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nekünk újságolja el, hogy itt lesz az előadásán
Trigorin is. Később hozzánk fordul az intézővel való
veszekedés után is: „egy híres színésznő sír egy
ilyen hülyeség miatt." Később Dorn a Szorinnak
(Bárány Frigyes) szánt mondatokat szintén a kö-
zönségnek mondja: „Minden múlandó. A haláltól
való félelem állati félelem." Aktualitással bíró tézis-
mondatok válnak ironikussá azáltal, hogy valóban
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Csehov ugyanarról beszélt tíz é
eltévesztett vonzódásokról, a m
szerelmekről, az egyéni
kényszerében felszámoló-dó kö
nem ezek az alig változó
fájdalmassá az életet, ha-nem
viszonozhatatlan gesztusok, a
dermedő érintések, azok a
vallomások, amelyekben ezek
viszonyok megnyilvánulnak.
változó mozdulatok, múlékony j
mindig új élettapasztalatokkal t
független közös emberi élmén
látva saját világunkra ismerh
százéves darab előadásában is

„Túl vagyunk Csehovon" - í
nyéskert tavalyi két bemutatója
az elmúlt évtizedben megrend
előadások alapjául szolgáltak
mai magyar színjátszásnak nin
danivalója róla." Most ponto
akkor mondottakat. Túl vagyu
szás egy rendkívül erőteljes, m
szakán, és kibontakozóban v
közelítésmód. Az élet külső
feltételeinek drasztikus átala
inkább számol a színházművé
érvényes, izgalmas színpadi
fajta tapasztalatokkal konfron
magyar színház a lassú, tétov
terhes korszakváltás időszaká
szerre láthatók korszakváltás e
dukciók színpadjainkon. Olya
nyolcvanas évek játékmódját ig
tartani, megújítani, és olyanok
lizmus utáni játékstílusok lehe
Az előbbi produkciók már nem,
nem elég meggyőzőek.

Az útkeresés egyik fontos vál
vés, amely a mai gesztusrends
munikációs jelzésekkel, nyelvi
teti a klasszikus műveket. Enne
többnyire ironikus gesztusok
adások, groteszk állapotrajzok,
lóságelemzések születnek. Ez
Péter és Mohácsi János legjobb
nyire ilyen „átiratok" Verebes I
is. S ugyanez érvényes a ny
előadásra is.
példamondatként hangoznak el, magánjellegű, kö-
zömbös mondatok nyernek többletjelentést, tézis-
jelleget azáltal, hogy a szituációból kimutató
gesztusok kísérik őket.

A Verebes vezényelte színészcsapat nem a
klasszikus szöveget mondja. Mai köznyelvi for-
dulatokra hangolt, kiszólásokkal feldúsított nyel-vet
beszélnek. Arkagyina (Csoma Judit) nem
egyszerűen csak „dekadens izének" minősíti a fia
darabját, hanem jól értesült megjegyzéseket fűz
hozzá. „Ez valami magánmitológia" - mondja, majd
amikor füst lepi el a színpadot, jelentőségteljesen
hozzáteszi: „effekt." Amikor Trepljov végül elrohan,
nem „szeszélyes, hiú kamasznak", hanem
„arrogáns, önhitt szarjankó-nak" minősíti: „Nincs itt
semmiféle új forma, ez egy baromság." „Te
rohadék!" - üvölti Mása (Gábos Katalin), amikor
Trepljov ingerülten közli vele, hogy ne járjon
folyton a nyomában. A második felvonás elején
Maupassant A vízen című novelláját olvassa
hangosan Arkagyina és Dorn. Amikor a színésznő
dühösen a tóba hajítja a könyvet, az orvos
hosszan néz utána: „Maupassant a vízen" -
mondja ironikusan. (Az első felvonásban hasonló
iróniával írta le Dorn a tó-parti helyszínt: „Itt van
tehát a színház. Előtér, háttér, ártér, puszta tér.")
A harmadik felvonás nyitó jelenetében elhangzó
mondatok, melyek-ben Mása megvallja Trigorinnak
(Molnár László) Trepljov iránti szerelmét, az író
részeg közbekérdezéseivel tagolt, ittasan kibökött
szócsonkokká
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Az ilyen típusú produkciók többnyire nyíltan
vállalják, hogy játék zajlik a színpadon. Viszony-
lagossá válik bennük a színház illúziója. Erre utal
a nyíregyházi előadás színpadképe (Kis Kovács
Gergely munkája): a stúdiószínpadon felépített
faház valóságosságát a ráfestett képek teszik
idézőjelbe. Két szélén - komédiás lakóihoz mél-
tóan, mintha színpadnyílást kereteznének - má-
zolt bordó színházi függönyök. Középen szürre-
ális rajzok: egy háromszögszem, melyből
könnyek hullanak, eltorzult hangszerek, furcsa
(élet-korokat sejtető) számlapú óra. Az ablakok,
ajtók mögött színes vásznakra festett, szóköz
nélküli idézetek, kibogarászhatatlan
életbölcsességek láthatók. A színházi illúzió
viszonylagosságát jelzik az előadásba épített
„kiszólások" is: a szereplők bizonyos
szövegrészleteket a nézőkhöz fordulva, a
közönséget közvetlenül megszólítva mondanak
el. „A mai színház rutin és dogma" - néz ki ránk
Trepljov (Avass Attila). „Új formák kellenek" -
teszi hozzá, és közben piros bohóc-orrot ölt. Baj
van, mondja később Dorn (Szigeti András), ha a
társadalom jobban szereti a szatócsokat, mint a
színészeket. Nyina (Szabó Márta)
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Molnár László (Trigorin) és Csoma Judit
(Arkagyina) (Szoboszlai Gábor felvételei)

esnek szét: „Kitépem! Mit? Gyökerestől! Mit?
Szívemből! Mit? Ezt a szerelmet!" „Takarodj már
el a francba!" - üvölti Mása a férjének, amikor
Medvegyenkónak (Keresztes Sándor) mégse na-
gyon akaródzik hazamenni a gyerekükhöz. „Mi-

féle diadalszekeret? Nem vagyok én Aga-
memnón!" - mondja gúnyosan Trigorin Nyinának,
amikor a lány elragadtatottan az írói dicsőségről
beszél. Hosszasan sorolhatnánk a példákat a
szöveg „modernizálásának" különféle változataira
(bár tegyük hozzá, hogy az átigazítások,
betoldások korántsem annyira tolakodóak,
egyféle nyelvi humorhoz kötődőek, minta Gothár-
vagy Mohácsi-előadásokban).

Az öltözetek, a kellékek alapján akár a tízes,
húszas években is játszódhatna az előadás (Nyina
kerékpáron érkezik, aztán piros pöttyös
gumilabdával játszik, Trigorin az írógépéért rohan
vissza, amikor el akar a lánytól búcsúzni, a sze-
replők gramofont hallgatnak). A játékötletek azon-
ban egyértelműen mai hangoltságúvá teszik az
előadást. Olyan fontos jelzések ezek, amelyek
erőteljes groteszk felhangokkal telítik Csehov hely-
zeteit.

Mozog a sás a kezdőképben. Miután Trepljov
átvonult a színen, Medvegyenko és Mása bújik elő.
A ruhájukat igazítják, öltözködnek. Úgy tűnik, sze-
retkeztek. A földön fekvő nő egy pillanatra még bele
is kapaszkodik Trepljovba, felnevet. Aztán hosszan
és provokatívan követi a fiút. Az nem vesz róla
tudomást, elmegy. Medvegyenko elégedetlenkedik:
„Hat versztát gyaloglok, és csak közönyt találok" -
mondja, és közben párzó mozdulatokkal értelmezi,
hogy mire is gondol valójában. Hiába kapja meg a
nőt, az nem viszonozza vonzódását. Hideg és közö-
nyös, ha enged is neki. Később Mása az ablakból
lesi, hogy Trepljov a színpaddá kinevezett tornácra
fekteti Nyinát. Valaki figyel - mondja Nyina, és
kibontakozik az ölelésből. Valóban kivágódik az ajtó,
és Mása lép ki rajta. Számonkérően egy fa mellé
kuporodik, úgy bámulja a szerelmespárt. Nyina
ugratja őt: ez milyen fa, és miért ilyen sötét? Trepljov
azonban ingerülten elkergeti a hívatlan szemtanút.

Nyina, amint előbújik a függöny leple alól,
Trigorint kezdi fürkészni. Arkagyina észreveszi, és
mosolyogva, fölényesen bemutatja neki a férfit.
Trigorin vissza-visszanéz Nyinára. Látja, hogy mit
akarnak tőle, de még nem tudja, hogy van-e valami
köze a lányhoz. A második felvonásbeli találkozá-
sukkor egyértelművé válik a helyzet: Nyina kertelés
nélkül odalép a férfihoz, és szájon csókolja. Trigorin
ugyanolyan természetesnek találja ezt, minta lány.
Beszélgetésüket hosszú csókolózások szakítják
meg. Ezt látja meg Trepljov is.

Arkagyina kelletlenül, ügyetlenül nyúl hozzá a fia
kötéséhez. Láthatóan semmi kedve az ápolónővért
játszani. Egy pillanatig sem születik meg tehát anya
és fia között az intimitás, annál kíméletlenebbé válik
azonban a számonkérés. Esélyt sem adnak egy-
másnak a megértésre. Száradni kitett, leszaggatott
lepedők között üvöltöznek. Mindenketten csakis a
maguk sértettségét kiáltják világgá.

Trigorin azonnal megmutatja Arkagyinának a
Nyinától kapott medált. Az asszony rámosolyog a
fiatal férfira: menjen, nézze csak meg a könyv-
tárban, miféle idézetre vonatkozik a bevésetett
oldalszám. Aztán együtt keresik ki a könyvben a
megjelölt lapot. Arkagyina kiigazítja Trigorint:
rosszul számolta ki a sorokat. Összenevetnek az
idézeten: „Ha valaha kell majd az életem, csak
gyere érte és vidd." Milyen butaság, micsoda
dolgokat talál ki ez az ostoba vidéki l ány - mondja
a gesztus. Aztán, különösebb zavar nélkül, a férfi
hozzáteszi: „Maradjunk még egy napig!" Miért is
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utasítaná el a felkínálkozást? Aztán csak legyint
Arkagyina dühére, ragaszkodására. Hát menjünk,
ha nem érted meg. Úgyis minden olyan mindegy
- gondolja. Mégis visszarohan, hogy váltson
néhány szót Nyinával. Párhuzamosan, a másikat
szinte meg se hallva beszélnek mindketten. Nem
gyöngéd szerelmet, hanem zaklatott, dühödt,
gyötrelmes egymásba kapaszkodást ígérnek
ezek a búcsúszavak.

Talán ennyiből is kiderül, hogy a nyíregyházi
előadás erőteljes gesztusokkal él, karakteres fi-
gurákat jelenít meg. A szereplőknek azonban
inkább csak a „gesztusértéke" fontos: az alakok
nem önmagukban értelmeződnek, hanem abban
az ironikus viszonyban, ahogyan az ábrázolt világ
részeként megjelennek. Sokat elárulnak bizo-
nyos személyiségjegyekről, tipikus magatartás-
módokról, emberi habitusokról. de nem formá-
lódnak jellemekké. Érdekesek, de nem érdemes
önálló titkaikat fürkésznünk. A színészeknek
ugyanis ebben a játékstílusban természetszerű-
leg nem teljes életsorsok megformálása a felada-
tuk, hanem az, hogy meggyőzővé tegyék azokat
a gesztusokat, melyeket az előadás ironikus köz-
lésmódja közvetít. Épp ezért az előadás nem az
egyéni alakítások ereje, hanem inkább az egysé-
gesen vállalt közelítésmód következtében tűnik
színészileg is figyelemre méltónak.

Csoma Judit Arkagyinája elegáns, fölényes
„nagyasszony". Még a megalázó helyzetben sem
alázkodik meg: egy ruhacsipeszt rak az orrára,
így mondja el Trigorinnak kétségbeesett szerelmi
vallomását. Olyan, mintha ő maga is bohócorrot
öltött volna, akárcsak Nyina, amikor Trepljovnak
a magányról valló darabját szavalta. (Az öregebb
színésznő az előadás után ki is próbálja, milyen
abban a koporsószerűségben ülni, ahol Nyina
játszott.) Érzelmeket ebben a világban csak bo-
hócmaszk mögé bújva érdemes közölni: Avass
Attila Trepljovja, bármi történik is vele, alkatilag
mindörökre kamasz marad. Komoly, lelkes, oda-
adó, számonkérő. De soha nem tud megszaba-
dulni kételyeitől: „Nem tudom, minek és kinek kell
ez az egész. Nem hiszek, és nem tudom, hogy
miben áll a hivatásom" - mondja, Nyinának is
válaszolva, az élettől búcsúzó utolsó gesztusa-
ként. Szabó Márta Nyinájának naivitása romlott
báj: érzi, bármit képes elérni, ha elég magabizto-
san akarja. Saját árnyékát azonban nem lépheti
át; csak tehetségtelenségét, tehetetlenségét pa-
lástolja, ahogy a megtalált hivatásáról szavaI.
Molnár László Trigorinja néhány üres pózzal hó-
dítja meg a világot. Mintha nem mindig értené,
nem mindig érintené meg, ami körülötte történik,
mintha semmit nem szenvedne meg abból, amit
irodalmárként kifejez. Gábos Katalin Másája
darabos, dühödt, számonkérő. Frusztráltságában
mind teljesebben kibontakozik közönségessége.
Keresztes Sándor Medvegyenkója tétován igyek-
szik a hűség, az odaadás erényévé átstilizálni

pipogyaságát. Zubor Ágnes Polinája csupa fáj-
dalmas, nevetséges lemondás, Czikéli László
Samrajevje hivalkodó primitívség. Bárány Fri-
gyes tipegő járású, majd tolószékhez kötött
Szorinja még mindig megdöbben azon a fordított
csodán, hogy semmit nem valósított meg mind-
abból, amire feltette az életét. Szigeti András
Dornja - az előadás talán legkonzekvensebb ala-
kítása - visszafogottsággal, kimértséggel tartja
egyensúlyban alkati cinizmusát.

Jól funkcionáló, jelentéssel bíró színpadkép,
jellemző erejű (hányavetiséget, eleganciát, lon-
csosságot, megbomló, megerősödő társadalmi
poziciókat) kifejező ruhák (Torday Hajnal tervei),
erős gesztusok, átgondolt játékötletek, a stílus-
hoz igazodó színészi alakítások. Miért van mégis
némi hiányérzetem a nyíregyházi Sirály után?
Talán azért, mert az előadás szemléletmódjából
következő megoldások ugyan hatásosan közve-
títhetnek állapotrajzot, meggyőzően érzékeltet-
hetnek közérzetet, de nem elég árnyaltak ahhoz,
hogy mélyebb folyamatokat is megsejtessenek.
Mindent tudok a figurákról, de a sorsuk nem érint
meg. Eseménnyé egyszerűsödik, ami történik
velük. Legremekebb gesztusaiban, hálás pillana-
taiban olyan életélményeket közöl a nyíregyházi
előadás, amelyeket folyamatukban, belső össze-
függéseikben nem kíván kifejteni. Jelzi, hogy
miféle kortárs élettapasztalatokra ismerhetünk
Csehov százéves mondataiban, jelenkori élmé-
nyekkel hozza összefüggésbe a darabban ábrá-
zolt aszimmetrikus viszonyokat, ám ez a „gesz-
tusszínház", amelyet a (valóságunkra való) ráis-
merés és nem a (tapasztalatainktól független,

Nincs abban semmi, hogy
második rész közepén min
színen. Kicsi színházról va
futná külön epizodistára
jegyszedőnő is epizodista,
szövege, a szünetben ném
semmi. S az mindig bizt
jelentéktelenségének, ha a
nélkül eltűnik.

Kicsi társulata van a
mindössze nyolc állandó sz
múltjuk. Tavaly különös egy

autonóm világ) megismerés(ének) lehetősége
mozgat, nem tárhatja fel az előadásban meg-
jelenő nyers, kíméletlen, őszinte kapcsolatok
hátterét.

A nyíregyházi előadás összhatásában olyan
világot érzékeltet, amely egy pillanatra sem hagy-
ja meg az illúzió lehetőségét. Itt senki nem áltatja
a másikat, de esélyt sem kínál számára. A szere-
lemben egyik szereplő sem mutatkozik fogé-
konynak arra a titokra, amit a másik ember jelent.
Igy csak énérvényesítésének korlátaira, de nem
személyiségének végességére döbbenhet rá az
ember. Hogyan lehetne így bármiféle érzelemben
hinni, bármilyen kapcsolattól megváltást remél-
ni? Még pillanatokra sem születhet meg a bol-
dogság esélye. A testi vágyak még csak „ke-
zelhetők" valahogy, de az érzelmi, lelki dimenziók
a káosz fenyegetését jelzik. Épp ezért mintha
mindenki erre rendezte volna be az életét: min-
den egymásra találás csak időleges lehet, min-
den vonzódás lemondásba, teljesületlenségbe
torkollik. Nincsenek titkok, nincsenek remények.
Mindenki be van zárva saját magányába. amely-
nek az állandóan társaságban zajló élet a legter-
mészetesebb kerete.

Érről szól ma Csehov?

Csehov: Sirály (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Díszlettervező: Kis Kovács Gergely. Jelmeztervező:
Torday Hajnal. Segédrendező: Fülöp Angéla. Rendező:

Verebes István.
Szereplők: Csoma Judit, Avass Attila, Bárány Frigyes,
Szabó Márta, Czikéli László, Zubor Ágnes, Gábos
Katalin, Molnár László, Szigeti András, Keresztes
Sándor, Andrásdi Tibor.
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be. Racine Phaedráját és Moliére A mizantrópját
dolgozták össze, ezt játszották a JATE aulájában.
A Szerelmesek és a mizantrópok az idén is mű-
soron marad. Új bemutatójukat azonban új hely-
színen, a Tantusz Művelődési Házban tartották.
Kicsi a terem, ebben az elrendezésben alig száz-
húszan férnek bele. De azért megtelik, ha nem is
zsúfolásig.

Magasra teszik a lécet, Csehov Sirályát adják.
A Színkör társulattá alakulása összefügg a

Szegedi Nemzeti Színház prózai tagozatának ta-
valyi átalakulásával. Szikora János, az új művé-
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