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három lány - , katonák, bál, vidéki ház stb.
A mesterséges világ elemei a nyílt színen
beállított, majd fényváltásra induló álló-
képek, illetve a négy felvonásra tagolt
előadás minden felvonásának kezdetén és
végén a nézőtéren és a színpadon végig-
vonuló katonazenekar is. Mindannyiszor
ugyanazt az indulót játsszák, kezdetben fris-
sen, pattogósan, később egyre szaggatottab-
ban, szomorúbban.

De nemcsak a rendezői eszközök és
effektek, hanem a színészi játék is tagadja a
színpadi világ realitását. Az előadás felfoko-
zott dinamikája, az állandó mozgás, az eltúl-
zott színészi gesztusok, a bohózati kellékek
(krumpliorr, álarc stb.) használata tudatos
rendezői törekvést sejtetnek: távolságot tar-
tani a színész és a szerep között. A végrehaj-
tásban azonban némi zavar mutatkozik.
Pásztor Edina, Földi László és Kiss László
például visszafogottan, „dekonstruktívan"
játszik, szinte csak jelzi a szerepet. A
színész privát gesztusain keresztül engedi
látni az általa teremtett figurát. Dézsy Szabó
Gábor, Molnár Sándor Tamás, Kovács
Vanda és Olasz Ági „bohózati stílusban"

játsszák a szerepüket. Kerekes Viktória és
Szegedi Dezső alakításában sokkal többet
érezni az átélésre törekvő, belülről építkező
szerepformálásból. Ezeknek az önmagukban
azonos értékű, de egymástól élesen elütő
játékmódoknak a keveredése bizonytalanná
teszi a megértést. Erezni a színpadi
cselekvések őszintétlenségét, de nem
mindig tudjuk pontosan, hogy ez éppen
kinek szól. Vannak egyértelmű helyzetek.
Amikor például Versinyin ezredes val-
lomásba fog Mása előtt, majd nem találva a
megfelelő hangszínt, újra kezdi, mélyen,
búgva, akkor világos, hogy ez az ember
ebben a pillanatban szerepet játszik, és
közben kívülről figyeli, rendezi magát. Ez a
gesztus sokat elárul az emberről, de az
előadás egészéről is.

Számtalan reflexív gesztus történik még a
színpadon, de nem mindig dönthető el,
vajon a szereplő reflektál-e önmagára (mint
Versinyinnél), vagy a színész reflektál az
általa alakított figura gesztusaira. A zárókép
azonban egyértelmű. A forgó tükör hátlap-
ján nincsenek diák, csak a fák árnyéka lát-
szik. A zsinórpadlásról csüngő fákat lejjebb

eresztik, mindent avar borít. A játék végén
bemasírozó, az asztal mögött felsorakozó
zenekar és üres tükör mementóként árul-
kodik a Prozorovok világáról.

P ü s p ö k i P é t e r

Csehov: Három nővér
(Miskolci Nemzeti Színház)
Díszlet: Selmeczi György m. v. Jelmez:
Dienes Ágnes m. v. Rendezőasszisztens:
Sallai Zita. Rendező: Schlanger András m. v.
Szereplők: Pásztor Edina, Kerekes Viktória,
Kovács Vanda, Olasz Ágnes, Földi László,
Molnár Csaba, Benedek Gyula, Dézsy Szabó
Gábor, Kiss László, Szegedi Dezső,
Várhegyi Márta, Varga Gyula, Horváth
László, Molnár Sándor Tamás.

KETTÉSZAKADT A MOSZKVAI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

CSEHOV SZÍNHÁZA
ÉS GORKIJ SZÍNHÁZA

Idáig azt hittük, hogy egy orosznak ez
mindegy. Végtére is - a klasszikus a pokol-
ban is klasszikus. A Művész Színház mindig
bőkezűen dotált nemzeti intézmény volt,
ahol az ember úttörő korában kényelmesen
megnézhette a kötelező olvasmányokat,
egyúttal néhány kopekért végigehette a büfé
étlapját is. Hogy legyen aztán majd mire
emlékezni a következő háborúban, ha túl sok
esővíz folyik be a lövészárokba, és nincs
már egy staubja senkinek. Ki egy pohárka
vodkára emlékszik majd, a hozzá járó
kaviáros szendviccsel, ki meg egy szín-
padképre. Aztán valaki halkan egy régi dalra
fakad, a többiek meg tercelnek neki.
Oroszok vagyunk, nem?

A Művész Színház büféjében ma hat dol-
lárért adnak egy kávét. Es egyéb bajok is
vannak, merőben eszmei és művészeti ter-
mészetűek. Pontosan úgy, ahogyan Leonyid
Andrejev tudósított innen száz éve, még
kezdő újságíró korában: „Valahogyan észre-
vétlenül, a tisztán művészeti jellegű, sőt
egyszerűen rendezési kérdések mögött hirte-
len nagy társadalmi problémák körvonalai

bontakoznak ki." Kiderül, hogy még az oro-
szoknak sem minden mindegy azért.

Néhány éve a jaltai villa könyvtárában
lapozgattam Csehov kézikönyveit. Egyszer-
re fojtott hangú beszélgetésre lettem figyel-
mes. Két olyan műszaki középkáder formájú
kiránduló állt az ajtóban.

 Te, szerinted voltak itt is a németek?
- Szerintem voltak.
 Akkor ezt a vityillót itt mért nem rob-

bantották fel?
 Hülye vagy? Azok csak a szovjet írókat

üldözték, mint, mondjuk, Gorkij. Az ilye-
neket, mint ez, nem bántották.

Közismert, hogy a Művész Színház
Csehov nélkül soha nem lett volna az, ami,
és hogy „mezítlábas" tanítványát (a drá-
maírásban kétségkívül epigonját) is ő vitte
be oda. Az Éjjeli menedékhely és a Kispol-
gárok ugyanarra a megrendelésre készült,
mint a nagy Csehov-darabok. De Gorkij
grammra pontosan annyit szállított csak,
amennyi a megrendelés volt, amennyit meg
tudtak emészteni a bérlők és a részvényesek.
Nem úgy, mint a Három nővér és a

Cseresznyéskert szerzője. (Vagy - ugyan-
ezekben az években - Wyspianski, a krakkói
Stary Teatr háziszerzője, aki a
Menyegzőben személy szerint is nevet-
ségessé tette a város hazafias gyapjúkeres-
kedőit és „népbarát" költőit.)

Peskovéknál nem volt zongora és francia
könyvtár az ebédlőben, mint Csehovéknál,
Taganrogban. Mégis ő tudott jobban bánni a
szponzorokkal. De csak 1922-ben foglalhat-
ta el hivatalosan mesterének a helyét,
amikor Lunacsarszkij felvetette a színházat
az akadémiai színházak közé. Majakovszkij
akkoriban már ellenforradalmárnak minő-
sítette Csehov álmodozó katonatisztjeit, és
követelte, hogy Bulgakov Fehér karácso-
nyának a hőseivel együtt őket is likvidálják.

Sztanyiszlavszkij áldását adta rá, hogy a
színház felvegye a Kispolgárok meg a
Nyaralók szerzőjének nevét (aki időközben
Lenin bizalmasa és a szovjet írószövetség
vezetője lett), aztán - a színházat nagy-
lelkűen a társára bízva - kiment Amerikába,
és magával vitte a társulat javát. Ott meg-
jelent könyvében Csehovról kijelentette:
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nem értett ő igazából a színházi mester-
éghez." „Anton Pavlovics tulajdonképpen
aga sem értette a darabjait" - kontrázott

eki prágai kiadású könyvében a bánatos
zvegy. Aztán hazamentek szépen mind a
etten népművésznek, és Olga Knyipper
yolcvanhárom éves korában mégiscsak a
seresznyéskert főszerepében búcsúzott el
z ő közönségétől.

Csehovot ily módon épp közvetlen
örnyezete mentette meg attól, hogy szovi
egyen. Nem is emeltek neki szobrot

oszkvában mindmostanáig. Igaz, már éle-
ében sem viselkedett egészen úgy, ahogyan
lasszikustól elvárható. Íme, egy jellemző
set. Hiába jelentették be a Cseresznyéskert
emutatóján, hogy a színház felveszi az ő
evét, csúnyán összeveszett
ztanyiszlavszkijékkal: „Állítom, hogy el
em olvastátok tisztességesen a darabomat."
edig - mi most már jól tudjuk - mennyit
ellett töprengenie szegény
ztanyiszlavszkijnak (Nyemirovics-
ancsenko inkább csak főpróba előtt jött le
indig az irodájából), hogy összehozza a

seresznyéskert egy akkor és ott eljátszható
lvasatát. Nem megy ez azóta sem másként.

Igaza volt persze a szerzőnek is. Akárcsak
ogol, ő is közvetlenül a kortársi életből

melte ki a figuráit, ahová könyörtelenül
issza is dobta őket, hogy legyen majd azért
gy kis valóságszaguk, ha estére újra
zükség lesz rájuk. Balzacról feljegyezték,
ogy még a halálos ágyán is regényhőseivel
eszélgetett. Sok kortársa állítja, hogy
sehov úgy beszélt mindig a darabjairól,
int egy képzeletbeli színház repertoárjáról,

melyben ő az igazgató. E sorok írója azok
özé tartozik, akik tudják, hogy műveinek
lső összkiadásakor a szerző az első betűtől
z utolsóig átírta minden - akkor éppen fel-
elhető - novelláját és kisregényét, továbbá
isz az lvanov, a Sirály, a Ványa bácsi és a
seresznyéskert lappangó variánsaiban.
Csakhogy a Művész Színházban az irodák

ent vannak, magasan a színpad felett. Amíg
észvénytársaság volt, igazgató ott nemigen
űvészkedhetett. Aztán meg - ha hihetünk
ulgakovnak - egyre kevésbé volt ott igény

kortársi figurákra. Amikor Efrosz,
efremov és Szlavkin, Szmoktunovszkij és
evsztyignyejev, Andrej és Igor Popov,
abakov, Ginkasz, Dogyin és Vasziljev

lyen ötletekkel jelentkezett, mindig egy
elefon, áthelyezés meg infarktus lett a vége.
Művészeti problémákra használjon
ámforinjekciót!" - szólt egykori
spiránsvezetőm, a közelmúltban elhunyt
zegény Papernij doktor egyik kupléjának a
efrénje, amelyet Rajkin számára írt egy
nalmas értekezleten.

Nemcsak a kritikusok, a színészek is
zeretik persze, ha az előadások nem túl
nalmasak. Ehhez pedig, hiába, rendezők
ellenek. Sztanyiszlavszkij nagyjából elfo-
yasztotta 1924-ig a legjobb tanítványait,
mikor is kapott egy vadonatúj zenés szín-
ázat, hogy rendszerét kiterjeszthesse az
perajátszásra. A többiekkel Berija, Zsdanov
s a színészek végeztek. Nyemirovics-
ancsenko 1940-ben még megrendezte
emzedékének hattyúdalát, a Három nővért.

Ment még az Osztrovszkij- és a Gorkij-
repertoár. Az emberevő nagy öregek szóra-
kozott tekintete azonban egyre gyakrabban
tévedt egymás torkára.

1970 nyarának egyik forró délutánján a
színház legnagyobb komikus színésze,
Mihail Jansin kibérelte az egyik moszkvai
gőzfürdő medencéjét. Táskájába jó néhány
üveg vodkát is csomagolt a fürdőköpeny
mellé, meg a kilka nevet viselő apró
heringekből egy nagy kerek dobozzal. Az
1956-ban alakult újító kedvű fiatal színház, a
Szovremennyik ambiciózus vezetőjével,
Oleg Jefremovval volt találkozója. A téma: a
két társulat összeolvasztása. Mire elfogyott
a vodka, meg is egyeztek. Jefremov aláírta
a szerződését, a heringek maradékát pedig
kieregették a dobozokból. Úgy úszkáltak a
fürdő vízében, mintha élnének.

Az ötlet azonban mégsem bizonyult elég
életképesnek. Főként azért nem, mert mint

néhány év múlva kiderült, közel sem min-
den színész értett egyet Jansinnal a fiatalítás
mikéntjét meg a maga lehetőségeit illetően.
Ezek a leningrádi mester, Tovsztonogov
felé kacsingattak, és hamarosan ki is száll-
tak a hajóból. Másrészt meg bármennyire
korszerű volt, a Szovremennyikben is csak
színészek dolgoztak. Es mindjárt megértet-
ték, hogy rendezőik a fúzió után a Művész
Színházban már nem őket fogják rendezni.
Es - maradtak. Jefremov helyett - a később
aztán szintén átpártolt - Oleg Tabakov lett a
vezető, majd a fillérekből is öltözködni tudó
derék Galina Volcsek, aki mindmáig kitar-
tott, és aki most a legcsípősebb könnygáz-
gránátot dobta a magukat ünneplő
százévesekre.

Jefremov azonban szépen hozzáöregedett
az öregekhez. Éppoly nehéz megkülön-
böztetni ma már tőlük, mint - tisztesség ne
essék szólván! - Gorbacsovot Andropovtól.
Hiába volt aztán a svédek építette pompás új

épület is, ahol Sztyepanova, Vertyinszkaja,
Szmoktunovszkij, Tabakov és Kaljagin ját-
szott, s ahová Jefremov Efroszt és Vaszil-
jevet, Ginkaszt és Dogyint hívta meg ren-
dezni. Hiába játszott hálás, sőt, merész
darabokat. A pompás falak között üresen
kongtak a legigazabb mondatok is. A
vérátömlesztés nem sikerült. Olyan lett az
egész, mint maga a peresztrojka: megkésett
és hamvába holt.

Mindezt el lehet olvasni abban a díszes és
méregdrága albumban, amely az évfordulós
ünnepségek alkalmából jelent meg. Egy
valamit kivéve: hogy miért így végződött
mégis az egész. Miért vált véglegesen és
hivatalosan is ketté a színház? Miért vette fel
az egyik fele Csehov, a másik pedig éppen
Gorkij nevét? Es persze hogy mi közünk
van nekünk mindehhez? Megpróbálok
válaszolni e kérdésekre röviden és
sorjában.

Az első tanulság, gondolom, hogy a kul-
turkampf ezúttal is a gazdasági csőd nyil-
vánvaló következménye. Mindez nem tör-
tént volna meg, ha a politika - a maga dolga
helyett - bele nem avatkozik egy művészeti
kérdésbe: hogy miként lehet Sztanyisz-
lavszkij örökségét méltóképpen továbbfej-
leszteni. Tatyana Doronyina és a mestere,
Tovsztonogov - amíg élt - a konzervatí-
vabb, de gyökeresebb és alaposabb, míg
Jefremov és Tabakov a „fiatalosabb", de
hebehurgyább és művészileg gyengébb
álláspontot képviseli. Csakhogy az annak
idején Jefremovtól megijedt, Doronyinát
Pétervárról átcsalogató ravasz öregek kihal-
nak lassan, és bizony a Szovremennyiktől
átkerült egykori fiatalok is javakorabeliek
már.

Maga Jefremov elmúlt hetvenéves. Es
miután színészként végigcsókolózták
Doronyinával a hetvenes évek szovjet film-
jeit, bizonyára társigazgatóként is elviselnék

Csehov és Gorkij
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egymást még néhány évtizeden át. De
miután a politikai erők láthatólag nem bír-
nak egymással, a gazdasággal pedig még
együtt sem, rendeztek hát egy olyan
hamisíthatatlanul szovi évfordulót, hogy kő
kövön nem maradt.

Ekkora érdeklődés kulturális eseményt az
utóbbi tíz-húsz évben nem kísért még
Oroszországban. Előtte néhány nappal a
miniszterelnök hatályon kívül helyezte a
művészeti alkotótevékenységet sújtó adó-
rendelkezéseket. A rendezvényeket az
ország legnagyobb bankjai szponzorálták,
méghozzá eddig soha nem tapasztalt
bőkezűséggel.

A Művész Színház utcájából kiköltöztet-
ték a MALÉV-irodát és egyéb prózai intéz-
ményeket, és visszaállították a régi nevét:
Kamergerszkij pereulok (Kamarás köz). A
régi épületet gyönyörűen felújították. Előtte,
október 26-án, a száz év előtti meg-nyitó
napján felállították Csehov első moszkvai
szobrát, egy három méter magas és igen
intellektuálisan zilált bronzalakot, Mihail
Anyikusin alkotását. Az avatóbeszédet a
középbal erők nevében Luzskov
főpolgármester, az alkotó értelmiség nevé-
ben pedig - hazatelepülése után az elnökkel
szintén szembekerült - Szolzsenyicin mondta
el. A beteg Jelcin ezúttal csak kitüntetéseket
és érdemrendeket küldhetett.

Aznap este tartották meg a tévében több
mint öt órán át élőben közvetített centenáriumi

díszünnepséget, amely voltaképpen egy
nagy kapusztnyik, „vegyes saláta" volt: a
színpad közepén álló hatalmas fa egy-egy
ága, a moszkvai színházak műsorbrigádjai
köszöntötték a százéves - Oleg Jefremovot.
Jurij Ljubimov és Mark Zaharov koccintott
vele, Szergej Jurszkij Mihail Csehov szí-
nésziskolájának üdvözletét olvasta fel,
Angelina Sztyepanova pedig a színház régi
nagy nemzedékének nevében adta át a
stafétabotot.

A külön erre az alkalomra hazautazott
Maja Pliszeckaja egy csodálatos romantikus
számot táncolt el. Nyikita Mihalkov mint a
Filmművészeti Szövetség elnöke és a Nem-
zeti Kulturális Alap igazgatója egy múlt
század eleji orosz közkatona lőporos tüsző-
jét ajándékozta Jefremovnak - gyengéd
figyelmeztetésként. A válaszában megígér-
te: feltétlenül szárazon tartja majd a puska-
port. Csakhogy aztán, a meghatottságtól
vagy a pohárköszöntőktől, mindjárt össze is
cserélgette a neveket...

Ettől kezdve egyre több a disszonáns
hang. No nem a fiatalok részéről. Oleg
Tabakov studiója, a Pokrovka Színház meg
a „kis Rajkin", a Konsztantyin Rajkin
vezette Szatirikon igen tisztelettudóan
üdvözölte az ősz szakállú mestert. Az
egykori fegyvertárs, Galina Volcsek azon-
ban a szokványos üdvözlés helyett azt a
bizonyos régi, dacos, funkcipukkasztó
hangot ütötte meg: egy kihívó kis dalt adott

elő az orosz kultúráról, amely a rendőrmi-
niszter tiltásának és a bankárok közönyének
fittyet hányva a fűtetlen lakótelepi klubok-
ban és az utcai énekesek száján él tovább.

No, ez még csak elment valahogy. De
egyszer csak Anatolij Vasziljev penderült a
színpadra, s - miközben tanítványai a
Mozart és Salieriből adtak elő egy jelenetet
 kibontott egy nagy Efrosz-képet, és fel-
szólította a jelenlévőket: aki egyetért vele
abban, hogy ez a nagy művész, akiről
mindeddig egyetlen szó sem esett, a jelen-
kori Művész Színház legnagyobb rendezője,
az álljon mellé! Először döbbent csend volt,
majd Ljubimov mászott fel nagy fújtatva és
szégyenkezve a színpadra, aztán Zaharov és
 a legvégén - Jefremov.

Több torkon is fennakadt ekkor a kaviáros
szendvics. Es ez az a pont, ahol érdemes
odafigyelnünk nekünk, magyaroknak is.
Akikhez korábban Tovsztonogov és Vol-
csek, most meg Vasziljev jár rendezni,
akiknél Ljubimov véglegesen le akar
telepedni - s akik egyébként is mindig szí-
vesen kölcsönöztek az oroszoktól muníciót
a maguk bársonyos színházi forradalmai-
hoz. Egy jó éve találgatjuk immár például,
hogy mit is jelent tulajdonképpen az a szín-
padkép, amelyet Vasziljev munkatársa, Igor
Popov tervezett az Ártatlan bűnösök szolnoki
előadásához. Azok a szecessziós tornyocs-
kák, boltívek, zöld színű belsők. Hát kide-
rül, hogy mindez a régi jó öreg Művész

Gorkij a Kispolgárok szereplőivel (1902)
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Színházat jelenti, amely-nek
kétlelkű centenáriumát
Vasziljevék szívből utálták már
akkor, tavasszal, s ezt innét,
Szolnokról üzenték meg az
illetékeseknek. Kül-földről. De
nem ám hol-mi „közel-
külföldről", mint szegény
Paradzsanov, aki grúz nemzeti-
ségű szovjet állampolgár létére
egy moldáviai stúdióban
készíthette csak el Az elfelejtett
ősök árnyait. Hanem egy igazi
„nyugati típusú" országból. No
comment.

Beszéljünk inkább a
klasszikusokról! Még-sem lehet
azért véletlen, hogy a
társulatnak az a fele, amely az
új épület-ben barikádozta el ma-gát, éppen Gorkij
nevét vette fel. Említettem már, hogy
Doronyinának Tovsztonogov volt a mestere. Es az
a Kispolgárok pokolian jó, bátor és igaz előadás
volt, Efrosz Sirályának méltó párja. Az az ünnepi
csasztuskaest, amelyet október 27-én Zjuganov és
a többi bal-oldali pártvezér jelen-létében rendeztek
Doronyináék, alkalmasint szerény - és bizony elég
szánalmas - válasz volt az előző napi hivatalos
heccre. A nyugdíjas
nénikék, akik - a pártvezérektől eltérően - maguk
vették meg a jegyüket, hogy aztán vörös zászlóval
díszőrséget álljanak az elő-csarnokban, nagyon
tiszteletreméltóak persze. De a vörös matrózok, akik
nem is oly rég még a Tagankán fogadták így a
nézőket, azért jó pár évvel fiatalabbak voltak. Es mit
értek el? A szuronyok nem oldanak meg semmit.
Hát még a színházban!

Mondjunk valamit végezetül a szín -
házművészetről is! Az aktuálpolitikai sziporkák
mellett Doronyinának támadt szerencsére egy, a
mesteréhez méltó ötlete is: a John Reed, a Minyin
és Pozsarszkij meg a Bunkócska mellett előadták --
no nem a Kispolgárokat, hanem - a Három nővért,
Nyemirovics-Dancsenko 1940-es rendező-
példányának felhasználásával. Ezzel mintegy híd
csapódott át a két szomszédvár között. Tudniillik
Jefremovék legjobb előadása is a Három nővér,
amelyet a televízió az ünnep előestéjén közvetített.

Mi mondható el erről az igazán nem egyenlő
fegyverekkel vívott lovagi tornáról? Legyőzhetett-e
egy csaknem hat-

vanéves előadás egy mait? Természetesen -
nem. Mégsem volt értelmetlen a vetélkedő.
A régi előadást kétségtelenül át kellett ren-
dezni. El kellett már végre takarítani például
azokat a csenevész kis nyírfácskákat, ame-
lyekkel - a szövegben szereplő százados
fenyők és égerfák helyett - az agg rendező
annak idején teleültette a színpadot. A dísz-
let most egy igazán Levitan ecsetjére méltó
hatalmas orosz erdőt mutat, amely minden-
felől körülveszi, mintegy a tenyerén tartja a
nővérek fehér tornácos kis kakukkvárát.
Csakhogy az erdő végül meghal, elvérzik,
lelombozódik. Az előadás zenei kísérete
vidám katonainduló helyett egyre inkább
Csebutikin doktor cinikus „tarara-bum-
sztiéjára" hangolódik rá, akaratlanul is iga-
zolva a Jelcin -- meg Jefremov - alkoholiz-
musáról szóló alaptalan híreszteléseket.
Étlen-szomjan a sztálini terror kellős köze-
pén, a háború kitörése előtt alig egy évvel a
piperkőc kis öregúr, lám, meg Versinyinnek a
jövőről szóló monológjaiba szeretett bele.
„Magát megmentik az álmai"' - mondogatta
a színésznek. Es Gorkij színházában

kiderült, hogy ez ma is időszerű. Csakhogy
az álmokhoz nemcsak hit, hanem felkészült-
ség, intellektuális erő meg jó adag civil
kurázsi is szükségeltetik. Ebben volt több
Efrosz egykori Három nővér-előadása ennél
a kettőnél együttvéve. De hát ő nem bírta a
vodkát, és így a kámforinjekció sem tudott
már segíteni rajta.

Persze minden ünnep elmúlik egyszer,
még Oroszországban is. Legyenek csak
boldogok Jefremov és Doronyina sokáig az
ő öregeikkel! Azt javaslom, becsüljük most
Tabakovot és Zaharovot, szeressük Lju-
bimovot, Volcseket és Fokint, szorítsunk
azonban Vasziljevnek, Dogyinnak és
Ginkasznak! Kisemmizve és elátkozottan,
szecessziós és posztmodern díszletek között,
Budapest és Szolnok felől kerülve, látjuk,
hogy azért ők is Csehov és a Művész Színház
felé törnek előre.

P e t e r d i N a g y L á s z l ó

Csehov a Sirály szereplőinek körében (1898)


