
is akadt. A közelmúltban készült operafilm
szereplôi alkották az egyik gárdát. Marton
Éva iszonyú erôvel képes megszólalni.
Amikor azt mondja (Bánknak), „Resz-
kess!”, a nézô is beleborzong. Gúnya per-
zsel, fensége elborzaszt. Sötét színû szop-
ránja természetesen a felsôbb régiókban
átütô. Wiedemann Bernadett igazi mezzo,
aki fiatalos átütôerôvel szólal meg. Kiss B.
Attila tenorja alapvetôen hôsi színezetû, de
igen természetesen lágyul el. Alakításának
is ugyanez az erénye: a férfilíra megszólal-
tatása. Ez a Bánk egyáltalán nem szobor-
szerû nemzeti hôs. Sokkal inkább rokon-
szenves ember. Nem bukásán kesergünk,
hanem fájdalma hasít a szívünkbe. Bándi
János, aki most alakította elôször a címsze-
repet, olaszosabb, szenvedélyesebb, rap-
szodikusabb, mint a klasszikus Bánkok
vagy akár Kiss B. Ilyen nagyúr volt Ilos-
falvy, és ilyen lehetett volna B. Nagy János,
ha valaha is elénekli a szerepet. Az alakítás
néhol még vázlatszerû, de körvonalai pon-
tosak, markánsak. Fájó szívvel hallgatja az
ember Tokody Ilonát. Csak úgy süt belôle
Melinda nemes tartózkodása, férje iránti
rajongása, a hang azonban ma már csak a
szólam fölidézésére alkalmas, kitöltésére
alig. Még remekül mutat a pompás díszí-
tésû ruhában, még megindító pianókat
énekel, de az erô és a magasság már mikro-
porttal sincs meg. Keszei Bori kislányo-
sabb, naivabb, szertelenebb, üde hangja is
a fiatalasszonyt idézi. Ôk Bándival ketten

„szerelmesebbek”, nyilvánvalóbbá teszik a két ember közötti forró ragaszkodást. Tokody
és Kiss B. a kudarc tragikumát hangsúlyozzák. Öreg bariton nem vén bariton: a hatvan-
hat éves Sólyom-Nagy Sándor elsöprô lendületû Peturt énekelt, s duettjükben Kiss B.-t is
a legizzóbb drámaiságra ragadtatta. A hetvenhárom esztendôs Bede-Fazekas Csaba pedig
olyan férfias, egészséges és nemes tónussal adta Tiborcot, hogy az embernek az az érzése
támadt: éneklés, mûvészet, alakítás igen egyszerû dolgok. Gábor Géza fölváltva volt Petur
és II. Endre, mindkét szerep egy picit magas neki, de mindkettôt jól énekli, súlyt ad ne-
kik. Pech, ha valaki Sólyom-Nagyot hallotta elôtte... Az eddig operettbonvivánként közis-
mert Nyári Zoltán fényes, erôteljes hangú, de a szerephez túl rokonszenves Ottó. Altorjay
Tamás magas basszusának kényelmesebbek a király baritonba hajló szólói. Réti Attila
nem démonizálja a cselszövô Biberachot, pedig kis ariosóját gyakran veszik a jagói Cre-
dóra ambiciózus középbaritonok. Persze lehet, hogy ez rendezôi vagy karmesteri szándék
volt. Kesselyák Gergely élénk színekkel és még élénkebb tempókkal dirigált, talán csak
egy-két bensôséges jelenetben adhatott volna lassúbb lüktetést a muzsikának, már csak a
kontraszt végett is. 

Sajnos a jelmeztervezô Csík György megfeledkezett róla, hogy ugyanô kanyargó lép-
csôsorokat tervezett. Aggály nélkül öltöztette hôseit hosszú köpenyekbe, uszályokba,
amelyek aztán rendre elakadnak a föl-le mászkálásnál. Pedig amúgy tetszetôs a kollekció. 

A történet eredetileg tuttival fejezôdik be, a teljes kórus, az összes életben maradt
szereplô a színen van – s részben a halottak is. Szikora azonban tapintatosan kivonja
ôket, a kórus csak a színfalak mögül szól, a király visszavonul, Gertrudis ravatalára ajtót
húznak, Bánk egyedül marad, zokogva öleli magához fia és felesége holttestét. Magánya
felemelô és megrázó.

Történt azonban augusztus 20-án, hogy az utolsó akkord még el sem halt, amikor a
színpad melletti ház tetejérôl vidám tûzcsóvák csaptak a magasba. Így aztán a petárdák
egy lendülettel lôtték ki a finálé katarzisát meg az új hagyományteremtés jó szándékát.

ERKEL FERENC: BÁNK BÁN
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

DÍSZLET-JELMEZ: Csík György. RENDEZÔ: Szikora János. VEZÉNYELT: Kesselyák Gergely. 
SZEREPLÔK: Gábor Géza/Altorjay Tamás, Marton Éva/Wiedemann Bernadett, Kiss B. At-
tila/Bándi János, Tokody Ilona/Keszei Borbála, Bede-Fazekas Csaba, Sólyom-Nagy Sán-
dor/Gábor Géza, Kovácsházi István/Nyári Zoltán, Réti Attila, Cseh Antal.
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udom, hogy a három nôvér sohasem 
megy Moszkvába, mégis minden al-

kalommal, amikor Csehov drámáját látom
a színpadon, eszembe jut, hogy Irina még
igazán fiatal, csak nem lövik le majdani
összes udvarlóját, késôbb biztosan érkez-
nek új katonák, akik között csak akad egy
következô jó vágású Másának, és miért kel-
lene Olgának feltétlenül a gimnáziumban
megöregednie?! Tudom, hogy a lányok tör-
ténetébe (már ha van nekik ilyen egyálta-
lán) a legkisebb tavaszi névnapján lépünk
be, a Prozorov-házban jobbára vidámság
uralkodik majd, bár Mása furcsa egy kicsit.
Jön majd a következô ajándék, újra egy sza-
movár, Irina fehér ruhában lesz, aztán –

bár természetesen pontosan tudom, hogy hogyan nem alakul a történet igazán (aki sze-
reti Csehovot, minden bizonnyal többek között ezért szereti) – szinte bizonyos, hogy
elôbb-utóbb valami sötétebb színûre vált majd; és persze hogy tûzvész lesz, és a remények
oda, Natasa pedig átveszi majd az irányítást. Még ha tudom is, hogy Moszkva csak illúzió
(a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Vidnyánszky Attila rendezte elôadá-
sában egyébként egy vidám estén a társaság által kockacukrokból a falra ragasztott kép:
mint egy picike Kreml, még csillag is van a tetején), legyen az én illúzióm is: vegyék el
tôlem ugyanúgy, ahogyan a lányok ábrándjai szertefoszlanak! Érezzem én is, hogy egykor
itt nagy élet volt, most meg csak a pernye száll, és hadd tegyek úgy én is, akárcsak Olga:
mintha elhinném, hogy a búcsúzó katonák zenéje oly vidáman pattog, pedig dehogyis! 

Ha a fentiek csak nekem fontosak, csak tôlem, ha esetleg másoknak is, a beregszásziak
Három nôvére másoktól is idô elôtt veszi el az illúziót: az elôadás a tûzvésszel kezdôdik.
Hogy egykor névnap is volt errefelé, és vidám társaság, kiderül ugyan, de mindez csak em-
lék, már-már érdektelen: szinte mindegy már, hogy voltunk bolondosak is egykor. Emlék-
szel, hogy énekeltünk, miközben asztalterítôt táncoltattunk a szalonban körbe-körbe,
rajta teli csuprok? És Natasa öve? Nem is volt olyan szörnyû: csak egy finom zöld szalag
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Apa csak egy volt
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egy visszafogott fehér ruha derekán. Emlékszel, csak gonoszkod-
tunk a lánnyal, milyen vicces is volt! De hát nem mindegy?! Ég a
város, apa könyvei vastag kötelekre aggatva száradnak, mert az ol-
tás közben vizesek lettek, mentjük a menthetôt, Natasa meg itt
van a nyakunkon. Ezek után sok jó már nem jöhet. 

Vidnyánszky Attila elképzelése a drámait nosztalgikussá szelí-
díti, aláfestésként szinte végig zongora szól; olyannyira mindig
egyébként, hogy a kezdetben finom hangulatot árasztó zene egy
idô után már-már idegtépôvé válik: fájdalmas nosztalgia. Ennek
középpontjában nem igazán Moszkva áll, hanem a testvérek apja,
mindenki ôt emlegeti folyton. Egy olyan apát, aki bizony rátelepe-
dett a családjára, akinek meg kellett felelni: ha a társaság kontúr-
ját falra rajzolják (fényképezkedést jelezve), az odaképzelt apa
alakja kiemelkedik, és ezt mindenki nagy tisztelettel a hangjában
konstatálja, ha pedig azt játsszák, ki rúg magasabbra a fa törzsére,
természetesen senki nem éri el apa egykori bámulatos eredmé-
nyét. Andrej egy gyermekeknek való kisszékkel a kezében jön-
megy végig: ha ráállna, tán ô is lehetne olyan magas, mint egykor
apa volt; aztán – miközben a katonák már elmenôben vannak –
apa annyi könyvét dugja az inge alá, amennyit csak bír: így válik
néhány pillanat alatt pocakos öregemberré. Apa is – aki dandárt
kapott távol Moszkvától, aztán elment örökre, magára hagyva az
árnyékában soha fel nem növô gyerekeit – ilyen lehetett valami-
kor. A gyerekek meg hogyan is lennének képesek felkerekedni
anélkül, hogy apa kiadná a parancsot?! 

Az „árvák” közül (akik egyébként határozottan négyen vannak,
Andrej ugyanis nem kevésbé erôs karakter, mint a lányok) Irina
alakja és sorsa a leghangsúlyosabb; a lány az ijedt Tuzenbach mel-
lett dönt az indulatosan szerelmes Szoljonij helyett, annak elle-
nére, hogy végig érezhetô: szenvedélye az utóbbi felé löki – szinte
bizonyos, hogy választását apa helyesnek ítélné, ha élne. Az
elôadás sok-sok apró, szívet melengetô mozzanata közül az egyik
legszebb, ahogyan Tuzenbach halála után (a párbajt egyébként a
lányok remegve, fejüket ide-oda kapkodva nézik végig, és Irinán

látszik, hogy maga sem tudja, melyikükért izgul inkább) Irina
maga nyomja a halántékát Szoljonij pisztolya elé, hogy aztán test-
vérei és a többiek is valamennyien felsorakozzanak mögötte, féle-
lemmel teli arccal, borzongva jelezve, hogy egyetlen golyó hogyan
teheti tönkre sokak életét.

Mása szerelme szerintem inkább csak fellángolás, az újdonság
varázsa az ezt pontosan felismerô és a felesége helyzetét megértô,
meglepôen szimpatikus Kuligin mellett. Olga hanyatlása a legin-
kább megragadható: boldogan úszó, lebegô lányból válik boldog-
talan, rebegô fuldoklóvá. Kuligin mellett Natasával is – bár vele ál-
talában kevéssé szoktunk – most kifejezetten együtt érzünk: hatá-
rozott asszony áll elôttünk, aki próbál rendet tartani a felnôttek
óvodájában; elnézzük neki, hogy néha nem találja meg az ehhez
megfelelô stílust – senki sem tökéletes.

Az elôadás legfôbb erôssége a kiváló színészi alakítások sora.
Az én sorrendem a következô: számomra Szûcs Nelli Natasája,
Trill Zsolt Szoljonija, Vass Magdolna Irinája, Kacsur András Kuli-
ginja, Kristán Attila Andreje és Kacsur Andrea Olgája a legemléke-
zetesebb.

A Gyulai Várszínházban telt ház volt a beregszásziak elôadásán.
Nem volt kirobbanó siker, de volt olyan nézô – a potyázó is a fel-
hôk mögött –, akirôl éreztem, hogy bizonyosan nagyon elégedett.

ANTON CSEHOV: HÁROM NÔVÉR
(a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
a Gyulai Várszínházban)

DÍSZLET: Alekszandr Belozub. JELMEZ: V. Csolti Klára. RENDEZÔ: Vid-
nyánszky Attila.
SZEREPLÔK: Kristán Attila, Szûcs Nelli, Kacsur Andrea, Orosz Ibolya,
Vass Magdolna, Kacsur András, Tóth László, Ivaskovics Viktor, Trill
Zsolt, Varga József, Rácz József, Szabó Imre, Sôtér István, Orosz Me-
linda, Katkó Ferenc, Béres Ildikó, Ferenci Attila. 
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Kacsur Andrea (Olga), Orosz Ibolya (Mása), Vass Magdolna (Irina) és Kristán Attila (Andrej) K i s s  Z o l t á n  f e l v é t e l e  


