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Hogy úgy mondjam, ez a megerőszakolósdi is
hagy maga után némi kívánnivalót, túl jól látom,
hogy mi nem történik - ámbár, mivel afféle ze-
nés darabról van szó, ahol a playback-zenét és a
behangosítást az orrom előtt végzi négy csöndes
technikus a horzsoltan megvilágított téglafal
alatt, valamint a fejgépek kezelőinek feje bukkan
fel egy-egy reflektor fölött, és hőseink egyetlen
avatott mozdulattal igazítják nyakukról, vállukról
szájuk elé a mikrofont, mint diszpécserek vagy
pilóták, olykor futás közben, mikor énekelni kez-
denek, a naturalizmus, amit a történet és a szö-
veg látszólag implikál, mégis stílustörés volna.
De a megerőszakolt nő elhagyott teste ott hever
előttünk a négy fehér kuka által behatárolt fekete
dobogón (a kukákra, ha jól emlékszem, az
előadás eleje táján sprézett a PA DÖ DÖ együt-
tes stilizált ivarszerveket), ott hever a fejére csa-
varodott fehér selyemruhában, és ekkor valame-
lyik narancsfi felkap egy távolabbi kukát, és
ráönti a mozdulatlan nőre annak tartalmát, pár
kiló narancsot, amit a fiúk vad hujjogással
széttapos-nak. Aztán eltűnnek a sötét
éjszakában: marad a mozdulatlan test a
narancsroncsok közt, a hideg fényben: a
narancsokból, ahogy rátapodtak bakancsaikkal,
sugárban fröcskölt szerte a nedv. Ehhez a
képhez, melyhez hasonló erejű képek sokasága
kellene, látszatra bármilyen könnyűnek tűnik,
nem is olyan egyszerű eljutni. Csizmadia minden
eddig általam látott rendezésében jelen van ez az
elem: a szépséghez csak a szépség
bepiszkolásán, a gyengédséghez a brutalitáson
át, a formához a formátlanságon keresztül jutunk
el: de hogy ne ennyire kézenfekvően és
dialektikusan fogalmazzak: a megformálás
mindig a legközvetlenebb fizikalitás, testek
összeütközése (dörzsölődése, tapadása, nyála-
inak keveredése stb.) révén születik meg, akkor
is, ha a szövegben, mondjuk, alsóházi urak ülnek
kandallótűz és délutáni teájuk mellett. Hozzátar-
tozik még egyfajta gyorsaság, erőszakosság,
éles fények expresszionisztikus használata, és
némileg Brechtre emlékeztető pontos hányave-
tiség. Végül is bármi megtörténhet - ezt sugall-
ja, nem a történet, hanem a forma -, bármi meg-
történhet, mert önmaga ellen kijátszható. A for-
ma ilyetén kifordítása nem mindig működik a ha-
gyományos színházban (Bob Wilsonnál igen,
mert minden feltételt ő szab meg), mert vannak
mondatok, amiket csak évezredes szabályok fi-
gyelembevételével lehet jól elmondani. Kisugár-
zó életmű mintha nem állna össze - erő, érzéki-
ség, zabolázhatatlan fenegyerekség igen. És ez
jó. Gesztusai mindig tágítanak valamit a színház
egyáltaláni lehetőségein. És ez nem kevés.

A színészeket vagy elgázolja az ilyen munka,
vagy talpra segíti, itt helyt kell állni, ha táncolni
tudni nem is muszáj. Mivel epizodikus a szer-
kesztés, epizódszereplők előnyben. Kegyetlenül
sok dolga van a főszereplő Görög Lászlónak, be-

csületére legyen mondva, talpon marad, holott
alig van mire támaszkodnia, mibe kapaszkodnia,
de Malcolm Macdowell charme-ja rá is átsugá-
roz. A nagy szám egyébként, természetesen, és
színészeket megszégyenítő módon, a Miniszter-
asszonyt játszó Kovács Kati -- egyrészt neki
vannak a legjobb számai, másrészt gyönyörű a
bokája, tiszta a tekintete -, a mulatságos söré-
nyű ellenzéki kórus felkötheti a fehérneműt: a
tapsot a Miniszterasszony aratja le.

Molnár Gál Péter újította fel mostanság a szí-
nikritika ama régi jó szokását, hogy színészeket
vezetéknévvel, illetve egy „jó volt még" vagy „tűr-
hető" mögé listába szedjen. Nekem tulajdonkép-
pen tetszik ez az ódon fordulat, de itt most nem
élnék vele: ahol én ültem (második sor közepe),
csak azt láthattam, hogy mindenki derekasan
tette a dolgát a szinte rögtönzött feltételek között,
„idegen pályán".

A szörnyen összefércelt Alex, akiből még ki-

Csehov színművének cselekményét
Kosztolányi Dezső és Háy Gyula fordításának
felhasználásával magyar
környezetbe helyezte: Nagy András" 99 -
olvasható a színlapon. Az ilyesfajta
beavatkozások elég ritkán szoktak jelentős
eredménnyel járni, egyszerűen azért, mert egy
orosz (angol, cseh stb.) remekmű az eredeti
nyelvétől, miliőjétől, utalásrendszerétől függet-
lenül eleve megfelelő (azaz: teljes) mértékben
magyar, dél-afrikai vagy dán is, mivelhogy a
nagy alkotások lelke világlélekként dobog. Per-
sze akadnak a részleges vagy teljes átigazítás-
nak öntörvényű, felejthetetlen példái is. Ilyen volt
nemrég éppen a Valahol Oroszországban, a Je-
les András-féle kaposvári Három nővér-változat.
Sajnos Kapás Dezső évtizede érlelődő
elképzelése, Nagy András textusa, a
Játékszínben meg-valósult Magyar három
nővér-előadás minden összetevője nélkülözi a
nagyvonalú, koncepciózus radikalizmust. Ezt a
darabot már nem Csehov írta, Nagy András
viszont még nem írta meg. Lebeg valahol a múlt
századvég Oroszországa és Magyarországa
között: „benne van a levegő-ben", de alig-alig
van „rajta" a színpadon.

lógnak a gumicsövek, végigtámolyog a pályán,
míg a kórus a szelíd lelkű (magyar) szerző gon-
dolatát üvölti a pofánkba:

A barikád kopjon küszöbbé
Amit az erkölcs megtalál

Azt nem lehet agyonhallgatni többé.
Valóban.

Anthony Burgess: Mechanikus narancs (A Clockwork
Orange) (Budapesti Kamaraszínház).
Színpadi változat: Márton László. Zene: Pierrot.
Díszlet: Pauer Gyula. Jelmez: Békési Rozi. Mozgás:
Virág Csaba. Dramaturg: Bőhm György. Rendezte:
Csizmadia Tibor.
Szereplők: Görög László, Reisenbüchler Sándor,
Grosszmann Péter, Elek Ferenc, Kovács Kati, Safra-
nek Károly, Prókai Annamária, Falussi Mariann, Lang
Györgyi, 0. Szabó István, Málnai Zsuzsa, Derzsi Já-
nos, Jakab Csaba, Kassai Károly, Eszes Sándor, Holl
János, Harangozó' György, lllyés Mária, Somfai Éva,
Mihók Éva.

Moszkva helyett Pest, Puskin helyett Petőfi,
Balzac helyett Kossuth, orosz 1896 helyett ittho-
ni millennium - ebből kiformálódhatna a színre-
vitel új eszméje, ha nem puszta külsőségként
működne az egész, illetve legalább külsőség-
ként működne. Szlávik István azonban rosszul
áttekinthető, jellegtelen, a pénzszűkére is utaló
térrel csúfolta meg azt a pazar díszletet, amelyet
(több összehasonlítás nem lesz) 1985-ben a Ka-
tona József Színház Három nővéréhez tervezett
(azt kell hinnünk például, hogy a Csebutikinből
Csetnekyvé lett katonaorvos a pincében la-
kik...). Szende Bessy (Anfisza-Boriska) öreg
dajkaként úgy tipeg, ahogy száz évvel ezelőtt
nyírségi szálák és kis kormányzósági városok
színésznő-matrónái egyformán tipegtek; Szilá-
gyi István (Ferapont-Mihály, öreg szolga) az ócs-
ka mentéjével és a tájszólásával idehaza van, de
nincs körötte világ, amelyben ő éppen az a senki,
aki; s hogy ne csupán epizodistákat említsünk:
Szoboszlay Sándor - a katonaorvos - mit sem
törődik azzal, hogy neki ebben az átültetésben át
kellene ülnie, és hamisítatlan eszközei beveté-
sével hamisítatlan Csebutikint kelt életre (részeg
monológja, nagy kézsikálási jelenete, amelyben
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hitvány élete valamennyi bűnét szeretné leva-
karni magáról, az előadás szép mozzanatainak
egyike); Várnagy Zoltán (Prozorov-Pataky)
nagy színészi odaadással és nem magyarul, ha-
nem általánosan hízik és komorul el. Papp János
a figurák döntő többségénél tartózkodott attól,
hogy valóban magyar ruhákba, uniformisokba
öltöztesse őket, s ez egy magyar Csehov eseté-
ben érthetetlen.

Az Olga, Mása, Irina hármasa helyett Róza,
Márta, Irma „Pest... Pest!... Pest!!!" vágyakozá-
sává lett műnek egyetlen olyan pillanata van,
amely fölvillantja a Kapás Dezsőék terveiben rej-
lő lehetőségeket. Irma szamovár helyett egy
szoborként „leleplezett", ormótlan, pocsék, pi-
ros-fehér-zöldre mázolt giccsgólyát kap aján-
dékba. Akárki készítette vagy találta: mestermű!
Ez a kibicsaklott, néma gólya elkelepeli, hogy az
amúgy nem is olyan rossz XIX. századi magyar
drámairodalom végkifejletének Csehovját mért
Csikynek hívták; pillantásából sugárzik: a szeg-
letet (a majdnem egyetlen magyar szegletet,
ahová a dráma átköltözhetett), a Nyírséget
Krúdy és Móricz ekkortájt kezdi fölosztani egy-
más közt - irodalmi értelemben -, hogy Ka-
rinthynak majd legyen mit parodizálnia; s az
ólomsúlyú gipszgólya minden gólyás versünk,

Jelenet a Magyar három nővér című
előadásból

gólyás Magyarország-illúziónk, költöző madár-
ként tovaröpülő vágyképünk szárnyát lehúzza,
eltöri. Anton Pavlovics, aki némely más színmű-
vét szerette komédiának titulálni (ezt nem: ez
dráma), bizonyára rábólintana a már-már ab-
szurd humorra, amiből a nem herendi gólya lec-
két ad.

Látnivaló: Kapás nemcsak fogékony erre az
ábrázolásmódra, de örömest is veszi színésze-
itől. Olyannyira, hogy engedi mindegyiket más
stílusban játszani. Iglódi István pazar technikával
megoldott Kuligin-Kubinyija a Kárpát-medence
kikerülésével egyenest Abszurdiában ver ta-
nyát: az önbecsülés nélküli buta gőg, a közhely-
szajkózás groteszkül rángó marionettfigurája a
Nyírség-Magyarország zsinegeitől függetlenül,
az absztrakt Mindenség ütemére ficánkol. Iglódi
játéka lehetne alapminta a ionescói Három
nővérthez, amelyben a végletes különbözés
ellené-re Tóth Auguszta kabaréból kivirító, egy-
egy percre félelmetes Natasa-Arankája is
megtalál-hatná a helyét. Szilágyi Tibor
(Versinyin-Versényi) már kevésbé: ő a
szerepbirtoklás és a sze-

repkarikatúra fölényes együttesével, visszafo-
gottsággal és öniróniával indít, amikor azonban
ráébred, hogy a produkcióban nincs intellektuá-
lis és stiláris összhangzat, átadja magát a rutin-
nak. Érdekes, sikerült alak a Szoljonijból Soóssá
fűszerezett főhadnagy: Ungvári István hű
maszkkal, mereven is vonagló arccal utánozza
és parodizálja A Magyar Költőt. A Petőfihez ren-
delt tulajdonnév ma Barguzin, s ebben a kihanto-
lás-őrületben tényleg megszületik az orosz-
magyar párhuzam, és megint jelen van a szá-
zadfordulós (az akkori és a mostani) abszurditás
is. A Soós által lepuffantott Turáni-Tuzenbach
Árpád Géza báró, hadnagy sorsa a neveiből és a
rangjaiból bontakozik ki, és Szakács Tiborból
nem hiányzik az érzék, hogy ezt - viszonylag
szűk eszköztára ellenére is - mondjuk, egy
Gozsdu Elek-regényre emlékeztetően mutassa
meg. Az ő kettősüket valóban magyar sorssal
ajándékozta-verte meg Nagy András. Jánoska
Lajos és Snell László zászlósoknak (Fedotyik és
Rode hadnagyok): ifj. Jászai Lászlónak és Zalán
Jánosnak csak a buzgó jelenlét jutott ki.

A humoros-parodisztikus közelítés olykor tíz
percekre is birtokba veszi az előadást. Elvvé,
rendszerré mégsem válhat, mert a címszereplők
Kapás fölfogásában is drámát élnek meg, s mert
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a három ifjú színésznő teljes hévvel drámát, Cse-
hovot, Három nővért akar játszani. Turóczi Éva
szögletessége, monotóniája nem illik rosszul a
vénlánnyá fáradó Róza szürkébb egyéniségé-
hez - az egyhangúság színességét és a színpa-
di hely megtalálását azonban még tanulnia kell.
Murányi Tünde nem egészen egységes ívű, ám
helyenként átizzó, a negyedik felvonásban ra-
gyogó alakítást nyújt Mártaként. Nyitott kérdés,
miért fiatalodik-gyerekesedik bele az elválással
végződő Versényi-kalandba? Az igazi főszerep-
lő - I rmaként - Jónás Rita, aki (Murányi Tündé-
hez hasonlóan) nagy talentumot sejtet, megra-
gadó színpadi jelenség, és mind elementárisab-
ban, gáttalanabbul vetve bele magát a figurába,
eljátssza azt, amiről még tapasztalata egyáltalán
nem lehet, s ami a Magyar három nővér lényegi
tartalma: miként öregít meg egy sistergően fiatal
és a boldogsághoz tehetséges leányt néhány rö-
vid esztendő alatta környezet sivársága, az örök
halogatás, a légvárépítés, a távlattalanság, az
önmagával való elégedetlenség. Az évszakokat
olyannyira hangsúlyozó darabban, illetve elő-
adásban Jónás Rita télbe fordítja a tavaszt, kiolt-
ja kezdeti, májusi önmagát, és a megőrzött „Élni
fogunk"-tiráda ellenére - vagy épp a „Csak tud-
nánk, miért...?" szellemében - csöndben eltemet
egy még mindig ifjú nemzedéket.

Nagy Andrásnak nem tett jót a túlzott szerény-
ség, Kapás Dezsőnek a túlzott eklektikusság,
munkájuk ezért alatta marad a fölfokozott vára-
kozásnak; a nem fölfokozottnak is. Csekély vi-
gasz, hogy az író a távolság- (illetve: Moszkva
helyett Pest) motívumban jobb Csehovnál: a
Prozorov-lányok oda vágyakoznak, ahol vagy ki-
önt a Duna („az árvízi hajós" dicsőségére), vagy
kiszárad a kánikulában, ahol a győztes belehal a
lepényevő verseny megnyerésébe, és ahol a
nagy ködlovag (vagy a nagy ködlovagot köztu-
dottan igen kedvelő Kapás) kedvéért minden ut-
ca kövén a majdani Krúdy Gyula léptei kopog-
nak, ott is a Nyírséget visszhangozva. Kapás bi-
zonyos jeleneteket - általában például Márta és
Versényi kettőseit - jó helyen, jó ritmusban ját-
szatja el, külön-külön derekasan megtervezve
az egyes szereplőket és alapkarakterüket - a
színpadi tér, a járások azonban minduntalan ki-
fognak rajta, világítási megoldásai kidolgozatla-
nok, jobb híján belemegy Csehov-sablonokba,
és főleg nem teremt egységes hangnemet.

A színházi szakma és az érdeklődő közvéle-
mény az egy évvel ezelőtti veszprémi törekvések
folytatásaként: a „Kapás-osztály" újabb, már
nem főiskolás vizsgájaként, s egy kicsit kihelye-
zett veszprémi előadásként várta a Játékszín
vállalkozását. Az általános rokonszenvet nyilván
nem töri meg, hogy ez a kísérlet meg sem közelíti
a Bűn és bűnhődés sikerét. Murányi Tünde egy-.

re tompultabb, egyre iszákosabb Mártája, Jónás
Rita karcsúból véznává idősödő Irmája, Turóczi

Szoboszlay Sándor mint Csetneky (Koncz Zsu-
zsa felvételei)

Éva „pótanya" Rózája, Tóth Auguszta hiperérzé-
ketlen Arankája, a Szakács Tibor, Ungvári Ist-
ván, ifj. Jászai László és Zalán János formálta
fiatal katonai „klub" egy elvénült (mindegy, mi-
lyen nevű) ország holt lelkeiről hoz hírt. E tegnapi
főiskolásokon kívül (a nagy tehetségű Alföldi Ró-
bert sajnos hiányzott közülük) a színésztársak is
holtnak született, halódó és holt lelkeknek adnak
testi burkot.

Miért kellett átírni a Három nővért? - hallani
lépten-nyomon a kérdést a szakmai berkekbe
nem kirándulgató nézőktől. A válasz erre az le-

hetne, hogy mert az eredeti Csehovot ebben a
szereposztásban és jelen föltételek közepette
nemigen lehetett volna eljátszani. A konklúzió
pedig az: nem eléggé írták - és rendezték- át a
Három nővért.
Anton Pavlovics Csehov: Magyar három nővér (Játék-
szín)
Csehov színművének cselekményét Kosztolányi De-

zső és Háy Gyula fordításának felhasználásával ma-
gyar környezetbe helyezte: Nagy András. Díszlet:

Szlávik István. Jelmez: Papp János. Zene: Sáry
László. Rendezte: Kapás Dezső.

Szereplők: Várnagy Zoltán, Turóczi Éva, Murányi
Tünde, Jónás Rita, Tóth Auguszta, Iglódi István, Szilá-
gyi Tibor, Szoboszlay Sándor, Szakács Tibor, Ungvári
István, ifj. Jászai László, Zalán János, Szilágyi István,
Szende Bessy.


