday Hajnal durva
posztókból, egyszerű textíliákból szabta a
férfiak jelmezeit, katonákét és nem katonákét
egyaránt. A szolid elegancia itt eleve rosszat
sejtet, akár a szenvedélytől kiurasodott fivér in-
dul kártyázni, akár a már civil Tuzenbach csípi ki
magát, hogy fess vőlegény (azaz szép halott...)
legyen. A női viseletek is csak minimális cifrá-
zást tűrnek a nagy, jellemző színfoltokon, az íz-
lés és az önismeret különböző fokozatairól ta-
núskodva. Minden finomság elnagyoltságba
csúszik vissza.

A család és barátai a szeretet egyik ünnepére
gyűlnek egybe a darab kezdetén: a legfiatalabb
leány, lrina májusi neve napjára. A békés együtt-
létet azonban beárnyékolja az apa épp egy esz-
tendeje bekövetkezett halálának emléke. Az új
ütegparancsnok, Versinyin érkezése, Mása nyű-
gös kellemetlenkedése, Csebutikin suta aján

déka alaposan fölborogatja az idilli programot.
Az öregedő, iszákos orvos által hozott szamovár
a színműtől függetlenedve vicctéma, kabarépo-
én lett. Verebes is viccet csinál a szamovárból,
ám a valóság arányait meghökkentően elrajzoló
tréfa rengeteget elmond az ajándékozóról, az
ajándékról, a megajándékozottról és ama „kor-
mányzósági városról" mint közegről is. Az irdat-
lan méretű „teaágyú" lila kincstári pecséttel
ékeskedik - Szigeti András Csebutikinja viszont
annál már ócskább, tönkrementebb alak, sem-
hogy hitvány szamovárlopdosással fosztana
meg pár száz katonát a forró italtól. Nyilván kéz
alatt jutott az ipari műemléknek tetsző tákol-
mányhoz. A színész a szegényességig takaré-
kos a máskor gesztus- és hangerőpazarló sze-
repben. Választása a negyedik felvonásban iga-
zolódik, amikor pusztán kiüli a saját végzetét (de
a más halálát). Szigeti szenvedi meg viszont Ve-
rebes egyetlen súlyosan téves teóriáját. A tűz-

vészképben a szétzilálódott, önvádló férfi nem
magamagának, hanem a legidősebb nővér, Olga
dús idomaiba gyónja bűneit. A lány mellét,
combját markolászva öntudatlanul talán az egy-
kor hevesen és viszonzatlanul szeretett édesa-
nyára gondol. Pregitzer Fruzsina mint Olga ma-
ga is viszonzás nélkül tűri, hogy a család régi ba-
rátja kis híján magáévá tegye. Ez az epizód sem-
miféle föltételezhető előzményre nem vezethető
vissza; ha mégis, akkor valamit eltitkoltak elő-
lünk (és Olga később hangoztatott, az érzelmek-
re fittyet hányó férjhez menési szándékával kap-
csolatban is fölvet egy-két kérdést). Pregitzer a
ház centrális egyéniségéből öregíti, fakítja rezig-
nált, szárnyaszegett, önmagától is elforduló alá-
vetetté Olgát. Gyöngeségében vannak az erős
pillanatai, sőt akár jelen nem létében is: Verebes
figurafelfogása és térkezelése tökéletesen meg-
nyilvánul abban, ahogy a családi javakat meg-
dézsmáló, elherdáló báty számára a legidősebb
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Varjú Olga (Mása), Pregitzer Fruzsina (Olga) és
Gábos Katalin (lrina)

húga kért szekrénykulcsot kintről hajítja vad
erővel a túlsó falnak.

Az Olga-Csebutikin jelenet nem szexualizált-
sága miatt elhibázott. A szexus motívumai át-
gondoltan működnek. Kerekes László ifjúkori,
hódító, ígéretes önmagából kifordult, jövőtlen
Versinyinként úgy gyűri maga alá Mását, hogy a
testhelyzet révén az egész szerelem értelmet-

lennek (és részben hazudottnak vagy csikorgón
akartnak) hat. Varjú Olga Másája férje, Kuligin ol-
dalán már végérvényesen megcsömörlött a testi
érintkezéstől; Felhőfi-Kiss László egyszálbélű,
még fontoskodni is szinte rest, jelentéktelensé-
gét leplezni sem próbáló Kuliginja ezt érthetővé
is teszi. Másának tehát nem az ágy kell, hanem a
titok (két összesimuló kézfej rebbenései) meg a

Varjú Olga és Kerekes László (Versinyin)
(Csutkai Csaba felvételei)

botrány (a titok megittasult vagy ittas kikiabálá-
sa): az elképzelések nélküli nonkonformista így
igyekszik lázadásnak mutatni a véletlent.

A párt már nem is remélő Olga semmibe réve-
dő szexuális passzivitása és Mása aktivitásként
kiélt undora Irinára is átragad. Az üde szépség
helyett szemüveges, gyorsan öregedő diáklány-
nak maszkírozott Gábos Katalin vőlegényét, Tu-
zenbachot informálja is frigiditáshoz közeli libi-
dójáról. Előbb láttuk már, hogy a drasztikusan to-
lakodó Szoljonij csókját szóval, egy korty alko-
hollal és köpéssel is letörölte, „letépte" magáról.
A második felvonás végén, Natasa alig kacér
„Bocsásson meg, Andrej Vaszilics... én pongyo-
lában vagyok..." settenkedésekor Andrej Vaszi-
lics a csókolás újabb lehetőségét sem hagyta ki -
s Peremartoni Krisztina Natasájától a pszicho-
lógiailag legpontosabb válasz, hogy ámuldozik
az eseten: se diadalnak, se csapásnak nem te-
kinti. Bajzáth Péter (Szoljonij), akiben a
főszereplők közül a legkevesebb a színészi
átütőerő, az ilyen kitüntetett pillanatokban
belenő a jó és ki-egyensúlyozott együttesbe.
Peremartoni a föl-pörgő beszédtempóval, az
ingerítő intonációval, a kisszerű szorgoskodással
láttatja-hallatja egy önző, megállíthatatlan,
elfojthatatlan egyéniség aktivitását, aminek a
nagy semmi az üzemanyaga. Bede Fazekas
Szabolcs karakteres - és nem a
szerencsétlenkedésből fogalmazott - Tuzen-
bachja a rokonszenvesebb jellemképletben adja
majdnem ugyanezt a fedezet nélküli fecsegőt, aki
más megfontolásból kényszerít(ene) ki egy eleve
rossz házasságot, mint amiért Natasa belement a
magáéba. Gazsó György nagy kifakadásáig tar-
togatja erejét, addig inkább karikaturisztikus ala-
kot formáz a tutyimutyi Andrejből.

Csebutikin hiába szerette Prozorov dandártá-
bornoknét, és szeretet nélkül hiába tapogatja a
fadarabként viselkedő Olgát. Mása elveszett
önmagát szereti, Versinyin pedig csak sza-
vakban szereti Mását, és csak addig, amíg nem
lesz kínos a dolog. Irina az álmodozáson kívül
képtelen a szerelemre, Tuzenbach és Szoljonij
egymás ellen szereti (életre-halálra) a harmadik
nővért. Andrej és Kuligin csökönyös bizonyga-
tással „szereti" hűtlen nejét, akik közül Natasa a
most színre is lépő Protopopovot jutalmazza öle-
léseivel. Verebes törekvése a csak emlegetett fi-
gurák fölléptetésére: nem különcködés. Proto-
popov mint undok alak súlyosbítja Natasa kicsa-
pongását; a Versinyin család az ütegparancs-
nok eleven lelkiismerete; Andrejék első kis-
babája pedig - ez a kemény színpadi munkára
fogott és tisztességes gázsit érdemlő bébi - a
maga testi valójával informálhat a „pótmama",
Olga anyai vágyairól vagy a gyermekét tárgy-
ként lógató Andrej apai ügyetlenségéről és sze-
retetlenségéről. A szeretet hiánya a férfi-nő kap-
csolatokon kívül élők és holtak, barátok és ve-
télytársak, testvérek és vadidegenek viszonyla-
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taira is kiterjeszkedik. Föltűnő, hogy egyetlen bo-
csánatkérés sem talál valóban megbocsátó lé-
lekre. Föltűnő, hogy a „három nővér"-kompozíci-
ók száma sokkal gyérebb a szokásosnál - hogy a
megkurtított befejezés puritánságában annál
hatásosabb lehessen.

Senki nem szeret senkit... A hegedűvonójával
csapkodva apjuk iskolamesteri dresszúrájára
emlékező Prozorov a neveltetését is felelőssé
teszi professzori reményeinek megsemmisülé-
séért; a nyűtt padlót kéjes monotóniával vikszelő
szobalány csak ezt a mozgássort szereti (mon-
dani sem kell, erotikus ez is), és nem a gazdáit
vagy a munkáját. A ház, a szalon, a kert kopársá-
gában a lelkek kopársága hódít tért. Csupa „ör-
dög" lenne itt mindenki? Nem angyalok és nem
ördögök. Verebes - a kényes egyensúlyt tartva -
a farsangi jelenetben vihogtatóan esetlen ör-
dögnek öltözteti a szerepét komolyan vevő Tu-
zenbachot, és angyalnak a kaján Szoljonijt - ta-
lán hogy sejtesse: nem a mennyország és nem a
pokol üzent be a Moszkvától oly távoli orosz való-
ságba.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
egyenletesen jó és színvonalas előadása erőlte-
tettség nélkül alkalmazza újszerű ölteteit.
Hosszan lehetne értekezni például egy
gereblyéről, melyet Szoljonij az oly sokat
hangoztatott hasznos munka szorgalmazására,
amolyan „tárgyi ajánlatként" nagyon is
természetesen hoz be valahonnan a
szerszámoskamrából. E gereblye éppoly
hosszasan marad játékeszköz, valóságos és
szimbolikus elem, amiként ez jó pár egyéb
dologról is elmondható.

Stuber Andrea fordítása jól mondható, tiszta
magyar nyelven szólal meg, de nem nyújt új ma-
gyar Csehovot. Nem is indokolja, hogy Kosztolá-
nyi után miért kellett a friss tolmácsolás. A „buta"
helyett „hülyé"-t, a „kitették a szűrét" helyett „ki-
rúgták"-ot írni a dramaturg is tudott volna
(egyébként szinte mindig Kosztolányi jár köze-
lebb az eredeti szóhangulathoz). A „megőrülés"
helyett „elbaszott élet"-ről ordibálni stílusvétség,
bár nem végzetes. Arra csak az előadás létreho-
zói adhatnának választ, hogy - a megszólító
szerkezetek cseréin, személyragozási módosí-
tásokon kívül - például miért lett a szöveg szerint
ötvenéves gimnáziumból negyvenéves múltú
alma mater? (Az emlegetett díszes albumon cirill
betűkkel is a negyven áll.)

Egy tagadószót mindenesetre helyesen látott
bele Verebes és társulata az előadásba, amely
itt-ott - így a szimultanizmus próbálgatásában -
következetesebb lehetne. Amikor pedáns és
folyton citálgató latintanár férjét Mása az „amo,
amas, amat..." teljes fölmondásával froclizza,
akkor azt mondja, amit a nyíregyházi Három nő-
vér egésze sugall. Az igesor ellenkezőjét, taga-
dását: a nem szeretek, nem szeretsz tragikumát.
A teremtés maga van elhibázva - ódon bájú és

tébolyító siralmasságában is, gonoszabb, gro-
teszkebb, káromkodást fölszakító újmódi vege-
tálásában is -, de nem mentheti föl magát az
egyes ember, mert mindig ő az, aki rosszul kon-
jugál.

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér (nyíregyházi

Móricz Zsigmond Szinház)

üst Milánt mint drámaírót szüntelenül „új-
rafelfedezik". A Boldogtalanokat csak-
nem tíz évvel megszületése után, 1923-
ban mutatták be először az Írók Kísérleti
Színházában, majd Forgács Rózsi

kérészéletű kamaraszínházában. Aztán negyven
évig fiókban pihent a darab, amelyről a Színház
és Mozi az egyik '56-os számában így ír: „Kedves
színházigazgató elvtársak, ne sajnálják a fá-
radságot, olvassák el a drámát. Én úgy érzem, ha
előadják, mindenki hálás lesz érte és minden-ki
meg fogja nézni." A felhívást Pártos Géza hall-

Fordította: Stuber Andrea. Díszlet: Kis Kovács Ger-
gely m. v. Jelmez: Torday Hajnal m. v. Rendező

:Verebes István.
Szereplők: Pregitzer Fruzsina, Varjú Olga, Gábos Ka-
talin, Gazsó György, Peremartoni Krisztina m. v., Szi-
geti András, Kerekes László, Bede Fazekas Szabolcs,
Bajzáth Péter, Máthé Eta, Kocsis Antal, Dóra András,
Tűzkő Sándor, Felhőfi-Kiss László, Gedei Mária,
Szántó Sándor, Horváth Réka.

hatta meg, így kerülhetett sor '63-ban a Madách
színházbeli - nagyszínházi - ősbemutatóra.
Aztán ismét eltelt két évtized, mígnem Székely
Gábor előbb Szolnokon, majd a Katonában is
színpadra állította a darabot. A '80-as évek
elejére datálható, legújabb „újrafelfedezés"
során Füst Milán - a IV. Henrik, a Máli néni, a
Catullus, Az árvák, a Boldogtalanok és a tavalyi
évad szenzációs „lelete", a Néma barát sikere
révén - végre elfoglalhatta méltó helyét a
színházi köztudatban.

Samuel Beckett neki is utat tört az íróilag sza-
vatolt szépelgő önbecsapás dzsungelében, s az a
komor szenvedélyesség, ami annak idején
visszariasztotta a színidirektorokat, immár
helyet kaphat színpadainkon. Füst Milán képes
ar-

Derzsi János (Húber), Töreky Zsuzsa (Róza)
és Pilinczes József (Sirma)

TASNÁDI ISTVÁN

AZ ÖNSORSRONTÁS FORTÉLYAI
FÜST MILÁN : BOLDOGTALANOK


