
óriások briliáns alakításait szervírozták a közönségnek: ez is egy
út, bár úgy érzem, egyre kevésbé járható. (A kitûnô alakításokat
felvonultató A testôrrel az Örkény Színház még éppen elkapta az
utolsó lehetôségek egyikét.) Úgy gondolom, ez a két út áll nyitva a
mai reprízek elôtt. 

Valló Péter – részben kényszerûségbôl – egy harmadik meg-
oldást választott: hagyományos, betûhív rendezést, mindössze
egyetlen jelentôs színésszel. Az elôadás amúgy beleillik a radnótis
átlagba: kulturált, ápolt, szemre is tetszetôs, disszonáns tónusok
vagy ízlésficamok nélküli; persze Vallónál ez a minimum. Eredeti
gondolat azonban nem bukkan fel benne, ha ötletek vannak is: a
hátsó színpad, illetve a bábuk állandó bekapcsolása az elülsô szín-
pad és az eleven szereplôk életébe például igazán ügyes (akárcsak
Szlávik István színpadképe), s csak idônként tûnik erôltetettnek;
egy másik ötletet viszont, a szerény kis díszítô idônkénti fel-
léptetését, nem sikerült értelmeznem. A poénok amúgy rendre
elsülnek, a közönség hálás, de a színpadon is fordulatmentes cse-
lekmény minduntalan leül, a kiszámítható befejezést a nézô aligha
várja izgalommal.     

Ezen segíthetnének, ezt ellensúlyozhatnák a csillogó színészi
teljesítmények, de csillogást csak Csányi Sándor (Misch) játé-
kában lehet felfedezni, s még az ô sokszínû, változatos eszközöket
bevetô alakításán is átüt a görcsös akarás, hogy egy eredendôen
puha vállalkozásnak ô adjon gerincet és középpontot. A színész
persze lelkiismeretesen ábrázolja a peches lúzer-arculatot; más
kérdés, hogy ilyen drámai hôsért nemigen lehet szorítani, és a
meccs mindvégig tét nélküli marad.

Csányi formátumán – és Koós Olga hagyományos, de finom
komikai eszközökkel, bájosan megoldott Öreg hölgyén – kívül
sok dicsérnivaló nincs a színészi játék terén. Lengyel Tamásról
(Casella) már Az ideális férjben is kiderült, hogy a szalonarszlán
nem az ô szerepköre; Kovalik Ágnes (Lujza) debütálása óta két-
ségkívül fejlôdött, mutatja is, jelzi is „az asszony ingatag” arany-
igazságának fôbb összetevôit, anyagias is, kacér is, érzéki is, szen-
timentális is, ahogy illik, de játéka mögül hiányzik a présence, a
színészi személyiség sugárzása. Markánsabb egyéniséget sejtet El-
vira szerepében (illetve inkább más szerepeiben) Wéber Kata, de
az egyetlen hatásra kihegyezett, azaz reménytelen érzelmeit mind-
untalan a nagy ôre tukmáló élettelen figura béklyóiból rendezôi
segítség nélkül nem sikerült kitörnie. A többiek – Puskás Öcsi

halhatatlan mondását transzponálva – a „kis szerep, kis játék”
bölcselmét illusztrálják.  

MOLNÁR FERENC: RIVIERA (Radnóti Színház)

DRAMATURG: Morcsányi Géza. DÍSZLET: Szlávik István. JELMEZ: Dôry Virág.
VILÁGÍTÁS: Baumgartner Sándor. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Ôri Rózsa.
RENDEZÔ: Valló Péter.
SZEREPLÔK: Csányi Sándor, Kovalik Ágnes, Lengyel Tamás, Wéber Ka-
ta, Schneider Zoltán, Földes Eszter, Kocsó Gábor, Koós Olga, Miklósy
György.
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Kovalik Ágnes (Lujza) és Csányi Sándor (Misch)
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a  A Manó nem bukott volna meg 1889 telén Moszkvában, 
akkor Csehov talán nem írta volna meg a mû javított ki-

adását, a Ványa bácsit. Ha viszont már az elsô kísérletre a Ványa bá-
csi került volna ki a tolla alól, most szegényebbek lennénk  A Ma-
nóval. Sajnálhatnánk. Tulajdonképpen úgy jártunk volna a legjob-
ban, ha a másik három nagy Csehov-darabnak is lenne ilyen

elôzménye. Micsoda finomságokat kínálna a színházi alkotók és a
nem egyszeri nézôk számára egy próba-Sirály, egy Cseresznyéskert-
vázlat vagy egy elsô, másféle verziója a Három nôvérnek! 

A Manó saját jogán is meglehetôs színdarab – sokszereplôs, éle-
tes, eleven komédia –, ugyanakkor minden apró mássága izgal-
mas, amellyel elüt a Ványa bácsitól. Amikor színre kerül, mindig
felvetôdik a kérdés, hogy vajon miért ezt adják elô, miért nem a
késôbbi remekmûvet. Kecskeméten – A Manónk jelen színterén –
kilenc évvel ezelôtt vitték közönség elé a Ványa bácsit. Galambos
Péter rendezésében egy olyan Szerebrjakov professzor állt az értel-
mezés középpontjában, aki a rendszerváltás után alighanem kény-
szerbôl vonult vissza vidékre az ô belôle kiábrándult hozzátartozói
közé. Ez a kortársi érzet különös, egyéni ízt adott a drámának.
A Manót most színre vivô Tóth Miklós semmi extrát nem talált ki,
s ezt a legkevésbé sem rójuk fel neki. Érzékelhetôen odaadó, össze-
hangolt, jóízû csapatmunkát vezényelt, s ebbôl átgondolt és átélt
Csehov-elôadás született Kecskeméten. Békebeli színházi este.

Paseczki Zsolt díszlettervezô egyszerû vonalakkal és egynemû
színekkel operál. Trapéz alaprajzú, fekete tér tátong elôttünk a
színpadon, négy-négy ajtó nyílik a jobb és bal oldalán. Hátul, kép-
kivágatban, megemelt, mûfûvel borított tereprészlet. Elöl néhány
szükségszerû bútor áll. Az elsô felvonásban sárga abrosszal borí-

S t u b e r  A n d r e a

Fagylalt és 
uborka
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tott, terített asztalok szolgálnak Ljonyecska születésnapi ünnep-
ségéhez. Késôbb bordóvá sötétednek a textíliák, és ehhez igazod-
nak a ház fénypontjának, Jelena Andrejevnának toalettjei is.
(A harmadik felvonásbeli ruhánál Földi Andrea – aki imponáló
változatossággal bújtatja elszabott öltönyökbe a különbözô férfi
szereplôket – mintha nem találta volna el, hogy mi elônyös a Jele-
nát játszó, dekoratív Danyi Juditnak.) Nincs szamovár és nincs fe-
kete kenyér – pogácsáznak a környékbeliek –, van viszont sonka
és uborka bôven. Szokolai Péter Fjodor Ivanicsa még a születés-
napi partira is egy üveg uborkát hoz ajándékba. Fegyusán kívül
csupán a Manó nem érkezik üres kézzel – egy elültetni való facse-
metét hoz az ünnepeltnek. (Lehet, hogy leendô bozót az, de
erdôismeretbôl fel voltam mentve.)

Az elôadás abban találja meg értelmét, hogy méltányolható ala-
possággal bemutat majd’ egy tucatnyi, érzelmekkel, zavarokkal,
rokon- és ellenszenvekkel, reményekkel és csalódásokkal teli em-
bert. Vegyük talán sorra ôket!

A Mihail Lvovics Hruscsovot játszó Fazakas Géza a jól ismert
„Asztrov-kosztümben” érkezik: megkopott barna bôrkabátot visel.
Izmos, erôteljes férfi, akinek ízes beszédébôl egészséges, vállalt egy-
szerûség érzôdik ki. Az elôadás eleji összejövetel zsongás-bongásá-
ból úgy emelkedik ki a Manó kiselôadása az erdôrôl, mint az elsô
figyelemre méltó megnyilvánulás. Bájos iróniával ellentételezi a ha-
tásos szónoklatot, hogy a férfi tányért tart a kezében, amelyrôl egy-
folytában csurog az olvadozó fagylalt. Van érzéke Tóth Miklósnak
ahhoz, hogy kontrasztos elemeket – legyen az savanyúság és édes-
ség vagy pátosz és komikum – ideálisan összehozzon. 

Fazakas Géza Manója pontosan hruscsovnyi egység. Nem több
nála, vagyis egyelôre nem a Ványa bácsi Asztrov doktora. Még illú-
ziókat kell elvesztenie és hektoliternyi vodkát meginnia ahhoz,
hogy egyszer majd Asztrov váljék belôle. A Vojnyickijt megformáló
Reiter Zoltán viszont túllép „Georges” figuráján, s nekikeseredett,
energikus indulataival szinte már a kész Ványa bácsit hozza színre.
Ez a külsôségekre nem adó, tar fejû, szemüveges, nadrágtartós férfi
rég elmerült saját keserûségében és cinizmusában. Fortyogásának
intenzitása helyezi el a társaság elôterében. Jellemzô momentuma
Reiter önmagára reflektáló alakításának, hogy még a második fel-
vonásbeli magányos monológban sem enged meg Georges-nak

szemernyi érzelmességet sem. Dühe mindenekelôtt saját maga el-
len irányul. Nehéz is volna minden baja forrását Rubold Ödön ele-
gáns, visszafogott, könnyed és szolidan érzéketlen Szerebrjakovjá-
ban találni meg. Rubold gyanúsan jóképû professzora láttán
inkább a sármôr, mint az elmélyült tudós karrierjét képzeljük ma-
gunk elé. Jelena Andrejevna csömöre és utálkozása leginkább abból
az érzésbôl fejlôdhetett ki, amit Rubold olykori illedelmes, fékezett,
de gyerekes nyafogásai kelthettek benne. Danyi Judit Jelenája nem
téveszthetô össze a Nagy Nôvel. Egyre ziláltabb, mind bakfisosabb,
hisztériára hajlamos teremtés. A színésznô az elsô jelenetben egy-
értelmûen eljátssza, hogy az egész társaságból egyedül Reiter
Zoltán Georges-ához van köze. Ez az ember az ô menedéke, igazo-
dási pontja. (Tennék itt egy szubjektív megjegyzést: szeretem, hogy
itt A Manóban fel sem merül Jelena és a doktor között a házasság-
törés gondolata. Szerebrjakovot egy másik Jelena Andrejevna és egy
másik doktor csalja majd meg a Ványa bácsiban. Ez az orvos még
romlatlan. A mesterkéletlen Szonyához vonzódik, nem a saját levé-
ben zavarossá fôvô professzornéhoz.)

Jarábik Klára Szonyája mintha valami hatvanas évekbeli ro-
mantikus vígjátékból lépne elô. Sminkje, ruhája, sikkje bájos
házikisasszonyt idéz. (Szonya és a nagybátyja nem úgy viszik a
birtokot, ahogy azt a Ványa bácsi szereplôitôl megszoktuk. Julját
kivéve itt senkirôl nem lehet elképzelni, hogy dolgozik.) Jarábik
Szonyája divatos úrilány, aki a felismert szerelemtôl nyer belsô
tartalmat, s felvonásról felvonásra szebb, nagyobb, ragyogóbb
lesz a szeme. Horváth Erika Juljája képviseli a nyugodt lelket, a
türelmes jóhiszemûséget és a derûs emberszeretetet. Szüntelen,
bizakodó mosolya, fékezhetetlen üdvözlôpuszijai a legegysze-
rûbb, de biztos megoldást sugallják: lehet simán örülni az élet-
nek. Ami végül még egy olyan lendületes svihákot is lefegyverez,
mint Szokolai Péter röpködô hajú, kiélt arcú, homályos tekintetû
Fjodor Ivanicsa.

A szépen együtt játszó társaságban a mellékszereplôk is megra-
gadják a maguk lehetôségeit. Kiss Jenô a „mindenki keresztapja”
Orlovszkij képében bemutatót tart abból, amiben verhetetlen:
jegesen csillogó, semmibe nézô szemekkel, harsányan adja a jovi-
ális bácsit, aki a látványos gesztusoknál tovább sosem megy. Fló-
rián Antal szánalmat is, részvétet is kelt bennünk Ostya iránt. 
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Szokolai Péter (Fjodor Ivanics), Bori Tamás (Ljonyecska), Horváth Erika (Julja) és Kiss Jenô (Orlovszkij) 
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A kecskeméti elôadás elsô és utolsó pillanatait szeretném még
felemlegetni mint jól és rosszul sikerült megoldást a jelenetek telí-
tésére. (Érzelemmel, gondolattal, tartalommal.) A kezdet egy vi-
szonylag hosszú némajáték. A Ljonyecskát adó Bori Tamás huza-
mosan idôzik a terített asztalok mellett. Pengeti a gitárját kicsit.
Rágyújtana, nincs tüze. Csóválja a fejét. Mosolyog, járkál, nézdi-
gél. Minden bizonnyal tudja, mit miért csinál. Talán belsô mono-
lógot is végigvisz. Csak mi, nézôk vagyunk rosszul idôzítve, hiszen
még nem tudunk róla semmit. Így Bori ténykedése egy támaszta-
lan színész pótcselekvés-sorozatának látszik csupán.

Az utolsó jelenetben a hátsó, füves emelvényen bontakozik ki
Csehov gyors, nagyvonalú, boldog végkifejlete. Két pár, négy sze-
retô szív talál egymásra. Közben a nézôtér háta mögött jelzett
tûztôl egyre vörösebb fényben úsznak a szereplôk. A lángok alig-

hanem közelítenek hôseinkhez. Lehet, hogy ez az a tûzvész,
amitôl a Három nôvér harmadik felvonásában leég a fél város.
Amely tûzvésznek talán az az egy mulasztás róható fel, hogy a Pro-
zorov-házat megkímélte.

CSEHOV: A MANÓ 
(Kecskeméti Katona József Színház Kamaraszínháza) 

FORDÍTOTTA: Wessely László. DÍSZLET: Paseczki Zsolt. JELMEZ: Földi
Andrea. DRAMATURG: Sediánszky Nóra. RENDEZÔ: Tóth Miklós.
SZEREPLÔK: Rubold Ödön, Danyi Judit, Jarábik Klára, Jablonkay Mária,
Reiter Zoltán, Bori Tamás, Horváth Erika, Kiss Jenô, Szokolai Péter,
Fazakas Géza, Flórián Antal.
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kékesszürke fényben úszó színpadon babafejek hevernek sza-
naszét. Mintha egy fodrászüzlet kirakatát látnánk, mindegyik

fejen más paróka. Vörös, barna, szôke, loknis, lófarkas és kócos hajköl-
temények. A kérdésre, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, csak a da-
rab zárójelenetében kapunk választ, amikor újra megjelenik a nyitó
színpadkép. Ekkorra már eltûntek a színes parókák. Megkopaszodott,
halálfejekre emlékeztetô gipszkoponyák farkasszemeznek a nézôkkel.
Haja egyedül az éppen halni készülô Don Juannak van, aki magzat-
pózban kuporodik hajdani menyasszonyának fejfája mellé. Tél van, a
temetôben esik a hó.

Radoslav Milenković, aki nemcsak az elôadás rendezôje, de az
úgynevezett játéktér (Schauplatz) kivitelezôje is, eleget tett a
szerzôi utasításnak, miszerint a színhelyet csak jelezni (angedeu-
tet) szabad, nem csupán azért, hogy szünet nélkül lehessen ját-
szani, hanem azért is, hogy megfeleljen az alkalmazott nyelvnek.
A huszonhárom rövid képbôl álló darabot két diagonálisan kife-
szített fehér térelválasztóval (ruhaszárító kötéllel) tagolja jól elkü-
löníthetô részekre. A színpad hátterében egy homorú szürke ház-
fal látszik. A szövegen kívül valóban nincs semmi konkrétabb
utalás arra, hogy 1918 késô ôszén járunk. Szûcs Edit jelmezei sem
sejtetnek sokat a korból, inkább megmaradnak a kortalan stilizált-
ságban. Márton László új fordítása viszont tele van a korra vonat-
kozó utalásokkal, amelyek a darabot sok esetben múlt idejû Zeit-
stückké teszik. Ilyen például a kizsákmányolókról és kizsákmá-
nyoltakról folytatott vita, az új médium, a film szenzációja, az
akkori ázsiai és távol-keleti láz témája, Asta Nilsen stb.

A darab mind epikus karakterében, mind a fôhôs figurájának
„ecsetkezelésében” a korai Brechtet (különösen a Baalt – Brecht
Don Juanját) idézi. Ödön von Horváth 1936-os Don Juanja az
elsô világháború gyermeke, halovány mása elôdeinek. Túl picike
hérosz ahhoz, hogy égi villám sújtsa halálra, vagy hogy a föld nyel-
je el, a kôszobor vacsorameghívásáról már nem is beszélve. Tipi-
kus XX. századi neuraszténiás, megspékelve egy cseppnyi skizo-
fréniával. A férfi egyetlen vágya, hogy viszontlássa hûtlenül elha-
gyott kedvesét, aki útközben a nagyanyjához költözött, és belehalt

a szerelmi bánatba. Nem sejthette, hogy Don Juan mennyire meg-
változik majd a háborúban! 

Hogy milyen lett? Cinikus, kiégett és rettenetesen fáradt.
Annyira belefáradt a háborúba és a körülötte lévô jelen idejû mo-
csokba, hogy önállóan még imádkozni sem képes, inkább az egyik
vidéki utcalánnyal üzen felfelé, hogy ártatlan, és hogy rágalom

G a l a m b o s  G á b o r

A hóember halála 
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Kaszás Gergô és Mészáros Sára 
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