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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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ó és újról, hogy is
Meg elvégre a
lején van egy kis
ajáték, a végére

ele egy szereplő
rab végére nyom

gedi Színkörnek,
zből áll. Van némi
ggel mutatkoztak

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-

SEHOV: SIRÁLY
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szeti vezető a társulat több tagjával nem újított
szerződést, s volt, akit szelíden nyugdíjba segí-
tettek. Részben ezekből a kiszorult művészekből
állt össze a Színkör. Új színház alapítására nem
épp a legideálisabb lélektani állapot. A Szegedi
Színkör előadásában épp az a legszimpatiku-
sabb: mindebből semmi sem érezhető.

Persze két részben játsszák a darabot, mint
manapság szokás. Egy szünettel, így fél tízre
vége, ennyit bír a villanyszámla, a műszak meg a
szakszervezet, s ennyit a publikum, amely reggel,
gondolom, hétre jár munkába, úgyhogy tíz körül
menthetetlenül elalszik. A művház apró színpada
lesz a darabbéli színpad, s a nézőtér közepe, a
szobaszínházszerű játéktér a kert. Molnár Zsuzsa

Dobos Kati (Arkagyina), Téglás Judit (Nyina)
és Varsa Mátyás (Trigorin) (Gyenes Kálmán
felvétele)

a szokásos fonott székekkel, asztalokkal rakja
tele, csak egy hatalmas karosszék hat idegenül a
kertben. De fönt és lent, színpad és élet, színjáték
és „életjáték" ellentéte jól működik. Csak a tó
nincs megoldva, a háttérben föllógatott pisz-
koskék drapéria még jelzésszerű megoldásnak
sem fogadható el. A második részre viszont a
színnel nem történik semmi. Az első rész színpa-
dából szoba lesz, a nézőtér közepének mibenléte
homályos marad. De ellentét, funkciómegoszlás
semmi. S ez az előzmények után értetlenséget
kelt.

Az előadás korrekt. Érthetően meséli el a tör-
ténetet, erős, új értelmezésre nem törekszik. Var-
sa Mátyás előző rendezéseihez viszonyítva ez
komoly eredménynek tekinthető. Időnként nehéz
eldönteni, hogy egy-egy effektus a véletlen ered-
ménye-e, avagy a szűkös színházi feltételek szán-
dékos bővítési kísérletének kell tekintenünk. A
színek eleje teljes sötétségben indul. Az egyik

utcai ablakon azonban nem húzzák be a füg-
gönyt. Besüt a közvilágítás, egészen artisztiku-
san rajzolja ki a sugárúti platán vonalát, közben
autók és villamosok robognak bele a darabba.

Varsa, aki a főiskolát színészként végezte, szo-
kása szerint tevőlegesen is részt vesz rendezése
megvalósításában. Trigorint osztotta magára,
de ezt persze könnyű kikövetkeztetni. Varsa
erőtlen színész. Ráadásul apró gesztusokkal,
finom hangsúlyokkal dolgozik. Trigorinnak ki-
terjedést alig, fölfedezhető egyéniséget egyál-
talán nem ad. Lézeng a darabban. Am ez a
súlytalanság itt funkcionálissá válik. Az ember
azon kezd morfondírozni, mitől is szeret bele
minden nő ebbe a jelentéktelen alakba. A baj
csak az, hogy nem lehet róla elhinni azt sem,
hogy jó író volna.

Téglás Judit sötétebben indítja Nyinát, mint az
ideális volna. Így aztán nehezen tudja magát

moderálni a második rész komorabb hangnemé-
be. De az átélés komolysága s a színészi

eszközök takarékos
alkalmazása mégis
jelentőssé teszi az
alakítását. Dobos Kati
nagyon jól hozza azt a
vidám, gúnyos hangot,
amellyel az idősödő
színésznő viszonyul a
kezdőhöz. Ám sem
jelmezében, sem egész
megjelenésében még
semmi nem utal az
öregedésre, amely pedig
Arkagyina legfőbb
problémája. Az előadás
egy ereje teljében lévő
szépasszonyt állít elénk.
Semmi ránc, semmi őszü-
lés, semmi nyoma az
időnek. Sem a testen,
sem a lélekben. Dobos
mindvégig bizonyos iró-
niával, szerepjátékkal
formái. Így aztán nem je-
lent kontrasztot az a jele-
net, amikor Arkagyina-
ként ölébe veszi Trigorin
fejét, és összes színész-
női képességét bevetve
visszacsábítja, vagy in-
kább „visszajátssza" ma-
gához az írót. Itt nincs
hangváltás, ezért Trigorin
döntése megokolatlan
marad. Kimarad egy
másik lehetőség is. Ami-
kor ugyanis Nyina már
mint színésznő vissza-tér,
azt várná az ember,
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ogy ő is megüsse vagy legalábbis megmutassa
rkagyina könnyed, ironikus hangját, amelyre
sak azok képesek, akik az életben már sok jót és
sszat elviseltek. Azt a hangnemet, amely a
pasztalt színész szájából azt jelenti: ismerem a

ilágot, de az nem elég jelentős ahhoz, hogy
omolyan vegyem. Ez a felismerés, ez a tudás a
lnőtté válás legbiztosabb jele és legkeserűbb
pasztalata.

Kiss László karakterek és epizódfigurák spe-
ialistájaként talált elismerésre az utóbbi évek-
en. Most Trepljov szerepében, úgy tűnik, más-
, többre is képes. Szenvedélyes, erős alakot
rmái. Bagó László kevés öreg színészeink egyi-

e. Az a figura, aki nemcsak korban, de összes
ülső jegyében is magán viseli az elmúlt idő
yomát. Valaha rengeteg öreg színészünk volt,
s jobbnál jobbak: Bihari József, Zách János,
őmíves Sándor, mind-mind valódi öregember
olt. Mára az öreg színészek kihaltak, akik pedig

olyan korúak, képtelenek megöregedni. Pedig
egy ilyen Bagó-szerű figura a reszkető térdével,
ősz hajával, ritka, fehér szakállával, reszelős
hangjával olyan természetesen változik át bizo-
nyos figurákká, hogy „alakítást", „szerepjátszást"
elemezni értelmetlen. Bagó ezúttal Samrajev
jószágigazgatónak adta kölcsön a maga fizikai
valóját.

Így viszont következetlenség, hogy a darab
másik öregét, Szorint, Arkagyina bátyját
megöregített fiatal színészre osztották. Am ez
feltehetően nem annyira művészi döntés volt:
inkább „társulati szempont" alakította helyzet.
Somló Gábornak viszont javára kell írni, hogy
ízléssel és mértéktartással formálta meg
szerepét. Soha nem vált külsődlegessé, ami
pedig ilyen esetben szinte kikerül-hetetlen. Csak
élni szeretnék, mondja az öreg. Ez felelőtlenség,
jön rá a válasz. De ez nem poén.

Ki kell még emelni Szanka Dórát, aki mind
jelmezben, mind játékban szuggesztíven képvi

selte Mását, Nyina ellenpontját. Mintegy a darab
„fekete sirálya" lett.

Azt nem lehet mondani, hogy a Szegedi
Színkör valamiféle alternatívát kínálna a város
„hivatalos" színházával szemben. Legföljebb
darabválasrtásban, színészekben, helyszínben
kínál mást, stílusban nem. De nem is biztos,
hogy ez követelmény vele szemben. Sokkal
fontosabb, hogy a Sirályhoz hasonló, életképes
és értelmes előadásokat hozzon létre.

Csehov: Sirály (Szegedi Színkör)
Díszlet-jelmez: Molnár Zsuzsa. Játékmester: Kiss

László. Rendezte: Varsa Mátyás.

Szereplők: Dobos Kati, Kiss László, Somló Gábor, Tég-
lás Judit, Bagó László, Markovits Bori, Szanka Dóra,
Varsa Mátyás, Flórián Antal, Halász Gábor, Gali Leven-
te, Meixner Vera, Fábián Tibor.

Varjas Endre kritikus tizennégy évvel ezelőtt
könnyebb helyzetben volt, mert elsőként
adhatta a Katona József Színház előadását
méltató írásának ezt a találóan humoros
címet: Mi A Manó? A válasszal viszont adós
maradt. A „manó" szó jelentése ugyanis az orosz
nyelvben sokkal negatívabb tartalmú, mint a
miénkben. Rossz szellemet takar, aki mindent
megtesz, hogy kiválasztott áldozata útját megne-
hezítse, az erdőt félelmetesebbé tegye. De ki a
Manó? A darab Hruscsov doktorára (a későbbi,
átdolgozott változatban a Ványa bácsiban meg-
jelenő Asztrov doktor elődjére) nem jellemzőek
a gonosz tulajdonságok. Telihay Péter rendezése
arra az alapgondolatra épít, melyet Hruscsov
mond ki monológjában: mindannyian hordozzuk a
magunk manóságát, lényünkben mindig él egy
kis „ellenlény", aki megakadályozza, hogy kijus-
sunk a sötét erdőből, akivel mindig harcolnunk
kell, hogy legyőzhessük önmagunkat. Innen az
előadás alcíme: Komédia félhomályban. Sze-
replői csak tapogatóznak, és nem derül ki, sike-
rül-e kijutniuk a fényre. A „félhomály" szó fejezi
ki azt a semleges erőt, amely egyensúlyt teremt a
két pólus között.

Menczel Róbert díszlete találóan jeleníti meg
ezt a lelki teret (tisztást), amelyhez minden oldal-
ról kikövezett pallók vezetnek. A tisztást a sötét
szövettel körülvett térben lecsupaszított fák ve-
szik körül. (Lombok nélkül talán könnyebb a
tájékozódás?) A nézőtérrel szemben, a színpad
hátsó falán tévéképernyőre (vagy széthúzott
színházfüggönyre) emlékeztető világos alakzat
szimbolizálja a sötétben tájékozódást nyújtó
fényforrást. Ennek, a színpad által is kifejezett
alapgondolatnak a segítségével a rendező olyan
otthonos atmoszférát teremt, hogy magam ne-
hezen tudtam szabadulni ettől a „kettős" világtól.
Egyszerűen jó nézni ezt a darabot.

Hogy miért „kettős" az előadás? Egyrészt
mert hűen követi Csehov mondanivalóját, más-
részt viszont a szövegtől elrugaszkodva egészen
új jelentéstartalmakat teremt, teletűzdelve azt
spontánnak ható ötletekkel. Ezzel egyszerre árt
és használ a produkciónak. Használ, mert kihasz-
nálja, hogy A Manó sokkal impulzívabb, energi-
kusabb, optimistább a későbbi, átírt változatnál, s
így életszerűbb, hitelesebb lesz az előadás,
kevésbé jellemzi a mégoly idézőjeles „csehovi
unalom".

Ugyanakkor azonban árt is ez a felfogás, mert
a „külső" ötletektől az előadás olyan lesz, mint a
komédiához kiadott műsorfüzet: az eredeti orosz
szövegre rányomtatott ismertetés, a szereposz-
tás, a természetvédő propagandaszöveg átlátha-
tatlanná teszi aZ egészet, úgy járunk, mint a
gonosz manó áldozata: eltévedünk. A Csehov
„előírta" unalom hirtelen előtörő dinamikussággal
váltakozik. SZinte várjuk a következő poént,
kipattanó ötletet, de a hosszabb-rövidebb mono-
lógok alatt az elkényeztetett néző gyakran unat-
kozni kezd, várná a következő „újítást". Ilyen
sajátosan eredeti ötlet a számvetőt hozó Georges
bácsi (Vojnyickij) spanyol tánca vagy a második
felvonás elején szintén Georges „klimpírozása"
(Jelena zongorázását utánozza így az asztalon),
Fegya szónoklatának izgalmát zongoraszólam-
ban kifejező gúnyolódása. A legötletesebben és
legérzékenyebben megvalósított jelenet az elő-
adás végén Szonyáé és Hruscsové: a patakban
(Menczel Róbert díszlete a miniatűr, működő
malommodellel itt nagyon szép) gázoló két sze-
relmes „kabátba oltott" szerelmi jelenetet ad elő:
Hruscsov újra meg újra vízbe dobott kabátját a
lány újra és újra felveszi, kicsavarja, visszaadja,
mindaddig, míg meg nem születik az egyetértés,
az összhang: a kabátot közösen csavaró szerel-
mespár végleg egymásra talált.

A színészi játékban is megmutatkozik a „fél-
homályos" egyenetlenség. Gazsó György (Voj-
nyickij) és Quirtus Konrád (Hruscsov-Manó)
hitelesen mutatják meg a hangulati változásokat,
következetesen végigvitt jellemábrázolásukkal
kiemelkednek a többiek összjátékából. Gazsó fi-
gurája már a kezdő pillanatban a végső össze-
omlást sejteti, erőltetett, zavart ugrándozásai de-
presszióra utalnák. A dráma legszebb magánszá-
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LE AZ UNALOMMAL?!
CSEHOV: A MANÓ


