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az SS-tiszti múlt mellett) privátim gyakorlatozik, és –
Csomán kívül – messze a legtöbbre viszi. Nem feled-
hetjük: az említettek és nem említettek egy része
földre szállt angyal, elôbújt ördög. Ezek az egyletek
ugyanúgy eltünedeznek a kavalkádban, mint számos
feltételezhetô velôsebb gondolat.

Termékeny találmány a három megfeneklett teher-,
illetve személyvagon vesztegeltetése Árvai Györgytôl.
A kocsmavonat-népszálló díszlet nem lehet úgy töm-
ve, hogy ne nyelne el még akárhány bevetôdôt. Hová
nyílik e bugyor? – ne nagyon firtassuk, mert a szaka-
dékos külsô övezet (és beszûrôdô jelképkoktél) nem
versenyképes a lebuj-óvóhely-raktár-állatodú belsô
térséggel. Szûcs Edit mûvészeti ágakat (cirkusz, szín-
ház, festészet, koncertzene, emberrablás), szakmákat
(gyilkosság, lélekgyilkosság, tömeggyilkosság, kém-
kedés, kábítószer-kereskedelem), népeket (Európa,
Ázsia, Amerika, menny, pokol) karikírozhat ruhákkal
és álruhákkal. A jelmezek sokszor túllônek a célon
(vagy ez lenne a tudatfelhôsödés, álomittasság a ren-
dezésben?).

Keszég a darab XX. századot, világtörténelmet, koz-
moszteremtést orrfacsaróan illatozó gáznemû elegyét
nem regulázta rugalmas burokba. A hasadékokon
mindenfelé szökik ki az intellektuális energia, a szó-
mágia felhajtóereje. Mégsem lenne igaz azt állítani:

borsófôzelék és mákos tészta szilveszteri lakomáját, a
mákos borsó komédiavacsoráját ne követné másnap.
Hamvas így fejezi be (Spiró nem): „…Mr. Patmore-nak
mindegy, földi élet vagy túlvilág, mindnyájan egyszer -
re vagyunk, és a világ addig tart, amíg kimondom,
hogy BOLDOG ÚJ ÉVET!” Mindig megjön szilvesz-
terre január 1. – és ôugyanolyansága kezdi elölrôl.

SPIRÓ GYÖRGY: SZILVESZTER 
(Nemzeti Színház, Gobbi Hilda Színpad)

Díszlet: Árvai György. Jelmez: Szûcs Edit. Dra ma -
turg: Perczel Enikô, Enyedi Éva e. h. Zene: Zságer
Balázs. Fény: Bányai Tamás. Mozgás: Gyöngyösi
Tamás. Animáció: Mészáros Péter. Rendezô: Keszég
László.
Szereplôk: Hollósi Frigyes, Csankó Zoltán, Papp
Zol tán, Horváth Ákos, Schmied Zoltán, Ujlaky Lász -
ló, Söptei Andrea, Gazsó György, Básti Juli, Varga
Mária, Mertz Tibor, Nemes Wanda, Orosz Róbert,
Csoma Judit, Hevér Gábor, Bognár Anna, Molnár
Piroska, Újvári Zoltán, Nagy Cili, Szarvas József,
Vida Péter, Bródy Norbert, Szöllôsi Zoltán, Sinkó
László, Kulka János.

Csehov mindenkori színrevitelének veszélye a hi-
ány explicitté tétele lehet: vagyis – ahogy a hozzá kap-
csolódó paródiák is rájátszanak – az unalom, az esély-
telenség, az élet máshol, máskor van toposzának köz-
vetlen és statikus megjelenítése. A Bárka elôadása
ugyanakkor ezeket a csehovi alapvetéseket nem ön-
magukban, hanem a figurák zsigeri indulatainak,
túlfûtött gesztusainak motivációjaként, magyarázata-
ként exponálja. A karakterek közti viszonyok, az ér-
zelmek vektorai robbanásszerû dialógusokban válnak
érzékelhetôvé. Szász János elôadása ugyanis: érzéki.
Érzéki, amennyiben a jelenetek atmoszférájának sza-
ga, tapintása, közvetlen hatásossága, hatni akarása
van: nem finom utalásrendszerrel él, hanem brutális

közvetlenséggel hozza felszínre a szereplôk elfojtása-
it és a mögötte felizzó tehetetlenséget. Elsül, aminek
el kell sülnie: a rendezô láthatóan rájátszik a csehovi
színpadi fegyverrôl szóló szállóigére, amikor Sam -
rajev (Gados Béla) a produkció elején falra akasztja a
puskát, mielôtt felvonulnak a darab szereplôi, hang-
súlyossá téve a nyitó képet. Bár a Sirály központi fi-
gurája Kosztya, a Bárka elôadásának párbeszédei Tri -
gorin, Arkagyina, de még Szorin alakját is drámai
hôssé-antihôssé nagyítják, elsôsorban a színészi
aranyfedezetnek köszönhetôen. 

A fiatal író, Trepljov alakítójának kiválasztása kulcs-
fontosságú minden Sirály esetében, mert karaktere,
alkata döntôen befolyásolja azt, amit és ahogy az elô -

Székely Szabolcs

Zsigeri Csehov
A N T O N  C S E H O V :  S I R Á L Y

mlékszem arra a desztillált, érdektelen, merengô, üresen filozofáló világra, amelyet a középiskolás
tankönyv szerzôje ráhúzott az orosz klasszikus drámáira, s amely a felszínen valószínûleg uralja is a

Csehovval kapcsolatos közgondolkodást. Szász János rendezése ugyanakkor éppen a Sirályból kiolvasható
szenvedélyt nagyítja fel.
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adás el akar mondani magáról a színházi alkotásról.
Balázs Zoltán maga is állandó útkeresésben, új for-
mák megtalálásában ügyködik, és önkéntelenül is a
produkcióba rántja a személyéhez mint színész-ren-
dezôhöz kapcsolódó asszociációkat. Ez éppen annyi-
ra leterhelhetné Trepljov színházelméleti monológja-
it, mint amennyire evidens támasztékot adhat a
szerepnek. Balázs Zoltán azonban épp e legsze -
mélyesebb mondatoknál artikulál finom és okos visz-
szafogottsággal: vagyis nem játszik rá a magától érte-
tôdô referenciális párhuzamra. Zaklatott játéka jól
követhetô ívet ír le a szikár és kemény mûvész-forra-
dalmártól a saját féltehetsége felett kesergô, önsajnál-
tató hisztis alakig. Hogy mégsem távolítja el a szere-
pét a nézôtôl – egyenesebben és banálisabban fogal-
mazva: hogy nem teszi ellenszenvessé Trepljovot –,
az elsôsorban a sebápolós jelenetnek köszönhetô.
A motorikusan lánglelkû fiú piócaként szívná magá-
ba anyja szeretetét. Mimikája, gesztusai mégis in-
kább egy elesett kamaszéi, aki egész kataton lázadá-
sát odadobná egyetlen ôszinte anyai mozdulatért. 

Varjú Olga Arkagyinája azonban nem egyszerûen
szeretettelen díva – sôt, éppen hogy elfojtott szerete-
tével nem tud mit kezdeni, mikor természetszerûen
szüksége lenne rá. Saját magának, a fiának, a testvé-
rének, a szeretôjének. Közeledô öregségében hideg-
séggel, sminkes kegyetlenséggel, maszkírozott Mû -
vésznôként ripacskodja végig saját életét. A színész-
nô idegesen kapkodó alakítása pontos látlelete a
szeretetmegvonás és a pokoli nôiség zsaroló terroriz-
musának. Utóbbinak csúcsa Trigorin visszahódítása.
Varjú Olga játéka szinte észrevétlenül csap át a való-
ban kétségbeesett, valóban összetört nô segélykiáltá-
sából az ördögien-ösztönösen tudatos stratéga ellen-
támadásába. Úgy tépi le magáról a ruhát, olyan ter-
mészetességgel áll meg a színpad közepén egyetlen

bugyiban-harisnyában, mintha tényleg nem is egy
középkorú nô szánalmas komplexusát látnánk, ha-
nem egy olyan asszony sugárzó szépségét, aki képes
Nyinával felvenni a versenyt. A Trigorin írásmûvé-
szetét feldicsérô kígyóravasz taktika már szinte feles-
leges is: pillanatokon belül már újra teljes fölénnyel
és gôggel veszi vissza melltartóját.

A nagyjelenet persze csak olyan Trigorinnal
mûködhet, aki tényleg hitelesen legyôzhetô, akinek
legyôzetése téttel bír. Márpedig Alföldi Róbert eddig-
re felépítette a legelsô megszólalásaiban még pu-
hány, sikerességében is érdektelen író figuráját.
Nyinával folytatott elsô hosszú párbeszéde alkalmas
talán a leginkább az elfojtás-kitörés színpadi ábrázo-
lására, amit Alföldi nagyon jó ritmusérzékkel old
meg. A színpadi megformáltságában is jelentéktelen
Nyina (Bognár Gyöngyvér) naiv rácsodálkozása úgy
nyitja meg Alföldi-Trigorin személyiségét, hogy a
zaklatottság dinamikája hitelessé teszi a jelenet záró
gesztusát: Nyina ölének megmarkolását. 

Az említett két páros mellett a Medvegyenko–Mása
kettôs csupán mellékszál marad: Tompos Kátya érzé-
keny gesztusai, tekintete és Kardos Róbert egyszerû
jámborsága visszafogott háttércselekményként ár-
nyalják a produkció dinamizmusát. Seress Zoltán
Szorinjának elkeseredett, izgatott tenni akarását a
test görcsös tehetetlensége fogja le. 

Kérdéses ugyanakkor, hogy a kisrealista elemekbôl
összeállított tér és a környezet miért akar egyszerre
konkrét és esetleges lenni. Mert a szórólap szerint
ugyan a darab a bárhol-bármikor kontextusában ját-
szódik, de az orosz nyelvû betétdalok, a cirill betûs új-
ságok mégis megszabják a nézô asszociációinak irá-
nyát. A produkció ezúttal nem tudja belakni Khell
Zsolt díszleteit sem. A selejtes fürdôszobacsempék,
az ágy kihasználatlanok maradnak, de a háttérszín-
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pad funkciója is bizonytalan: elôbb a tóparti színpadot jel-
zi, késôbb Trigorin és Arkagyina nagyjelenetének füg-
gönyszaggató helyszíne. Ugyanígy kérdéses a második fel-
vonás grandiózus ikonvetítése: atmoszférát teremt ugyan,
különösen Balázs Zoltán koncentrált jelenlétét ellenpon-
tozva, de a gyertyákból, kiselejtezett zsöllyékbôl és a többi
kellékbôl kialakuló bensôséges környezethez képest túlsá-
gosan is nagyszabású eszköz.

Szász János Sirálya ebben a furcsán esetleges közegben
mégis mûködni látszik, elsôsorban azért, mert tisztessé-
gesen teljesíti, amit vállal: a darab zsigeri tartalékainak fel-
turbózott megmutatását. Magyartanárként ezért sürgôsen
elvinném osztályomat a Bárkába, mert az ilyen szenvedé-
lyes interpretációkra fogékony nézônek keresetlenül képes
bizonyítani, hogy Csehov: izgalmas.

ANTON CSEHOV: SIRÁLY 
(Bárka – Kecskeméti Katona József Színház)

Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Benedek Mari. Dramaturg:
Kovács Kristóf. Rendezô: Szász János.
Szereplôk: Varjú Olga, Balázs Zoltán, Seress Zoltán, Bog -
nár Gyöngyvér m. v., Gados Béla, Varga Anikó, Tom pos
Kátya, Alföldi Róbert, Ilyés Róbert, Kardos Róbert.
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e legyünk túl igényesek, ne firtassuk, milyen
különösebb szellemi haszonnal járna, ha most,

a XXI. század elején valahol Magyarországon rende-
sen, hagyományosan, pszichologizálva eljátszanák
Turgenyev Egy hónap falun címû darabját. Érjük be
annyival, hogy bizonyára kellemes este lenne, hiszen
bonyolult érzelmi viszonyokat jó esetben bravúrosan
megjelenítô színészeket láthatnánk, s ez akkor is jól -
esik, ha nem jár együtt rendkívüli, megrázó tartalmi
élménnyel.

Igaz, a szerzô azt írta a cím alá, hogy „komédia öt
felvonásban”, és ebbôl annyi a székesfehérvári elô-
adás színlapján is megmaradt, hogy vígjáték, de hát
Turgenyev mégiscsak orosz volt, akár Tolsztoj és
Csehov és Dosztojevszkij, a színpadra állító így nem
képes csak úgy egyszerûen elhessenteni magától a
társadalmi realizmus és a lélektani hitelesség kísérté-
sét. Pedig ha innen nézzük a darabot, valóságos csap-
dát állít az elôadóknak, legalábbis a színház közép-

szerû szakembereinek, éppen azoknak, akik ötlette-
lenségüket, ihlettelenségüket szívesen rejtenék a kor-
rekt szakszerûség látszata mögé. Turgenyev úgy ve-
zeti elô egy férjjel, anyóssal, öreg bamba kérôvel sú-
lyosbított szerelmi négyszög történetét, hogy két
fel vonáson át szó sem esik szerelemrôl. Éppen az le-
hetne az elô adói bravúr, ha ebben a két elsô felvonás-
ban mégis szerelemtôl forrósodna a levegô, ha az
ínyenckedô nézô azt érezhetné, hogy jobban belelát a
fôbb figurákba, mint azok önmagukba, hogy elôbb is-
meri föl érzelmeiket, mint ôk maguk. Kiváltképp bril-
lírozhatna a Natalja Petrovnát alakító színésznô, aki
egy órán át játszhatná azt, amirôl a szerzô gondosan
hallgat, megmutathatná az érett asszony kedvetlensé-
gének, szeszélyességének igazi okát, az ifjú tanító
iránt fellobbant szenvedélyét.

A Kolos István rendezte fehérvári elôadásban
Xantus Barbara csöppet sem brillíroz. Sprôden szeszé -
lyes, érdesen ideges, izgatottságából éppen a szerelem,

Zappe László

A szamovárcsap tréfája
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