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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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mait neki köszönhetjük. Öngyilkosságát szépen
kidolgozott jelenet „vezeti be": Szerebrjakov
gyógyszereit tenyerébe önti, sokáig, csendben
nézi, majd hirtelen mozdulattal a levegőbe repíti
őket. A színész jól érzékelteti a cinikus ember-
ben lakozó irigységet: a Szerebrjakov és a Manó
iránti megvetés tulajdonképpen féltékenység.
Vojnyickij nagyon jól sejti, hogy soha nem
lehetett volna belőle új Schopenhauer (bár-
mennyire tehetséges is); Szerebrjakov kiszolgá-
lásának szentelte életét, de ezért csak önmagát
okolhatja. Öngyilkossága logikusan következik
félelmeiből. Fél kifejezni önmagát, cinizmus mö-

Létay Dóra (Jelena) és Andorai Péter (Sze-
rebrjakov)

gé rejtőzködik, ugrándozik, figyelemfelkeltő szán-
dékkal pózol.

A szegedi előadás szakít a megszokott hagyo-
mánnyal: Vojnyickijt halála után elfelejtik, senki
nem gondol már rá. Itt a „halott" szereplő figyeli
a többiek játékát, állandóan jelen van, mások is
beszélnek hozzá. Igaz, a szereplők élete ugyan-
úgy megy tovább, de magukkal viszik egy elron-
tott élet tanulságait.

Quintus Konrád egyéniségével ható jellemet
formái. Őszinte hitét kiemeli szép és érthető be-
széde. Figurája befelé él; legszebbek a csendjei.
Szonyával való jelenetében szinte felesleges a
beszéd.

Sajnos a Jelenát alakító Létay Dóráról mindez
nem mondható el. Alkatilag tökéletesen megfelel
ugyan az érdekházasságot kötő, de amellett hű-

ségesen kitartó szépasszony figurájának, de ki-
marad játékából a magyarázat: miért hódít meg
annyi férfiszívet? Puszta szépsége ehhez nem
elég; beleérző, következetesen végigvezetett sze-
repformálás híján a figura jelleme elsikkad, a
kimódolt játék rontja az előadás hitelét. Az egyéb-
ként hatásos „Miért?" kétségbeesett sikoltása a
barátságát elutasító Manó távozása után felesle-
gesnek, túlzónak hat.

Czifra Krisztina Szonya-alakítására nem találok
jobb szót, csak azt, hogy „érdekes". Harsány, az új
ideológiák „férfias" harcosából nővé érő alakja
illik az előadás stílusához. Alakítása azonban
gyakran a szerep karikatúrájának hat, manírjai,
modorosságai helyenként zavaróak. Túlzó
nevetése, harsogása lehetne visszafogottabb.

Találóan visszafogott viszont Andorai Péter
Szerebrjakov-alakítása. Közönye, megunt hi-
vatásának, gyakran hipochondriába hajló be-
tegségének túlhangsúlyozása igazi manóvá teszi
környezete számára. Kötődése feleségéhez csak
testi, illetve társadalmi konvenciókon alapuló
kapcsolat, nincs benne igazi érzelem, még akkor
sem, amikor az elhagyott asszony visszatér
hozzá. Az életunt tudós csak tudományával
kelthet tiszteletet, ezért érthető és ért-hetetlen is
egyben, miért övezi akkora tisztelet figuráját, és
miért gyűlöli annyira Vojnyickij. Csendes, a
társasági életben jelentéktelen ember - mégis
zsarnok. Andorai alakításának épp az az
érdekessége, hogy nincs benne semmi
rendkívüli.

Sajnos ugyanez nem válik előnyére Jakab
Tamás (Gyagyin), Király Levente (idős
Őrlovszkij), Szabó Mária (Vojnyickaja) és Janik
László (Szemjon, Jefim, Vaszilij, Joszip)
alakításának. Jakab Tamásnak ez a sokadik balga
vagy részeg szerepe. (A magyarul furcsán
hangzó név nem igényel színészi játékra való
„tükörfordítást".) Egyensúlyproblémái, széles
gesztusai zavarják az előadást, játékmódjának
mozaikszerűsége miatt nem alakul ki határozott
jellem. Jakab komédiázni akar, de ez nem menti
fel az alól, hogy hihető egyéniséget formáljon
meg.

Kancsár József (ifjú Orlovszkij) sem hoz sokkal
többet, mint eddigi ficsúros alakításaiban.
Flegmasága, szépfiús viselkedése beleillik az
előadásba, de nem elég kiforrott, megformált.
Zavart játéka a jellemnek csak a felszínét adja.
Őszinte és szép viszont Szerémi Zoltán

(Zsoltuhin) és Bacsa Ildikó (Julecska) testvér-
párja. Mindketten mélyről jövő (de viszonzatlan),
elvárások nélküli szerelmet jelenítenek meg.
Szerémi játéka magában hordozza a „zsarnok"
háziúr jellemét. Zsarnoksága logikusan követke-
zik lelki és testi „betegségéből". Érzi, hogy
Szonyával való kapcsolata hamarosan véget ér,
mégis „kivirul". Zeke Edit jelmezei találóan érzé-
keltetik ezt a folyamatot - a ruhák egyébként is jól
tükrözik viselőik jellemét.
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ánc a tóban (Katkó Tamás felvételei)

Bacsa Ildikó az est legkövetkezetesebben
égigvitt nőalakját formálja meg, zavart hehe-
észése többet mutat egy butácska falusi lány-
ál. Nem találja helyét ebben a világban. Min-
enkinek meg akar felelni, mert mások kiszol-
álására tanították, de nem boldog ebben a
özegben. Tisztában van szerelme, Fegya szán-
ékaival és érzelmeivel, mégis vállalja a házas-
ágot. Igaz, csak „zsarnokot" cserél, mégis a
oldogabb élet reménye mozgatja. A színésznő
nnyira kedvessé formálja a figurát, hogy
lhisszük: Fegya valóban beleszerethet ebbe az
lragadó lénybe.
z új vezetésű Szegedi Nemzeti Színház első

prózai bemutatója hibái ellenére ígéretesre sike-
rült. Az előadás látványos, hatásos befejező jele-
nete a társulat összefogását is példázza. A meg-
tisztító vízben egymásba kapaszkodó, „menetelve
táncoló" szereplők szembeszegülnek az una-
lommal, összefognak saját manóságuk ellen. A
tánc utáni meghajlásnál mindenki ledob magáról
egy-egy ruhadarabot. A mozdulat jelképesnek is
értelmezhető.

Csehov: A Manó (Szegedi Nemzeti Színház)
Fordította:Vessely László. Dramaturg:Faragó Zsuzsa:
Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Zeke Edit.
Rendező: Telihay Péter.
Szereplők: Andorai Péter m. v., Czifra Krisztina, Létay
Dóra,SzabóMária,GazsóGyörgym. v.,SzerémiZoltán,
Bacsa Ildikó, Király Levente, Kancsár József,
Quintus Konrád, Jakab Tamás, Janik László m.
v.

A szolnoki meg a kaposvári Gábor - Székely és
Zsámbéki - a technikusként alkalmazott fiatal
mérnököknek és az örökké inspekciós kezdő
orvosoknak ajánlotta a színházát. Es azok jöttek,
leadták nagymamátlan, panelbe született cse-
metéiket megőrzésre a ruhatárba a tanítókép-
zősöknek, akik már látták az előadást.

A baj nem ezzel, hanem az előadásokkal volt.
A két ifjú főrendező szűzbeszédének fiatalos,
karcos, de mindenképp optimista, magabiztos
kihívásnak illett volna lennie a többségükben még
az '56 utáni „konszolidáció" jegyében kinevezett
igazgatókkal szemben, akiktől akkor már a
minisztérium is meg akart szabadulni - legalábbis
Szolnokon meg Kaposváron.

De ezek a szűzbeszédek valahogy nagyon
komorra sikeredtek. Székely Gábor később a
Versailles-i rögtönzésben és a Danton halálában,
Zsámbéki az Ahogy tetszikben, az Übü királyban
és A revizorban aztán félreérthetetlenül ki is
mondta: nem bíznak ők sem jó királyok, sem
száműzött hercegek, sem népvezérek kegyei-
ben.

A kaposvári Sirályt valamilyen rossz előérzet
vette körül. A hideg szélben, a kopár tóparton
csupa gémberedett szárnyú, fázós madár csap-
kodott. A koraszülött sirályok csak gyötörni tudták
egymást a kétségbeesett életvágyukkal - a
szerelmükkel, a tehetségükkel. Szárnyra kapni
nem tudtak sehogy sem.

A kopár díszlétek között csak a Népszabadság
fenegyereke, Molnár Gál Péter fedezett fel egy
hús-vér alakot. Kaposvári recenzióját szinte tel-
jesen az egyik mellékszereplő, Mása alakítójának
szentelte, akinek a rendező - tubák helyett -
szivart adott a szájába. „Szabó Ildikó modernebb,
mint az egész »modern« előadás" - írta a lap
1971. október 24-i számában.

Nem a szivar miatt, persze. Hanem mert a
színésznő meg tudta mutatni ennek a figurának a
diákos, még inkább őrmesteri modora mögött azt
a tulajdonságot, amely Csehovnál mindig
biztosan különbözteti meg egymástól a fe-
csegőket és a munkálkodókat, az affektálókat és a
valódi tehetségeket. A humort és az öniróniát,
ami annyira hiányzik az összes többi szereplőből.
Jócskán része volt persze ebben a színészi
felfedezésben a rendező tehetségének és emberi
kvalitásainak is.

Tulajdonképpen 1990 őszén kezdtem el írni ezt
a levelet, amikor Ács János Sirály-előadását
láttam. Ezzel emlékezett meg akkor a színház az
1971-es legendás be-mutatóról, amelytől a
kaposvári műhely
negyedszázados megalakulását számítjuk.

Ha valaha megírják a közép- és kelet-európai
„bársonyos forradalmak" történetét, a magyar

fejezet minden bizonnyal két színházi bemutató-

val kezdődik majd. Az 1971/72-es évad elején, a
magyar „gazdasági mechanizmus" csúcspontján,
a legnagyobb „jólét" kellős közepén Szolnokon
és Kaposváron egyszerre vitte színre Csehov
gyilkosan nonkonformista komédiáját két fiatal
főrendező. Nem akartak ők forradalmat. Szakma-
ilag tisztességes, nézhető, polgári színházat
akartak teremteni két szocializált dzsentriváros-
ban.

A színházban csak azt lehet felfedezni, amit az
emberek már amúgy is ismernek. Pontosabban:
amire ráismernek. Shakespeare-t, Goldonit,
Moliére-t, Marivaux-t, Ibsent és Strindberget a
nagy színházi nemzetek eljátszották már, mire mi
felébredtünk. Maradtak az oroszok, s akkor már -
a klasszikusok. A műsortervi pontszámok szerint
egy orosz klasszikus majdnem annyit ért
akkoriban, mint egy kortárs orosz - vagy ma-

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

MIKOR SZÜLETETT A SIRÁLY?
LEVÉL MOSZKVÁBÓL


