
Színház az életben

Székely Gábor néhány rendezéséről

A színház szakadt cl az élettől vagy az élet
a színháztól? Mennyire másképp fest ez a
kérdés a film esetében vagy akár a
televízióban ! Nem mintha nem születnének
a valóságtól elrugaszkodott. mesterkélt,
művészileg teljesen hamis filmek. Mégis
hányszor mondjuk félig vagy félresikerült
filmekről, hogy a benne feldolgozott
„életanyag" igaz és természetes, csak nem
sikerült valóban művészetté lényegíteni. A
színpadon nincs ilyen. Ha tetszik, ha nem,
be kell vallanunk: a színház manapság
nincs olyan intim kapcsolatban az élettel,
mint mondjuk, a film. A fiatal nemzedék
világszerte mennyivel természetesebbnek
tartja, hogy moziba menjen, mint szín-
házba. A film egyik előnye a dokumen-
talitásban rejlik, másrészt látványossá got,
varázslatot, mindenféle bűvészmu tatványt
káprázatosabban tud, mint
színház. Sokan vannak, akik a színháza
halott műfajnak tartják.

Nem volt ez mindig így. Valamikor
Thália hajlékai szent helyként éltek a
társadalmi tudatban, ahol életről és halálról,
az ember és az emberiség sors-kérdéseiről
esett szó. Paradoxonnak hat de csak
látszólag az: amíg a színház „szent hely"
volt, eleve köze volt a élethez. De a mai
ember nem szere eleve szentnek tartani
semmit. Mi más a század nagy színházi
stíluskeresése mint megannyi kísérlet az
élet és a szín ház közti szakadék
áthidalására?

Székely Gábor egy nyilatkozatába azt
mondta, színházi munkájában az tartja a
legfontosabbnak, hogy este elő adás legyen.
Nem üres szellemeskedés ez: amíg emberek
ülnek a nézőtére és színészek játszanak a
színpadon, meg van a remény rá, hogy a
színháznak köze lesz az élethez. Ügy
érzem, ez a , ami Székelyt a legmélyebben
izgatj . Megvallom, nem láttam Székely
vala-mennyi munkáját, de nem szeretnék
valamennyi látottra sem kitérni, csupán
néhányra az utóbbi három-négy esztendő
időszakából: nevezetesen azokra, melyeket
e tekintetben különösen érdekesnek tartok.

Az atelier „bevallása"

Nyitott színpad. Székelynél mindig nyitott
a színpad. Ez önmagában még nem
újdonság - sőt, már-már divatnak is
mondhatnám -, mégis jellemző. A Gá-
csérfej előadásán is nyitott színpad várta a
nézőket. A nézőtéri lámpák elsötétültek s a
még sötét színpad mélyén piros betűs
világító felirat jelent meg: CSENDET
KÉRÜNK! AZ ELŐADÁST
MEGKEZDTÜK. Színház a színházban?
Nem: inkább színház az életben. Mindenki
láthatott már ilyen feliratot, aki „hátulról",
a művészbejáró felől ment be a színházba,
csakhogy az épp ellenkező irányba, a
kulisszák mögé szól. Székely, mielőtt
elkezdené az előadást, kifordítja ezt a
feliratot a közönség felé. Ez egyrészt játék,
ha úgy tetszik, humor; másrészt vallomás.
Ahogy a festészetnek is régóta kedves
témája az atelier „bevallása". A hangsúly
ezúttal a mielőttön van. Még nem született
sem-miféle színpadi illúzió, játék, amit egy
újabb játék megkontrázna, megkérdő-
jelezne, vagy akár feje tetejére állítana. A
színház a színházban lehetőségei kor-
látlanok: a szolid „betétszámtól" a lát-
ványos cirkuszszínházon át egész a hap-
peningig. Székelyt nem a régi színház
sutzúzása érdekli, hanem egyszerűen a
színház, mely hiteles, tehát igaz. A színház
mely nem „ráadás" az életre, nem féltve
őrzött ékszeres doboz, hanem az élet
szerves része. Nincs egyedül: mind-azokkal
rokoníthatnánk, akik - itthon és külföldön -
annak tudatában alkotnak, hogy az
avantgardizmus után jöttek.

S ha már a Gácsérfejt idéztük, érdemes
megállnunk e darabnál, melyről maga a
rendező így vallott a SZÍNHÁZ r974/2.
számában: „Ezek a fiatalok (mármint a
darab négy főhőse - P. A.) provokálnak, 'de
ugyanakkor elmondják azt is, hogy szent
dolgokkal nem tréfálnak. A probléma csak
akkor merül fel, amikor a játékkal elérték
pillanatnyi céljukat. Mit kezdjünk akkor,
ha már fejreállítottuk a világot? Hogyan
tovább? Mivel több csodatevő erőnk nincs,
a humanitás és a fantázia kiapad, a játék-
kedv lelankad, kénytelenek vagyunk
erőltetni, s ekkor válik a játék fáradt
önismétléssé. Hazug formák helyett valódi
formák keresgélése: erről szól a dara b . "
Ha véleményem szerint a darab, különösen
eredetileg, nem egészen erről vagy
nemcsak erről szól, annál érdekesebbnek
tartom a vallomást: azt is mondhatnám,
rendezői ars poeticának. Persze Székely
egyre következetesebben

megkeresi a lehetőséget, hogy saját ars
poeticáját is elmondja az előadásban,
anélkül, hogy erőszakot tenne a dara-bon.

Amennyiben tehát a játéknak az is
tárgya, hogy a fáradt formák helyett
megtaláljuk az igazit, a színháznak min-
denekelőtt be kell vallania magáról, hogy
színház. Ahhoz, hogy végiggondoljuk, mit
keres a színház az életben, először is
magára a színházra kell figyelnünk.
Székely valamennyi előadása fölött
mintha ez a láthatatlan felirat függne:
FIGYELMET KÉRÜNK! MIND-EZ A
SÍNPADON TÖRTÉNIK. Amivel egyrészt
elidegenít, megfoszt egy illúziótól,
nevezetesen attól, hogy a szín-ház
kulcslyukon át meglesett valóság (de hisz
többek közt épp ez az a „forma", mely
eleve lényegileg hiányossá, tehát
érdektelenné teszi a színházat); másrészt
intim kapcsolatot teremt szín-pad és
nézőtér között, mert a közönséget
„beavatja" abba a titokba, hogy szín-
házban ül. Ebből pedig az is nyilvánvaló,
hogy a „valódi formák keresgélése"
korántsem puszta formai kérdés, mint
ahogy Székelynél az atelier-gondok
rendszerint tartalmi természetűek: azt is
mondhatnám, a színház hivatására, lé-
nyegére vonatkoznak. Ez pedig mind a
színészeket, mind a közönséget szükség-
képp közelről érinti.

Elegendő adatszerűen megemlítenem,
hogy Szolnokon a Dandin György elő-
játékaként előadták a Versailles-i rög-
tönzést, s máris frappáns példát hoztam a
fentebb mondottakra. A Versailles-i
rögtönzésben Molière társulatát látjuk
próba közben (hasonló effektus, mint a
Gácsérfej előtt kigyulladó felirat), de
mielőtt „összeállna" a darab, megérkezik a
király, hogy megnézze az előadást, majd
hallván, milyen „nehéz helyzetben" van a
társulat, kegyesen megengedi, hogy
másik, régebbi darabjukat adják elő.
Székely Gábor előadásában ez a Dandin
György, mely közvetlenül, szünet
közbeiktatása nélkül követte a Versailles-i
rögtönzést. Látatlanban persze ismét
mondhatnánk, nem más ez, mint
szokványos, „színház a színházban". És
hogy mégis miért van másról szó? A két
játék más térben, de ugyanazon a szín-
padon folyik, mégis - a színpad-nézőtér
viszonyból eredően - más-más színpad az,
amikor a szolnoki színház színészei
előadják Molière társulatának próbáját - és
amikor Molière társulata, akik továbbra 1s
természetesen ugyanazok a szolnoki
színészek, bemutatja a Dandin



Molière: Dandin György (Szolnoki Szigligeti Színház). Rendezte: Székely Gábor. Polgár Géza, Peczkay Endre és Bárány Frigyes

Györgyöt. Előbb a nézőtér „üres", azaz a
színészek látszólag nem vesznek tudomást
a nézők jelenlétéről (bár ugyanakkor a
közönségnek szánt egy-egy „célzás"
erejéig mégis felhasználják, bele-szövik a
játékba a nézők „illegális" jelenlétét). A
Versailles-i rögtönzés végén megérkeznek
a .fontoskodó urak, sőt az iránt sem marad
kétségünk, hogy maga a király is
megérkezik, vagyis „benépesül" a nézőtér:
nekik szól a Dandin György. A
legnagyobb lelemény ebben a királyi
udvar és a mai nézőtér azonosítása: ez
ismét olyan „formai" találat, ami egyúttal
ars poetica.

Tárgyak premier plánban

Aligha véletlen, hogy 1971 őszén Székely
Gábor, amikor kinevezték a szolnoki
Szigligeti Színház művészeti vezetőjévé, a
Sirályt választotta, hogy elmondja vele
művészi programbeszédét. Most a Három
nővér bemutatója után méltán leírhatjuk:
nemcsak különleges vonzalom fűzi őt
Csehovhoz, hanem megvan a maga
színházi látomása róla. Legutóbb ismét
fellobbant a vita Csehov-játszásunk körül,
s így került újra „terítékre" Székely Sirály-
rendezése.

Magam erről az előadásról már kétszer is
véleményt nyilvánítottam a SZÍNHÁZ
hasábjain (az 1972/3. és az 19741
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számban); nem kívánok visszatérni tehát,
csupán néhány részletkérdésre.

Csehov a Sirályban maga is élt a
„színház a színházban" ötletével: az első
felvonásban Szorin parkjában házi szí-
nielőadás részére hevenyészett dobogó
áll, melyen majd a felvonás végén Nyina
fellép. De Székelyt már akkor sem ez a
lehetőség izgatta, nem akarta ezt
„kijátszani": maga a játékon belüli szí-
nielőadás ugyancsak puritán volt. Viszont
az ácsolt színpadot egész estére
„ottfelejtette" a színen, ami szintén fel-ért
egy önvallomással. Hasonlóan a fentebb
említett példákhoz: emlékeztetés, hogy
színházban vagyunk. Olyannyira ott
felejtette, hogy a Három nővér elő-adásán
is bent van a dobogó. Ez első pillantásra
(s hallásra még inkább) vak-merőségnek
hat. Hisz a Sirályban mind-végig a régi és
az új színház konfliktusairól, harcáról is
szó van, a Három nővérben azonban
ennek nyoma sincs. I1-letve halvány
utalás: farsangolóknak, álarcosoknak
kellene jönniük, de ez el-marad.

A dobogó beiktatása mégsem indoko-
latlan - még formálisan sem - a Három
nővérben. Csehov utasítása szerint az első
két felvonás Prozorovék szalonjában
játszódik, ahonnan belátni az ebédlőbe.
Ott az ebédlőben olyasféle dolgok tör-
ténnek majd (vendégség, Irina névnapi
ebédje), ami ünnep s egyúttal sajátságos
„színjáték" a három nővér vidékiesen fakó
életében. Székely tehát az ebédlőben
„házi színpadot" lát; de ez a dobogó már
nem csupán jelképként marad bent az
előadás végéig, hanem sajátos életet kezd
élni. Megvan a maga szerepe e „házi
színpadnak" a harmadik fel-vonásban is,
melynek helyszíne eredetileg Olga és
Irina szobája, de megvan Prozorovék régi
kertjében is. Sőt, paradox módon itt a
kertben, a negyedik felvonásban válik
dramaturgiailag is egyértelművé ez a
dobogó : ekkorra már véglegesen
szembekerülnek az álmok a valósággal, s
Székelynek, úgy tűnik, nem is kellett mást
tennie, mint elolvasnia Csehovot, s
mintegy magától adódott, hogy mi az,
amit az élet „házi színpadán" kell
elmondani, s mi az, amit a valóság
„szintjén".

S itt le kell írnunk végre a tervező
Székely László nevét is, aki majd vala-



mennyi említett előadáshoz játéktere
komponált; s ha itt nincs is mód alaposabb
szcenikai elemzésre, annyi feltétlenül
megjegyzendő: rendező és tervező minden
alkalommal bizonyságot tett róla, hogy
kitűnően szót értenek. A Házon nővér

előadásának dramaturgiája például Székely
László függönyrendszerére épül:
függönyök övezik és szelik át, több szinten
is a Három nővér színpadát. Az előadás
úgy kezdődik, hogy Irina körbeszalad a
színen, és sorra elhúzza a függönyöket,
ami ismét az atelier „bevallása". Egyrészt,
mert már önmagában az is játék, hogy nem
a színpad előtt legördithető
bársonykortina szalad fel gépiesen, hanem
a darab egyik szereplője (Anday Kati) saját
kezűleg és benn
színpadon húzza el a függönyöket; más
részt a függönyök elhúzásával
„leplezetlen", mondhatnám, meztelen lesz
a szín pad. Ráadásul Anday Kati mozdulat:
nagyon is az éle t re utal: úgy tűnik, ez
függönyhúzás elsősorban nem is színpadi
és jelképes; inkább arról van szú

hogy Irina a szobaablakok elől húzza cl a
függönyt: hadd süssön be a nap. Később
Versinyin azt mondja: „Mennyi virág! És
micsoda remek lakás." Székely puritán
színpadán természetesen nincs se virág, se
lakás; a függönyök elhúzása azonban ehhez
a mondathoz is expozíció: a kettő együtt a
szellős játéktérben különös illúziót kelt,
egy valóságosan nem létező otthon
hangulatát terem-ti meg. De hisz épp erről.
szól ez a szín-házi este.

Es még mennyi mindent tudnak ezek a
függönyük! Még azt is megengedhetik
maguknak, hogy az 'ebédlőben zajló név-
napi ebéd jelenetét teljességgel eltakarják:
néhány percig nem is látunk színészt a
színpadon, csak a hangokat halljuk. S
mindjárt ezt követően itt, a függönyök
„karjaiban." talál. egymásra Andrej és
Natasa (ez a néhány másod-perc alatt
lezajló szerelmi történet az előadás
legdrámaibb, legszebb jelenete). A
második felvonásban, amikor Tuzenbach a
zongorához ül és keringőt ját-

szik. Csehov instrukciója szerint Mása
egyedül keringőzik. Szolnokon Mása né-
hány mozdulattal összefonja az egyik
függönyt, ezzel táncol; s mert Csomós Mari
csodálatos színész, valósággal lelket lehel
a függönybe. Vagy említhetnénk a tűzvész
éjszakáját, amikor végül is Mása megvallja
nővéreinek Versinyin iránti szerelmét:
Olga szégyenében a függöny mögé szalad.
Tímár Éva görcsösen beleburkolózik a
függönybe, s Mása csak ezt a függönybe
zárt, arctalan-alaktalan Olgát ölelheti meg,
ami a testi közelség ellenére i-s a kettejük
közti bejárhatatlan távolságot
hangsúlyozza.

Ezeknek a függönyöknek több a
költészetük mint a reális színpadi
funkciójuk; mégis minden költészetük a
reális funkcióhól fakad. Úgy látszik, így
van ez Székely Csehov-rendezéseinek
minden díszletelemével kellékével,
tárgyával. A csehovi enteriőrből csak azt
tartja meg, ami nélkülözhetetlen; ezeknek
viszont különleges jelentőséget tulajdonít.
Csehovnál a fehér színnek szimbolikus sze-

Csehov: Három nővér (Szolnoki Szigligeti Színház). Rendezte
Székely Gábor. Irina (Anday Kati) és Szoljonij (Polgár Géza)

Csomós Mari (Mása) és Huszár László (Versinyin) a szolnoki Három
nővérben. Rendezte: Székely Gábor (Nagy Zsolt felvételei)



repe van: a Sirályban Nyina, a Három
nővérben Irina jelenik meg talpig fehér-
ben. A tárgyak fehérségét már Székely
Gábor olvassa ki ebből. A Sirályban kü-
lönösen úgy érezhettük, hogy a lelőtt
sirályban, a padok exponálásában vagy a
fehér petróleumlámpa hangsúlyozott
„szerepeltetésében" egyaránt Nyina fe-
hérsége testesül meg. Ebben az előadásban
a színészek ritkán kerültek premier plánba,
a tárgyak annál inkább: Nyina a sirályt
„beletartatta" a reflektorfénybe, s a halott
fehér madár sokáig ott maradt a fehér pad
előtt, épp a fény-körön belül; Mása
odahajította a fehér kispárnát
Arkagyinához, s a párna sokáig premier
plánban maradt; a petróleumlámpát, mely
egyedüli fényként tűnt fel a színpadon,
Trepljov magával vitte Szorin
tolókocsijához, letette a földre, s úgy
mondta el Nyina történetét. A tárgyak tehát
a Fehér Miklós tervezte játéktérben valóban
a drámai erő-vonalak kirajzolói lettek.

Hasonló dologról van szó a Három
nővér mostani előadásában is, csakhogy itt
a fehér mellett a fekete a színpad másik
domináns színe. Ha a fehér Irináé, ez
Másáé. A Sirály himnikus szépséggel
erősítette fel Nyina alakját - s ez Bodnár
Erika igazi mélységeket feltáró alakítását is
dicséri; a Három nővér - színészileg is, a
tárgyak „szerepeltetését" tekintve is -
összetettebb előadás. A fehér és fekete
tárgyak azonban itt is gyakran premier
plánba kerülnek, s drámai pólusokat
jelölnek: az ideák, az elérhetetlen Moszkva
felé röppenő álmok és a földhözragadt
kiábrándultság, bénító tehetetlenség
végleteit, melyek között emberi sorsok
csíráznak és fulladnak el, akkor is, ha
Székely színészeit sokszor a függöny mögé
vagy a borongós homályba utasítja. A
világítás Székely Csehov-rendezéseinek
lényeges stílusjegye: többet mondanak el itt
a fények, mint amire a még oly tüzetesen,
aprólékosan kidolgozott enteriőr valaha is
képes.

És a fényben mindvégig ott a Három
nővér színpadán egy asztalka, kancsó vízzel
és poharakkal. Nemcsak a „házban", hanem
a „kertben" is. Székelynek ez is
nélkülözhetetlen, noha látszólag nincs
funkciója. Végig nem iszik senki ebből a
vízből, csak az utolsó felvonásban tölt Olga
magának egy pohárral. Csehov instrukciói
közt hiába keresem az utalást erre,
legfeljebb Prozorovék kertjének leírása ad
némi fogódzót: „Jobbra a ház terasza. Itt az
asztalon palackok és poharak. Látni, hogy
az

Ciprian: Gácsérfej (Szolnoki Szigligeti Színház). Rendezte: Székely Gábor.
Szombathy Gyula, Piróth Gyula és Huszár László

kok vergődő-tehetetlen életformájából
fakad.

A néző „bekerítése"

Ez az, amit a színpadi több dimenzió
keresésének neveznék Székely munkáiban.
Mindazt ugyanis, amit eddig elmondtam - s
hasonló elemzéseket szinte vég nélkül
készíthetnénk az előadások egyes
részleteiről, elemeiről -, némi
rosszmájúsággal formalizmusnak vagy
legalábbis formai keresésnek lehetne ne-
vezni. Csakhogy Székely rendezéseiben épp
az az izgalmas, hogy a forma keresése
többszörösen tartalmi vonatkozású Nem
csupán arról van szó, hogyan játsszunk ma
Csehovot, Molière-t, Cipriánt stb., bár ezt a
kérdést sem lehet merőben formai
szempontnak vagy stíluskeresésnek
elkönyvelni : ha Csehov valóban mai
hangon tud szólni a mai néző-

imént pezsgőztek." De ez a jelzés legfeljebb
az ötletet adhatta: Székelynél szó sincs
pezsgőzésről. Mit jelent hát ez a
kancsóiban áporodó víz? Talán, mint a
Sirályban a petróleumlámpa, elsősorban
hangulatot akar teremteni? Talán arra utal,
hogy a Prozorov-ház élete állóvíz?
Lehetséges. De nem kevésbé ez is az atelier

"bevallása": ez a kancsó víz s a poharak
egyszerűen be vannak készítve a
színpadra. Ahogy az előadói emelvényre
oda szokás készíteni a vizet: ha az
előadónak kiszárad a torka, ihasson egy
kortyot. A színészek természetesen nem
isznak belőle, de a kancsó épp ezáltal válik
színpadi költészetté. Jelképesen arra is utal,
hogy a színészet nemcsak gyönyörűség,
hanem gyötrelem is. De ezzel már utal arra
a másik gyötrelem-re is, ami a színpadon
megjelenített ala-



höz, akkor végül is a lényegnél vagyunk.
De másról is szó van, amit fentebb már
jeleztem: Székely nem csupán megkeresi
azokat a gondolatokat, melyek érzése
szerint az adott darabban a nézőknek a
legtöbbet mondják, hanem mintegy ezt
megelőzően megkísérli visszahódítani a
nézőtér bizalmát. Úgy tűnik, 'ezért tér
monomániásan vissza előadásaiban a ki-
mondatlanul is hangsúlyozott kérdés: mire

jó a színház az életben? A feleletet
természetesen nem az előadásra akasztott,
valamiféle profetikus jóslatnak kell
megadnia, hanem magának az előadásnak,
a játéknak: ahogy a Versailles-i

rögtönzésre a Dandin György eljátszása
felel. Ebben rejlik Székely rendezői
dramaturgiájának dialektikája, s ezért tud
Csehovval, Cipriánnal, Molière-rel és
másokkal --- hangsúlyozom, a darab
megerőszakolása nélkül, sőt épp annak
érzékeny, árnyalt, mai olvasása által - igazi
közéleti színházat teremteni.

S bár ebből az is kiderülhet, hogy
Székely Gábortól távol áll, hogy didaktikus
legyen, mégis felmerülhet a kérdés: a
színpadi több dimenzió sokoldalú ki-
bontása, az előadások „rétegezése", gondos
felépítése ellenére nem marad-e hűvösen
intellektuális ez a színház? Nem színpadi
eszközökkel megfogalmazott esszé-e ez a
színház társadalmi hivatásáról? Kétségkívül
ez a legfőbb veszélye a Székely-féle
színháznak. Nyilván maga is érzi: egyre
következetesebben törekszik rá, hogy
előadásaiban a színészek mintegy érzelmi
fogóba zárják a nézőt. A Sirályban ennek
még nemigen láttuk eredményét, de a
Dandin György, a Gácsérfej és a Három

nővér egyaránt jó példát kínál. Nézzük meg
közelebbről e három darab úgynevezett
negatív hőseit: Daradint, akit végül is saját
férfiú élhetetlensége miatt szarvaznak fel,
Daciont, a Gácsérfej „szakállas urát", aki a
„gácsérok" meggyőződése szerint kicsinyes
egzisztenciális félelemtől nem mer emberi
módon élni, valamint a Három nővér

Natasáját, aki mint Andrej felesége egyre
agresszívebb „uralkodó" lesz, s mind a
három sógornőjét kiszorítja végül a
Prozorov-házból. E figurákat elsősorban

ez jellemzi a Székely-féle értelmezésben is.
Nem arról van tehát szó, hogy feje tetejére
állítaná a hősöket, s a negatívokból
csinálna pozitívet, a jókból rosszakat. De
megkeresi bennük az embert, s ezáltal
valóságos érzelmi sokkba hozza a nézőt.

Dandin Györgyöt Polgár Géza ját
szotta, s neki megvan az a tulajdonsága,

hogy a legellenszenvesebb figurába is be
tudja lopni a már-már könnyes
önsajnálatot, ami egyszerre nevetségessé,
de egyúttal elesetté is teszi. Ráadásul a
rendező a kezére játszott: felerősítette
azokat a hangokat, melyek Dandin tár-
sadalmi kisebbségérzését indokolták, s a
mai néző társadalmi igazságérzete szerint
eleve a paraszt Dandinnel érez együtt s
nem a belőle csúfot űző üres fejű
arisztokratákkal., s ez bizonyos mértékig
akkor is igaz marad, ha ez a paraszt afféle
pénzes „kulák", ha az arisztokrata
anyósban, apósban is ébrednek emberi
érzelmek. A játék azonban, mint utaltam
rá, nem a molière-i komédia visszájára
fordítására megy ki, hanem a nézőtér
percenkénti érzelmi váltásaira: ez az, ami
végül is a színpad-nézőtér áramkört
megteremti.

Hasonló dologról van szó a Gácsér-
fejben is: Dacian valóban pökhendi, tehát
kiérdemli a „gácsérok" ellenszenvét és
haragját; Iványi József azonban az emberi
kiszolgáltatottságnak útját járatja meg
Daciannal, s a konformista hatalom
képviselője egyszerre szánalmat ébreszt
bennünk. Ismét csak nem e 'báránybőrbe
bújt farkas felmentéséről van szó, hanem
az emberről: Székely nem engedi a nézőket
fekete-fehérben gondolkozni. S minél
szélsőségesebben nem engedi, minél
erősebb színészi effektusokat tud
előcsalni, annál több köze lesz a
színháznak az élethez. Fokozottan ér-
vényes ez Monori Lili Natasájára a Három
nővérben. Székelytől szereposztási
telitalálat, Monoritól színészi remeklés ez a
Natasa. Érdes, önző, kíméletlen, szívtelen,
aki jellegzetesen csak „alakítja" a
kedvességet, az ember ön-magába
zártságának, egoizmusának már-már
abszurd hangjait hozza a játékba, mégis
átütően természetes, azaz emberi. Róla
valóban hittel mondhatja Andrej (Piróth
Gyula) : „Natasa derék, becsületes
asszony, egyenes és nemes lélek." Andrej
szereti a feleségét, s Natasát lehet szeretni,
noha magabiztosan tapos bele a három
nővér életébe, és átszervezi a Prozorov-
ház egész életét. De be-hozhatatlan előnye
van velük szemben: ő tud élni. S a fát,
melytől este fél, valóban ki kell vágni a
kertben, s helyet-te szép, illatos virágok
kellenek. De Monori Natasája mégsem
felmentés, ha-nem épp ellenkezőleg, ítélet,
színészileg is az: a szavaiból, egy-egy
gesztusából sistergően feltörő gonoszság
félreérthetetlen.

Nem véletlenül emeltem ki e három
előadásból épp az ellenszenves figurákat:
úgy tűnik, Székely ezeket tartja kulcsnak.
A néző érzelmi „bekerítése"
természetesen csak akkor lenne teljes, ha
hasonló dialektikával építtetne fel minden
szerepet. Ezt eddig a Gácsérfejben sikerült
a leginkább megközelíteni, bizonyos
dramaturgiai átdolgozással is a
„gácsérokat" játszó színészek segítségé-re
sietve. E tekintetben a Három nővér

bizonyos hiányérzetet hagy bennünk. Bár
a Natasával szembeállított Prozorov-
lányoknak sok szép és emlékezetes
pillanata van (Tímár Éva és Anday Kati
színészi pályáján is jelentős esemény ez az
előadás), mégis egyedül Csomós Marinak
sikerül szenvedélyes drámává izzítania e
tehetetlen-élhetetlen vergődést.
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