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Csehov: Sirály

Többször bebizonyosodott, hogya klasz
szikusok közül talán Csehovot a legnehe
zebb játszani. Rejtélyes műve, a Sirály; O.
N. Jefremovnak is föladta a leckét. Nem az
a baj, hogy Jefremov átértékelte az író mű

fajmegjelölését, és vígjáték helyett valami
lyen ideges rángású, keserű tragédiát ját
szatott. A Sirályban ez is benne van: a
röpülés, a kiteljesedés,' a természetesség
erőszakos megsemmisítése. (Unalmat űző

játékból, hiszen Trepljov az életet jelké
pező sirályt csak azért lövi le, mert éppen
nem volt más dolga.) De az orosz klasszí
kust másvalami 'is jellemzi: az "unalmas",
falusi életképek mögül is fölsejlő, nyüzsgő

lét. A cselekmény nélküli állapotrajz azért
dinamikus, mert a tragikomikus életnek a

'fonák színei éppen úgy látszanak, mint a
végzetet hordozók. Az író a kívülálló fölé
nyével nézi szereplóit, és sírásba hajló sza
va annyira valószínűtlen, hogy már-már
komikus.

Ha a rendező Csehovban csak a sírást
veszi észre s a vergődő emberek tragiku
mát nagyitja ki, jó előadást is létrehozhat,
ha önálló elképzelését színpadi formaként
mutatja föl. Jefremov SiráIY''fendezésében ,
leginkább az unalom megjelenítése áll a
középpontban, de jórészt ezis hatás nélkül
marad, mert elég sok a félmegoldás. Odáig
nem akart elmenni, hogy észlelésében ezek
a holt sorsok - ahogy megérdemelnék 
halottá is dermedjenek. Ezért' a nyugalom s
a vegetálás mögötti nyüzsgő lét helyett
nyüzsgő színpadot formáli,mellyel ugyan

nagy mértékben megkönnyítette a jelenet
váltásokat, de csak fokozta a zűrzavart.

Jefremov rendezésében a fő helyet - mé-.
reteivel és gyakori előre-hátra kocsikázta
tásával is - egy házi színpad foglalja el. A
két 'fiatal, Trepljov és Nyína múvészsors
beli szenvedéseit elindító színpad örök jel
kép. Súlya - a rendező szándékától függet
lenül - agyonnyomta az előadást. Nemcsak
azért, mert a gyakori kimerevítések és a
már jó előre sejthető ismétlések némi di
daktikusságot eredményeztek, hanem
azért, mert akarva-akaratlanul sugallta,
hogy a művész-szereplők nincsenek meg a
biztos bástya nélkül. Evvel a nem túl sze
renesés kiemelésével éppen Csehov össze
tett írói világa, jellemeinek sokszínűsége

sápadt el.
A házi színpadként funkcionáló kerti lu

gas, mely Trepljov és Nyina szégyenét min
dennél jobban emlékezetünkbe vésí, nem
nagyon alkalmas arra, hogy mások sors
döntő találkozásainak is színhelye legyen.
Így az öregedő színésznő, Arkagyina ud
varlása Trigorinnak - jóllehet Jefremov
ebben a jelenetben közelítette meg legjob
ban a Sirály komikumát - keresett lesz, hi
szen a háttér kimondottan csak egy alkalmi
jelenésre (Nyina kis közönség előtti debü
tálására) szolgál. Az emelvényen a Trigo
rin iránti gyöngéd érzelmeit kivalló Nyína
éppoly sután mozog, mint a horgászni in
dult, s az ide tévedő szépíró, Hiába jelzik a
szűrt fényeket' is átbocsátó zöld tüllfüggö
nyök, hogy a természetben vagyunk, ha ez
az udvarházakra korábban olyannyira jel
lemző kerti lugas csupán a pódium:lét, a
színpadias érzelem megjelenítésére szol
gál.

A szereplők kítöréseiben kísért a póz;
akkor is alakítanak, amikor a csendes

74



visszafogottság többet mutatna meg lelki
viharaikból. Tagadhatatlan, Jefremov evvel
az ideges, vibráló játékstílussal maí alakká
akarta formálni Trepljovot és a színészet·
tel már fiatalon kacérkodó Nyinát.Csak
hogy e kettős kitörései túl váratlánok a
csöndes, mindent elborító unaloníban. S
ami lényegesebb: alakjuk egysíkú. Ez a
nem túl szerenesés karakterváltás különö
sen Nyina esetében zavaró, hiszen ő az
eredeti szöveg szerint nyílt, de tapasztalat
lan falusi lány. S ha a rendezés már a da
rab elején szemét forgató, nagyvilági allü
röktől sem ment hiszterikának ábrázolja,
rejtve marad a "sirály-sorsot" szinte lát
nokian megsejtő alak jellemfejlődese.Ha a
dráma elején egy kicsit is érezni lehetne a
szűzies tisztaságát, megdöbbentőbb volna
megrontásának tragédiája.

Ez a Sirály se nem új, se nem régi, Jefre
mov megmaradt a félúton, a szokványos
mellett. A befejezés drámaisága sokat
csökkent avval, hogy a rendező - Csehov
val ellentétben, aki pedig Trepljov öngyil
kosságával zseniálisan készítette elő a zá
rást - még egyszer visszahozza a házi szín
padot, amint azon Nyina a kialakulatlan
Trepljov, a kezdő drámaíró ködgomoly
gásszerű szövegét mondja. Mégha a kime
revített póz valamelyest a szenvedő cor
pust juttatja is emlékezetünkbe, gondolati
lag nem eléggé előkészített a zárókép.

Az előadás legjobb pillanatai azok, ame
lyek nem kötődnek a házi színpadhoz. Ezek
közül is kiemelkedik Arkagyina és Trep
ljov, anya és fia érzelmeket: szeretetet,
féltékenységet, dühöt is fölfakasztó testi
lelki csatája.

,A legnagyobb alakítás I. M. Szmoktunov
szkíjé (Dóm). Fáradt, bölcs, keserű, mint
ha az általa játszott orvos korábban nem is
habzsolta volna az élet·örömeit szinte ful
ladásig. Igazi Csehov hős, nem kell mind
untalan kitörnie, hogy meggyőződhessünk

a lelkében dúló viharról. Csak sajnálni le
het, hogy utolsó mondatai után a rendező

még odakanyarította Nyina tragédiáját. .Így
. Szmoktunovszkij suttogó hangon elmon
dott szavai: a befejezés' pillanatában nem
válthatták ki azt a döbbenetet, amelyet
egyébként a színész nagy ívű alakításáért
megérdemelt volna.

Molíere: Tartuffe
Anatolij Efrosz, a moszkvai Művész

Színház vendégrendezője számára Moliere
Tartuffe-je hem holt klasszikus, amihez
csak kesztyűs kézzel illik hozzányúlni, ha
nem mai esettanulmány. Amellyel fölbon
colható ugyan a kor, XIV. Lajos Francia
országa, de a nevetés hatalmával leleplez
hető a bennünk lakozó hiszékenység, ál
szent együgyűség, kapzsiság és a kisszerű

ség is. A színpadkép sötétzöld kárpitjára"
egy polgárcsalád ingatag, kinevetésre ingerlő

"békéje" vetül. És II csalárdságok sorozata.
Ennyi elég is jelzésszerű háttérnek

A súlyos faliszőnyeg és a királyi udvar
hoz vezető ösvényt is bevilágító (?) hatal
mas csillár uralja a teret. Efrosz alig utal
Molíere udvart is kikezdő gyilkos indula
tára, és a darabot sem kivánja magyarázat
tal ellátni. Mert szuverén egyéniség, te
remt. Igaz, ennek a teremtésnek legalább
is ha az eddigi Tartuffe-értelmezéseket néz
zük - némi hamisítás az ára. Az Orgon
Tartuffe viszony itt nem fogható föl úgy,
hogy egy derék honpolgár balga áldozat
ként vergődik a csúszómászó álszent fonta
hálóba. A lányos képű, inkább zsúrfiúnak,
mint csalónak látszó Tartuffe a játék ked
véért lopakodik be a féltve (?) őrzött ház
ba. Ő nem Orgont akarja becsapni, hanem
saját magát mulattatni. Készül, lázasan ké
szül erre a mutatós szerepre. Nem érdekli
a hirtelen támadt "szerelem", hidegen
hagyja a reá iratott vagyon, s ha hihetetle
nül hangzik is, nem érdekli Elmira sem. A
nagy mutatvány tartja fogva; ő nem akar ál
dozatokat, csupán annak megmutatását,
hogy ha vágyná, lába. előtt heverhetne az
egész világ. Orgon sem remeg, mint ahogyan
megszoktuk, hiszen senki sem tette Jóvá, ő

maga ment bele ebbe az egymást űző-hajtó

fergeteges játékba. Csak természetes, hogy
vagyonát mézesmázos "jótevőjére" hagyja,
arra, aki őt megtisztelte bizalmával. Annál is
inkább, mert a "kalitkába" zárt családból
senki sem érdemli meg a nagy ajándékot.
Mit érdekli őt pelyva sokaságú pénze, sápadt
leányának szerelme,. ugra-bugra fiának sze
met nyitogató fölfedezése: az egész család

.rabja a házba befurakodott - Efrosz szerint:
behivott, sőt szívesen· invitált - szélhátnos-

75



nak! Orgon csak magának él; ő belső igazsá
gától vezérelve, felelni akar a -kihívó játékra,
vagyis Tartuffe szélhámosságával saját szent
együgyűségétállítja szembe.

Efrosz színpadán ezek a "külön sorsok"
ágálnak, énekelnek, vitatkoznak. Mindegyik
jelenet szinte operaariában csúcsosodik,
hogy megannyi magas cé kiéneklése után a
szereplók visszataszíttassanak a süllyesz
tőbe. Föl-le, föl-le, akár a libikóka - ez
Efrosz mozgássora, A rendezőt a komédia
mint jellemtanulmány érdekli. .Nemcsak
Tartuffe-nek és Orgonnak, de Elmirának és
legkivált Cléante-nek is megvan a nagy mu
tatványa. Akikapós (?) asszony azért búj
tatja férjét az asztal alá, hogy kedvére esí-:
esereghessen a családi békét földúlni igyek
vő "kedvesével".

Cléante fölvilágosult eszméket hírdető

őrült vagy egyszerűen csak a beszéd meg
szállottja, aki abszurditásba torkolló tirá
dáival egy elromlott, a pénz bedobása nel
kül is örökké papoló automatára emlékez
tet. Moliere álszent udvari "bohócai" leg
inkább evvel az alakítással emeltetnek át a
mába, és adnak a játéknak groteszk színe
zetet. Efrosz tudatosságához nem férhet
kétség: a mindenre kiterjedő nagyításnak
köszönhető, hogy az operai hősök mögül
nem hiányzik az operaszínpad sem. Hatal
mas, szinte bútor nélküli tér kínálja, hogy
bejátsszák: mozgással, áriákba szökő mo
nológokkal, a kergetőzés ezernyi formájá
val. rohanással, lopózkodással, vonaglás
sai, s az éles, néha visító (beszéd)hangok
szapora felelgetésével.

Efrosznak tehát a maga törvényei szerint
akkor is igaza van, amikor hamisít. Amikor
feledi a francia klasszicizmus virágkorát,
amikor ~ Moliere jobb értése érdekében 
feledi magát Moliere-t is. Azért' rugaszko
dik el ennyire a hagyománytól, hogy minél
közelebb kerülhessen hozzá. Tudja, hogy
Moliere-re Terentiuson kívül erősen hatott
az utca komédiása, Tiberio Fiurelli (mú
vésznevén Scaramouche), akinek mozdula
tai - lévén elsőrangú mímes - tökéletesen
kifejezték a 'benne dúló szenvedélyeket, ér
zelnieket. Ezért Efrosz színészeivel nem
csak egy feltűnően harsány, de mindvégig
magával ragadó operalibrettót játszat vé-_
gig, hanem egy sete-suta balett-tanfolyamot
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is, melyben a klasszikus tánc paródiája a
clown-ba' oltott pantomimművész mozgásá
val keveredik. Ez a módszerében hatásos,
megvalósításában kissé dévaj szinpadi játék
minden árnyalatot magába foglal: Elmira pi
piskedésétól és Tartuffe lábujjhegyen surra
násától kezdve Damis (M. A. Lobanov) papri
kajancsis pattogásáig, valamint Valér (V. A.
Szimonov) hősszerelmest imitáló higanymoz
gásáig hosszú a skála. Rajta is két különös
színt jelent Bogatírjov (Cléante) és minde- '
nekelőtt Kaljagin (Orgon) szerepfölfogása.

A néző nem egy jó irányú átváltozásnak
is tanúja lehet: a Sirály erőlködő Nyinájá
ból miként lesz egyetlen nap alatt - Ver
tyinszkaja alakításában - már-már kifogásta
lan Elmira. Bogatirjov, megsejtvén az Efrosz
elképzelte alak szabadságát, valósággal föl
szabadult; most már mert hinni áriái-ban,
magas. röptű handabandázását. valódi létnek .
képzelte.

Moliere egyik elemzője, Antoine Adam
szerint a címszereplőben macchíavellis és
raszputyinos vonások keverednek. Tartuffe
öt piszkos, trágyaszagú - de kitartó' és
erős! - alaknak képzeli. A mostani előadás

evvel szögesen ellentétes főhőst állít szín
padra. Sz. A. Ljubsin Tartuffe-je őszülő

szépfiú; elegáns, kimért, makulátlan hó
dító. Mozgásában van valami úri gőg, s ez
játékát is áthatja: környezetét nem akarja
megleckéztetni, maga is szívesen oldódik
föl az Orgon házát ellepő zűrzavarban. A.
I. Sztyepanova (Parnella asszony) minden
mozdulatából látni, hogy nagy színész;
ahogy "tudákos" vénsége uralkodik a há
zon, ahogy az eléje járuló fiatalabbakat ki
oktatja-legorombítja - bravúr.

Efrosz rendezése nem zárja ki a komé
diások rögtönzéseit sem. Ez leginkább Kaj
laginnak kedvezett. Orgonja elsöprő erejű

alakítás., Kajlagin-Orgon csupán a játék.
öröméért hiszi el megcsalatását,s vállalt
bugyutaságát bizonyítandó, a nézökkel mínd
untalan szembe kíván nézni. Vásári fogások
kal is magával ragadó, igazi clown. Kajlagin
.élvezi a jelenetet, s mindent megtesz, hogy
percről-percre újrateremtődjék a csoda. Ha
csupán ennyi maradna meg Efrosz Tartuffe
rendezéséből, már érdemes volt a francia
klasszikust szinpadra Vinni.


