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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,
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a rejtett, lefojtott szenvedély hiányzik. Quintus
Konrád, aki hosszú dialógusokban partnere, sem sej-
tet sok érdekes titkot a féltékeny házibarát alakjában,
Száraz Dénes pedig mintha egyszerûen nem tudna
mit kezdeni a szívtipró bamba fiatalember figurájá-
val, gátlásosan végigtéblábolja a szerepet. Csizmadia
Ildikó egészen addig illúziót keltô, amíg a magát
gyermeknek gondoló szeleburdi bakfist adja, kitörô
szenvedélye már túlságosan harsányra és egysíkúra
sikerül. Az pedig rendezési gondatlanság is, hogy
Verocska önfeledten kiabálja ki legbensôbb érzelmi
titkait, holott jól tudja, hogy a házban, az üvegezett
veranda mögött ott van az egész család, sôt éppen
azért maradnak a kertben, hogy diszkréten beszélget-
hessenek. A kitörés lefojtva, az illetéktelen fülektôl
való félelemmel súlyosbítva sokkal izgalmasabb le-
hetne. Juhász Illés megértô-szeretô férjként bájosan
bambul rá a családi tragikomédiára, Kozáry Ferenc
epésen cinikus kisembernek mutatja az orvost.

Az elôadásnak azonban nem az a legsúlyosabb bal-
lasztja, hogy a fôbb szerepek alakítói nem képesek
igazán hitelesen eljátszani az érzelmi bonyodalma-
kat, az meg még kevésbé, hogy a kisebb szerepek köz-
helyesen korrekt karakterábrázolással jelennek meg.
Az igazi baj alighanem az, hogy a rendezô ugyan
igyekezett megdolgozni a béréért, sok mindent kita-
lált, csak az egész elôadást nem. Nem tudta eldönte-
ni, hogy súlyos, realisztikus társadalmi drámát vagy
szerelmi bohóságot kíván-e a színen látni. Komikus
pillanatokat nem aknáz ki, súlyos jeleneteket viszont
divatosan groteszkre próbál venni. A játék kezdetén a
vidéki birtok unalmának érzékeltetéséhez az Úri muri
elején döngicsélô legyet veszi kölcsön. A magyar
színjátszás egyik emblematikus megoldása ez Móricz
darabjához, csak súlyos okkal lenne szabad idézni.

Itt az ok nem látszik. Igaz, hogy Iszlajev birtokos, a
szerelembe esett asszony férje szorgosan gazdálko-
dik, folyton a gátra igyekszik, és baja is van a gazda-
sággal, akárcsak Szakhmáry Zoltánnak, merthogy a
bamba parasztok vonakodnak rendesen dolgozni,
csak éppen nem errôl szól a darab. Cziegler Balázs
díszletének legfontosabb eleme a veranda kopottas
dupla üvegfala, elôtte fából készült dobogók jelzik a
kertet, a zenekari árok helyén pedig két vízmedence
áll. Ebbe a szenvedély hevében belegázolnak a szerel-
mes nôk, Natalja Petrovna mérgében dühösen rug-
dalja kifelé a vizet, Rakityin pedig bánatos részegsé-
gében végigvágódik benne.

Az elôadás vége felé valamelyest szaporodnak ezek
a komikus-groteszk elemek, ekkor azonban már in-
kább csak zavart képesek okozni. Nagyjából annyira
humorosak, mint a szamovár, amelynek csapjáról
nem tudni, szándékosan vagy véletlenül szorult-e be
– a meghiúsult teázásoknak se így, se úgy nincs je-
lentôségük –, vagy az esôztetôberendezés egyik csö-
ve, amelybôl viszont olykor egészen váratlanul csor-
dul ki a víz.
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