


k
v
s
m
é
c
R
e
m
m
a
m
S

KRITIKAI TÜKÖR 

akai Imre csiszolt magyar fordításának
élén
a színjáték műfaji meghatározás áll,
Csehov azonban tudvalevően a
komédia szóval illette a Sirályt. Mint egy
nyilatkozatából

iderül, Árkosi Árpád Miskolcon valóban
ígjátéknak kívánta rendezni a darabot, ám a
zöveg alig-alig engedelmeskedett. A
ulatságosnak szánt betétek, gesztusok ritkán
rnek
élt, sőt inkább zavaróan, erőszakoltan hatnak.
észint a kisebb módosításokból, húzásokból
redő apró következetlenségek, stiláris ellent-
ondások, a térkezelésben és a világításban
utatkozó vétések is terhelik az előadást -
melynek látványa, hangulata és világképe
égis mélyen bevésődik az emlékezetbe. Ez a
irály a legtágabb értelemben vett életkép,

Színház a tóparton (Nyina: Csarnóy Zsuzsa)

vagyis általában az élet képe, bármiféle aktuali-
zálás nélkül is fajdalmasan mai érvénnyel.

Az uralkodó erkölcsi és egzisztenciális prob-
léma az önismeret, pontosabban az
önmagunkról való tudás és ítélet kérdése.
Háttérbe szorul tehát a Sirály többszörösen is
„színházi darab" mivolta (színielőadással,
színműírókkal, színésznő főhősökkel), és a
szituációteremtéshez, lélekelemzéshez, a
létezés szomorú végső tanulságainak
megvonásához elegendő az unalomig állandó
együttlét, a vidéki összezártság állapota. Ahogy
az ismert elmélet szerint a földrészek hajdan
szétúsztak, elverődtek egymástól.. úgy
szakadozik csupa magányos ember-szigetre ez
az így-úgy együvé tartozó vegyes társaság, s
bolyong ki-ki a maga kontinensnyinek vélt árva-
ságában. Van, akiben fikarcnyi sem tudatosul
helyzetéből: Samrajev jószágigazgatónak sej-

(elme sincs róla de nem is érdekelné -, hogy a
felesége undorodik az érintésétől. Miske László
markánsan őrzi a nyugalmazott hadnagy kímé-
letlen katonásságát. Samrajevjének érzelmi
kultúrája arra elegendő, hogy mínt az
úthengert, hajtsa őt előre. Kulcsfontosságú,
hatásos jelenet, midőn a befejezés perceiben az
udvarház irreálisan-szürreálisan magasra
helyezett ablakát betaszítva, a természet
hisztériás hangjai közepette büszkén lengeti-
röpteti a kitömött sirályt, a Trepljov által egykor
lepuffantott madarat. Ő egyszerűen
mesterműnek véli a kiterjesztett szárnyú
madártestet -- és akaratlanul gyilkol vele, mert a
jelképre fogékonyakat végképp leroskasztja,
Trepljovnak pedig utolsó lökést ad az
öngyilkossághoz.

Akadnak, akik fölényes iróniával, ernyedt le-
gyintéssel, toporzékoló kétségbeeséssel, gyil-
kos indulattal tudják és veszik tudomásul, hogy
immár mindörökre képtelenek változtatni a sor-
sukon. Árkosi általában pontos és finom portré-
kat hívott elő színészeiből, egy-két kivételtől elte-
kintve a sötétebb, tragikusabb árnyalatok felé
segítve őket. Balogh Csilla örökösen feketében
járó, boldogtalanságát gyászoló Másája az elő-
adás egyik leggazdagabb alakítása. Villámló te-
kintetével, tépeti gesztusaival akár mindenkin
uralkodhatna, „fekete sirály" maga is - ha ural-
kodni lenne képes önmagán, Trepljov iránti re-
ménytelen szerelmén. A férjévé alázott kis Med-

TARJÁN TAMÁS

AZ ÉLET KÉPE
ANTON CSEHOV: SIRÁLY



 KRITIKAI TÜKÖR 

vegyenko tanító szerepében Kuna Károly adós
marad a jelentéktelenség és a nevetségesség
bizonyos színeivel, viszont ahogy az utolsó fel-
vonásban összeszorítja a fogát, és megszégye-
nülten elszánja magát a hat versztányi gyalogos
hazaútra, abban ott a fenyegető esély: ez a
gyöngécske férfi egyszer még kiírtja az egész
családját, apósostul-gyerekestül... Matus György
Dorn doktora az européer tapasztaltsága és a
provinciális filozofálás végletei között nyeri el
hűvös, szkeptikus alakját. Árkosi nagyon
alaposan, erős szimbolikával tervezte el, mikor
hová állítja, ülteti, miként szórja szét hőseit. Ma-
tus kiváltképp érti a módját, hogy jelen is legyen,
meg ne is, mint aki legalább arra ráébredt: még
mindig a legjobb a lehetőleg zavartalan magá-
nyosság. Varga Gyula szeretetre méltó Szorinja
túlszaporázza a totyorászó öregúr konvencionális
mozdulatait, jellemvonásait. Elég keveset ad a
drámához, és nem ad sokat a komédiához. Mes-
termunka Csoma Judit játéka Polinaként. Sam-
rajev felesége, Mása anyja Dorn doktort ostro-
molja emberemlékezet óta, az ő asszonya akar-
na lenni. A mániává kövült érzelem a nap minden
percében szétzilálja idegeit, és a szemüveges,
égő arcú, izgő-mozgó, a nyalánkságba menekülő
figura tökéletesen kifejezi a karaktert.

Csehov rengeteg életkori utalást, elmélkedést
szőtt a darabba, jeleként annak, hogy az Idővel
mindenki viaskodik, s hogy vannak korok, ame-
lyekben sem huszonkét, sem harmincöt, sem

Gesztesi Károly (Trepljov) és Csarnóy Zsuzsa
(Nyina) (Ilovszky Béla felvételei)

Trepljov szinte magáévá tépné a visszatért Nyi-
nát. Ezek a féktelen kitörések néha váratlanul és
nem a legkellemesebben hatnak, de alkalmas ki-
fejezései annak, mi fortyog a lelkekben. A süvöltő
indulatosságban az elsöprő erejű Gesztesi
Károly jár az élen. A szívét adja minden tettébe,
kiáltásába, bánatába: így vívja ki az
öngyilkosság, a szívlövés jogát. Csarnóy Zsuzsa
Nyinája - Sirálya - sokáig nem vonja magára a
figyelmet, imitálja a hamvas kislányosságot. Úgy
tűnik, neki a negyedik felvonás kálváriáját kellett
kivárnia: a tévelygései által megerősödött ember
mélyről fölfakadó, őszinte vallomását, a keserű
és mégis diadalmas hang megzendítését.

Antal Csaba gyalult nyersfa díszletei
(falécekből készültek a fák is) monumentális,
embertelenül gyönyörű tereket nyitnak, viszont a
festetlen, vadonatúj tonettszékek vagy Trigorin
íróasztala egy IKEA-raktárra emlékeztetnek,
ráadásul indokolatlanul keltik az újdonság és jólét
képzetét. A zenekari árokba rekesztett tóval
Árkosi igyekezett sokféleképp játszani, ami hol
sikerült, hol nem. A vízbe dobált csikkek
zavaróak, bántóak, ráadásul rögvest arra kell
gondolnunk, hogy a színházi tűzoltó árgus
szemekkel figyeli a gyertyalobogástól,
tűzijátéktól valóban tűzveszélyes előadást.
Szakács Györgyi jelmezei - Arkagyina bordóval
hímzett fehér öltözékét és Nyina fehér csipkés
fehér ruháját nem számítva- ezúttal inkább a rutin
ollója, tűje által jöttek létre. Az persze tervezői,
rendezői és színészi bravúr, hogy Arkagyinán
vagy a poggyászában mindig föltűnnek égővörös
ruhadarabok, tárgyak, az életet, a fiatalosság
akarását izzítva a színpad sárgásfehér, egy-egy
(sajnos szintén vadonatúj) nádbú-torral is
kiegészített összképébe.

Az utolsó képben Trepljov a nyílt színen,
mennydörgésszerű hangok védelmében, észre-
vétlenül lövi agyon magát. Az estebéd után a
háznép a táblás lottójáték tízkopejkás izgalmával
vezeti le a nap feszültségét. Az előadást megko-
ronázó rendezői ötletként lassan föléjük, mögé-
jük ereszkedik az a függöny, mely egykor az al-
kalmi kerti színpadot takarta. Mára vihartépett
piszkos rongy csak, ami két éve együtt röpült föl
Trepljov drámájával, Nyina első színre léptével.

Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?- kérdezte
Almási Miklós a műsorfüzetben is idézett Cse-
hov-esszéjének címével. A miskolci Sirálya sza-
kadozott, mocskos bársonydrapériával adja meg
a választ.

Csehov: Sirály (Miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Antal Csaba m. v. Jel-
mez: Szakács Györgyi m. v. Zene: Kamondy Ágnes m.
v. Rendezte: Árkosi Árpád.
Szereplők: Margitai Ági, Szakácsi Sándor m. v., Gesz-
tesi Károly, Csarnóy Zsuzsa, Varga Gyula, Matus
György, Miske László m. v., Csoma Judit, Balogh Csil-
la, Kuna Károly, Felhőfi Kiss László, Kovács Vanda.

negyvenhárom, sem ötvenöt, sem hatvankét
esztendősnek lenni nem boldogság. Más-más
okból valamennyi életállomás veszteglésre
késztet, nélkülözi az indulás, a távlat esélyét.
Csupán Arkagyina, a színésznő kivétel, hiszen ő
hivatásánál és hiúságánál fogva tulajdonképp
kortalan. Margitai Ági nem erőlteti a színésznős
allűröket: egyszerűen szétsugározza a vidéki
társaságra, családra azt a nem alaptalan meg-
győződését, hogy ahol ő, Moszkva és Harkov ün-
nepelt csillaga megjelenik, mindennek körülötte
kell forognia. Úgy osztogatja kegyét, szeretetét,
hogy megengedi a (megkövetelt) hódolást. A bő-
röndjeit és két marék aranyékszerét kis listából
ellenőrző, fösvény asszony anyaként és szerető-
ként is tesz egy-egy groteszk kísérletet e szere-
peinek sikeres eljátszására (Trepljov fejsebét
kötözve, illetve Trigorin csúszó-mászó vissza-
édesgetésével), ám ő végül is csak akkor teljes
ember, amikor színész. Margitai jellemfestő ereje
e két epizódban mutatkozik leghívebben. Mellette
a vendég Szakácsi Sándor - Trigorin -
visszafogottságával tűnik ki, s azzal az intellektu-
ális detektívmunkával, amellyel a saját gyarlósá-
gának, esendőségének nyomába ered, és lelep-
lezi, ám föl is menti magát. Szakácsi sok „csehovi
csönddel", metsző figyelmű hallgatással feledte-ti
az alkata és a figura közti némi különbséget.

Árkosi nyugodt, jól tagolt, a jelképes elemeket
szépen kiemelő, a háttéreffektusoknak (például
egy golfszerű játéknak) is súlyt adó rendezése
olykor vad párjelenetekbe vált. A Dornért min-
denre kész Polina a doktort teperi le hirtelen, Ar-
kagyina Trigorin után kapkod, Mása és Medve-
gyenko az ágyra zuhanva mintha ölnék egymást,


