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álint István első kőszínházi rendezése lehetne
űvészi hitvallás a színházról, lehetne a

zínpadi életszerűség felmutatása, lehetne a
ráma öntörvényű világának megszólaltatása,

ehetne eredeti rendezői értelmezés, lehetne
ülönös színpadi vízió, lehetne komédia vagy
légia, lehetne sokszínű játék, és lehetne még
ok minden más.
A Halász Péterrel indult, majd annak New
ork-i társulatából kiválva saját együttesét meg-
lapító Bálint István lakás- és kirakatszínházi ta-
asztalatait a Sirályban nem tudta kamatoztatni,
ert az ő életszínháza és a Csehov-dráma nem

ompatíbilis egymással. Noha általam nagyra
ecsült színházi emberek, esszéisták és kritiku-
ok azon az állásponton vannak, hogy az írott
ráma csak az előadásban teljesedik ki, a
ebreceni Sirály abban a nézetemben erősített
eg, hogy a dráma irodalmi autonómiája

lvitathatatlan. Csehov műve olvasva sokkal
rtékesebb és élvezetesebb, mint a Csokonai
zínház színpadán.
Kosztolányi szerint a darabban „félemberkék

alálkoznak egymással. Az élet gyönyörű. De ők
olyton sóhajtoznak, sopánkodnak, hogy milyen
zomorú, milyen unalmas. Sírnak és ásítoznak.
nézők sírnak, de nem ásítoznak." Ezen az elő-

dáson a nézők nem sírnak, de ásítoznak. Sőt
nalmukban sugdolóznak. S ez nem csak fegye-

em kérdése. A közönség középiskolás része
ppúgy nincs megszólítva, mint a középnemze-
ék.
A produkcióban számos a színpadi követke-

etlenség. Ezek közül az egész előadást megha-
ározó a téralkotás és a térdramaturgia. É. Kiss
iroska díszletében a színpadot egy színház-
pület tölti be, homlokzatával a nézőtér felé. A
impanont tartó négy oszlopból csak a bal oldali
p, a jobb szélsőből fölül hiányzik egy darab, a
ét közbülső helyét pedig a talapzat és az osz-

opfő csonkja jelzi. Az oldalfalak határolta tér ily
ódon a közönség felé nyitott. Az épületen, elöl,

étfelől egy-egy festett üvegajtó, balra egy
rdögi, jobbra egy krisztusi alakkal. A hátul félkö-
ívben összefutó oldalfalakon a Roskó Gábor
estette kerti táj, elöl szökőkút, melynek a kulis-
zára szerelt vízköpőjéből az első felvonásban
íz csorog. A falon, hátul háromszög alakú rés,
melyen át a birtokra érkezők közlekednek. A tér

bútorozatlan, s a timpanonbeli maszkon kívül
más nem utal arra, hogy ez volna az a színházé-
pület, ahol Trepljov darabjának bemutatójára
készülődnek.

A játék kezdetén kinyílik a bal oldali üvegajtó,
valaki bedob egy fekete blúzt, s az ördög farkából
tűzijáték szikrázik elő. A blúzra azért van szük-
ség, hogy Mása (Földes Kati) azt - a rajta lévő
pepita ing helyett - a nyílt színen magára ölthes-
se, s Medvegyenko (Katona Zoltán) feltehesse a
darabnyitó kérdést: „Miért jár mindig feketé-
ben?" Az átöltözés félmeztelensége a diákokból
röhögést, az idősebbekből meghökkenést vált ki,
de ami történik, annak a hatáskeltésen kívül más
(kompozíciós vagy esztétikai) szerepe nincs. A
mellek a civil személyt, nem Mását mutatják.

Az „előadásra", Trepljov Wyspianski-szerű
spirituális monológjának bemutatójára a
színpadi színház bejáratán kívül kerül sor, az
egyik oszloptalapzat mögött. A darabbeli nézők
a „szín-házban" felénk fordulva ülnek, a játék az
épületen kívül folyik. Nyina (Kerekes Éva)
profilban és háttal mondja el Trepljov szövegét.
A téralkotás

Bertók Lajos (Trepljov) és Kerekes Éva (Nyina)
a Sirályban

szerint tehát a darabbeli nézők, Arkagyináék ül-
nek az é ületben, és onnan nézik a színházon kí-
vül fellépő Nyinát. A félbeszakadó „játék" után
Nyina a jelenet végéig a színpad előterében, a ta-
lapzat mögött kuporog. Ottlétét semmilyen szín-
padi motiváció nem hitelesíti.

A téralkotás leginkább a darab befejezésében
problematikus. A színházépület homlokzatának
vonalában egy keretre feszített, áttetsző fehér
függöny választja le az előszínpadot. A zsinór-
padlásrdl mozgatott drapéria Nyina és Trepljov
(Bertók Lajos) kerti jelenetében szalad majd föl,
hogy a darab befejezésekor ismét az előszín-
padra szorítsa a játékot. Ez az előszínpadi tér
jel-képezi a Trepljov dolgozószobájává alakított
szalont. tt gyűlik össze a mű végén a társaság,
amelyik legvégül a kulisszák mögé vonul. A da-
rabtól eltérően itt Trepljov marad a színen, itt lövi
főbe magát, s a társalgás ezenközben a szín-
falak mögött folyik.

A Bálint-féle nézőpontváltás, a jelenet térbeli
kifordítása a hatáskeltésnek arra a
feltételezésé-re épül, hogy a színpadi halál
hatásosabb a szín-falak mögöttinél. Ez azonban
épp fordítva van. A drámában ugyanis egyrészt
nem önmagában a halál ténye, hanem annak a
szereplőkre gyakorolt hatása volna a fontos. Ezt
azonban a rendező ezzel a megoldással nem
tudja megmutatni. Másrészt a halálról való
híradás a nézői képzeletben sokkal
erőteljesebb lehet, mint amit a filmtrükkökkel
soha fel nem érő színpadi festék-fröcskölés
produkálni tud.

A jelenetek zömében a színen lévők között
nincs kapcsolat. A kontaktushiány a párjelene-
tekben például abban mutatkozik meg, hogy a
partnerek nem szemtől szembe kommunikálnak
egymással (s nem is a nézőtérrel zárva be há-

P.MÜLLER PÉTER

KÉT ESTÉM DEBRECENBEN
CSEHOV: SIRÁLY; LISKI: KALEVALA
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Jelenet a Kalevalából (Máthé András felvételei)

romszöget), hanem az egyik szereplő a másik
háta mögül beszél. Így Arkagyina (Molnár Erika)
Trepljov mögött áll, Trigorin (Horányi László)
Nyina mögött tartózkodik egy-egy intim párjele-
netben. A partner hátával folytatott kommuniká-
ció nehézkes, és a kontaktus nem tud létrejönni,
kölcsönössé válni. Más esetben a rendező a
színpad egymástól távoli pontjaira helyezi a
szereplőket, akik ily módon tudnak személyközi
erő-teret létrehozni.

Az előadást „dúsító" effektusok között szere-
pel Szemző Tibor zörejzenéje, amely leggyak-
rabban Trigorin beszédét kíséri, a már említett
falikút, amelyből víz csorog, a padlóból felgyűrű-
ző füst (Trepljov darabjában), de a sirály hiányzik
a produkcióból. A jelképes madarat az előadás
végéig csak egy fehér toll képviseli, összeférhe-
tetlenséget teremtve Csehov mondatai és a szín-
pad között. A sirály a zárópillanatban, a zsinór-
padlásról aláeresztve tűnik elő. Az előadás na-
gyon rosszul világított, van olyan páros jelenet,
ahol gondatlanságból vagy figyelmetlenségből
az egyik szereplő arca sötétben marad (Nyináé a
Trigorinnal való kettősben); van, ahol a fényvál-
tás nincs összhangban a jelenetváltással és a
szereplők mozgásával.

A színpadi folyamatok és a szövegdinamiz-
musok nemegyszer egymás ellen működnek.
(Igy van ez a sirályról beszélő, de csak az árva
tollat mutató jelenetekben.) A húzások követke-
zetlensége is szembeötlő. Trigorin elindul
ugyan, hogy a Nyinától kapott érmen szereplő
idézetutalást, az oldal- és sorszámot a könyvé-
ben megkeresse, de az előadásban (a darabbal

ellentétben) nem tudjuk meg, hogy az oldal-
számmal jelzett idézet így hangzik: „Ha valaha
kell majd neked az életem, csak gyere érte és
vidd."* A sebtében végrehajtott szövegváltozta-
tásokat mutatja az is, hogy az előadás plakátján
még szerepel Jakov, a szolga, de a produkció-
ban már nem.

Az előadásból hiányoznak a markáns, követ-
kezetesen végigvitt színpadi megoldások, a
szereplők összerendezett játéka, az erőteljes
(nem csupán hatásvadász) színházi pillanatok.
Ami-kor Bálint István 1975-ben Olga szövegét
mondta, s Halász Péter volt Irina és Breznyik
Péter Mása a Három nővérben, akkor - Bálint
visszaemlékezése szerint - „olyan előadás volt
ez, ami-kor egyszerre sírt és nevetett a
közönség". Ezen a Sirályon, sajnos, csak
unatkozni lehet.

A Trepljovot játszó Bertók Lajost a jelmezter-
vező É. Kiss Piroska fekete térdnadrágba és
csatos szandálba öltözteti, fejére hátul megkö-
tött kendőt ad. A kendő csak akkor kerül le, ami-
kor a darab második felében Arkagyina a fiú első
öngyilkossági kísérlete miatti fejsérüléséről ér-
deklődik. (Ez a megoldás hasonló Mása da-rab
eleji átöltözéséhez. Ha a kendő Trepljovon a
sérülést fedi, miért viseli már a játék kezdetétől,
ha pedig csak megszokott ruhadarabja, miért
kerül le az anyai érdeklődés után végleg a fejé-
ről?) Bertók az infantilizmusnak az agresszívebb
fajtáját játssza, Trepljovja nyers, hiányzik belőle
a csehovi durcásság és szeretetéhség. Molnár
Erika dívaszerű Arkagyinát játszik, csúszkáló
regiszterű alttal. Nőiességét a meztelen vállak
jobban mutatják, mint egész viselkedése és
színpa-

* Az általunk látott, harmadik előadáson a hiányolt mondat elhangzott. A
szerk.

di kapcsolatai. Kerekes Éva a címszerepben kis-
lányosan légies, az utolsó felvonásra is megma-
rad ilyennek, nem látszik rajta az átélt romlás.
Horányi László Trigorinként szürke hivatalnoka
az irodalomnak, Katona Zoltán Medvegyenkója
önfeláldozó papucshős, Mása szerepében
Földes Kati a lázadás és konformizmus
alternatívája között vergődik. Az udvarház többi
lakóját és látogatóját játszók nem eredetiek,
nem emlékezetesek, játékuk munka, nem
megélt szerep.

Amikor nyolcadik osztályba jártam, a tanév leg-
jelesebb eseménye az a háromnapos kirándulás
volt, amit Budapestre és a Dunakanyarba tet-
tünk. Az „országjárásból" az ócska budai turista-
szálláson és a tanáraink által kulturális fénypont-
nak tekintett színházlátogatáson kívül másra
nem emlékszem. Ez utóbbi a Thália Színház Ka-
levala-előadása volt, épp nekünk való, akiket a
tanári vagy a jegyosztói figyelmesség a legelső
sorokba ültetett. Ott zörgettük a cukorkás zacs-
kókat, és ott ropogtattuk a perecet. A falkaösztön
számára az előadást provokáló szemtelenség
tűnt a legjobb bulinak, de a produkció rendben le-
ment, s mi az osztályban még hónapokig kurjon-
gattuk, hogy „készül a szampó, hej hopp, hej
hopp!", s emlegettük a dallamos, de nekünk in-
kább komikus finn neveket.

Vegyes érzésekkel, inkább rosszra felkészül-
ve ültem be a debreceni Kalevalára. Féltem az
egykori unalomtól s az előző napi Sirályfiaskójá-
nak megismétlődésétől. A darab ekkor már há-
rom hónapja szerepelt műsoron (október végén
volta bemutató), de januárban a 27-i csak a má-
sodik előadás volt. Előítéletemet a műsorfüzet
tovább fokozta, mert első lapjain polgármesteri
köszöntők üdvözlik a Debrecen és Jyváskylá kö-
zötti testvérvárosi kapcsolatot, s az ennek jegyé-
ben színre vitt finn népi eposzt. Protokollbemuta-
tóra, a kulturális együttműködés egyik program-
tervi pontját megvalósító eseményre kerül itt ma
este sor, latolgattam.

Az előadást a testvérvárosból érkezett finn al-
kotók jegyzik: Aimo Hiltunen rendező, Timo
Martinkauppi díszlet- és jelmeztervező és Paroni
Paakkunainen zeneszerző. A produkció Paavo
Liski színpadi változata nyomán készült. A forgó-
színpadon öt különböző helyszín megjelenítésé-
re alkalmas díszlet látható; egészében egy dom-
bot formáz, melynek oldalaiban és beszögellé-
seiben laknak a különböző epizódok szereplői. A
gyakori vándorlások során a hősök az alattuk for-
gó dombot járják körül. A dombtetőn lovagolnak
és csatáznak, a fakunyhók előtt civódnak és sze-
retnek, mesélnek és mulatnak az emberek.

A műsorfüzet öt oldalon ismerteti a Kalevala
huszonkét epizódját, de nem ez a figyelmesség
az, ami az előadást követhetővé teszi. A rendező
az eposz színpadi működőképességét két irány-
ból teremti meg. A játék egyrészt rendkívül látvá-
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yos. Színpadnyi leplek idézik a tengerből és
zélből fogant Vejnemöjnen születését, Lem-
inkejnen élesztését; a fénydramaturgia ponto-

an jelzi a tér-és hangulatváltásokat. A vizualitás
lőtérbe helyezése mellett a színszerűség másik
orrása az epizódokban rejlő drámaiság részle-
es kidolgozása és felmutatása. A történet moza-
kjai sok-sok, erőteljes kontúrral megrajzolt élet-
elyzetet állítanak elénk, melyek az archaikus
özösségi lét folklorisztikusan hiteles sajátossá-
ait és a héroszok egyéni sorsfordulóit egyaránt

áttatják.
Az autentikusság erejét és értékét növeli az

lőadást mindvégig átszövő humor, mely nem-
sak a nyelvezetből és a helyzetekből, hanem a
zínpadi eszközök idézőjeles használatából is
zármazik. A játékosság a produkciónak sajátos
erűt kölcsönöz, ami úgy vezet el az eposz for-
ásvidékére, hogy egyben a színpadi reprezen-
áció „itt és most"-voltát is hangsúlyozza. Nagy
yörgy koreográfiája a hitelességet és az ironi-

us távolságtartást egyaránt szolgálja. Az utóbbi
záróképben válik mindenki számára nyilvánva-

óvá, amikor Vejnemöjnen mai leszármazottja-
ént egy kisfiú a lantba, mint gitárba csap, s a
angszóróból felbőg az elektronikus rockzene.

A három hónapja műsoron lévő előadás ren-
ezői megoldásai nem koptak meg, a tempó sem

ankadt, de nem hagyhatom említés nélkül a szí-
észi fegyelmezetlenségeket és a sok bakit. Ez
tóbbira magyarázatot adhat az, hogy a szerep-
ők két hete nem játszották a darabot, de az elvic-
elt és elröhögött jeleneteket semmi sem menti.
indjárt az előadás eleji bevonuláskor előfordul
színészek között némi privát kommunikáció, de

z még elvész a forgatagban. Az egyik legmeg-
endítőbb pillanatot foszlatja azonban semmivé
alogh Zsuzsa, amikor halott fiát az anyai szere-

et erejével életre keltve így hívja magával Lem-
inkejnent, gyere apáddal haza. S noha a szí-

észnő az apát anyára javítja, a jelenet a továb-
iakban a nevetés elfojtására tett igyekezetről
zól. Ez utóbbi történik Ilmarinen (Dánielfy Zsolt)
s az általa kovácsolt aranylány epizódjának vé-
én is.

Noha ezek a színészi fegyelmezetlenségek
sökkentik az előadás értékét, jelentőségük min-
enekelőtt erkölcsi és nem esztétikai. A szerep-
ők önbecsüléséről és a közönséghez való viszo-
yáról árulnak el sokat. Elrontani azonban nem
udják a finn színházművészek alkotását, ezt a
zeretettel, hozzáértéssel, becsülettel és öniró-
iával megkomponált népi eposzt.

sehov: Sirály (debreceni Csokonai Színház)
ordította: Makai Imre. Díszlet-jelmez: É. Kiss Piros-
a, Raskó Gábor. Zene: Szemző Tibor. Rendező: Bá-
int István.

zereplők: Molnár Erika, Bertók Lajos, Várday Zoltán,
erekes Éva -Ka r i Györgyi, Jámbor József, Pálfy
argit, Földes Kati, Horányi László, Kóti Árpád, Kato-
a Zoltán.

Kalevala (debreceni Csokonai Színház)

Paavo Liski színpadi változata Vikár Béla és Képes

Géza fordításának felhasználásával. Diszlet-jelmez:
Timo Martinkauppi. Zene: Paroni Paakkunainen. Ko-

reográfus: Nagy György. Rendező: Aimo Hiltunen.

Szereplők: Basa István, Várday Zoltán, Miske László,
Dánielfy Zsolt, Garay Nagy Tamás, Szinovál Gyula,

Ritkán unatkozom színházban. Jó esetben
még izgatott is vagyok, ami nem csoda, hisz
emberek azon dolgoznak, hogy működésbe
hozzák érzékszerveimet. Nézem őket,
hallgatom beszédjüket, figyelem a fényt, a
ruháikat; mondhatni, dolgozom: összerakom,
amit ők is összeraktak hetek munkájával. Meg
akarom érteni, hogy mit, aztán meg azt, hogy
miért beszélnek úgy, ahogy beszélnek.
Vonakodás nélkül, önszántamból megyek bele
abba a játékba, amelyben ők előre elgondoltak
valamit magukról és rólam, rólunk; valamit, ami
szerintük közös bennünk. Amíg dolgoztak, ki
akarták találni a gondolataimat, sőt az érzései-
met. Mindenkiét külön-külön, hogy a sokfajtából
legyen egy, amelyben mindannyian osztozunk:
ők - mi - én. Tehát elmegyek, hogy elmond-
hassák, mit tudnak rólam, és persze nagyon sze-
retem, ha sikerül kifürkészniük valamit. Akkor zá-
rul be a kör, amikor rábólintok a végszóra: így
van, kitaláltátok, most hát megtudtátok rólam, én
meg pontosan ugyanazt tudtam meg rólatok. Iz-
galmas és igazságos játék.

Unatkozni akkor unatkozom, amikor észreve-
szem, hogy nem sikerült kitalálniuk semmit ró-
lam/rólunk, és ilyenkor még bosszankodom is,
mert akik a színpadon vannak, megszegték a já-
tékszabályokat. Idejövök, leülök velük szemben,
feszülten figyelek, felkészülök a munkára, hogy
pontosan össze tudjam illeszteni a részleteket,
hogy megértsem, hogyan beszélnek rólam - erre
nem mondanak semmit.

Komédium, Edward Albee, Mese az állatkert-
ről. Tehát ki szegte meg a játékszabályokat?
Nem csak a színészek és nem csak a rendező,
nem csak a szerző és nem csak én. Nézzük, ki
miben hibás.

Edward Albee: szegény Edward Albee csu-
pán abban hibás, hogy 1958-ban egy viszonylag
szűkre szabott terű darabot írt. Egy parabolát,

Katona Zoltán, Balogh Zsuzsa, Falvay Klára-N. Mol-
nár Éva, Majzik Edit, Földes Kati, Varga Éva, Urszuly
Edit, Pálfy Margit, Fogarassy Katalin, Kovács Angéla,
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Tóth Zoltán, Jámbor József, Diószeghy Iván, Hajdú
Péter, Trón Árpád, Molnár Erika, Zakariás Éva, Dóka
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amely a tehetetlenségről szól, arról, hogy egy
ember milyen távolra kerülhet a többiektől, és
hogy igyekezne közelebb hozzájuk, de elfogytak
az eszközei, mígnem észreveszi, hogy akikhez
közel kerülni remél, az emberek, már csak alig-
alig nevezhetők azoknak. Könnyen felcserélhe-
tők tárgyakkal, vagy akár állatokkal, mégpedig
gondolattalan, ösztöneiknek engedelmeskedő
kiszolgáltatott állatokkal. Tehát kapcsolatokra
nincs remény, magány van vagy öngyilkosság.
„Az embernek kapcsolatot kell teremtenie vala-
mivel... ha nem az emberekkel... legalább vala-
mivel... kivel lehetne jobban elkezdeni ezt a köl-
csönös megértést, mint (...) egy kutyával. "Talán
keserű és sűrű mondat volt ez 1959-ben, amikor
először bemutatták a darabot. Most nem az. Amit
nem tudhatott a harmincéves Albee: ez az akkor
végletes lelki nyomorúságról szóló rövid darabja
harmincnégy év elteltével közhelyesnek hat.
Nem tudhatta, hogy néhány évtized elteltével
olyan színes lesz a magányunk, olyan sokrétegű,
hogy az ő igyekezettel leírt mondatai csak a fel-
színét súrolhatják.

Találkozik egyik ember a másikkal, alig-alig,
de azért kicsit reménykedve beszélni kezd hoz-
zá, elmond egy mesét egy kutyáról, akinek. még a
gyűlöletér: is eljátszotta, beszél magáról, bele-
gyalogol a másik lelkébe, aki még ezután is csak
tompa indulatokra képes, majd kitervelt módsze-
rességgel felnyársalja magát saját rugós késére.
Nem akarok kaján lenni, de le kell írnom, hogy ez
nekem 1993-ban dajkamesének tűnik. Hát eb-
ben hibás Edward Albee...

Taub János rendezte az előadást, és így az ő
kezében volt annak a lehetősége, hogy árnyal-
hassa az egysíkú darabot. Ha neki sikerült volna,
akkor talán-talán megkezdődhetett volna a játék.
Úgy gondolom, az irónia az elszalasztott
lehetőség. Taub fegyelmezetten hagyja
magában szólni a szöveget, hagyja a
színészeit, hogy me-
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