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van nehezebb helyzetben. Csákányi Esztert a szen-
vedéllyé váló kleisti makacsság hajtja; ugyanaz a
szenvedély, amely Penthesilea vagy Kolhaas Mi-
hály sötét hőstetteinek is a forrása. Márta
asszony szenvedélye azonban téves irányultsá-
gú, és ezért (vagyis azért, mert a makacsság
együtt jár az ítélőerő fogyatékosságával) komi-
kusan hat, egyszersmind szánalmat is ébreszt.
Ezt a szerepet Csákányi Eszter teljes biztonsággal
formálja meg; játékának legfőbb tétje, hogy ne
kerüljön szembe Haumann-nal. Ezért aztán szen-
vedélykitöréseinek legnagyobb része a Tuskó
Rupit játszó Elek Ferencre zúdul, akinek két lé-
nyeges feladata van; az, hogy állóképesnek bizo-
nyuljon Csákányival szemben, és az, hogy erőt-
lennek mutatkozzék az összes többi szereplővel
szemben, vagyis a figura erőtlenségét kell szín-
padi értelemben erővé alakítania. A figura jelle-
mének két összetevője van: a bárgyúság és a
jóhiszeműség, ezért az ő mozgását leginkább egy
golyóéhoz lehet hasonlítani: ha meglökik, gurul.
Csákányi ezt a jellemgolyóbist lökdösi; tudjuk
azonban, hogy e gurítások valójában Haumann-
nak kellene hogy szóljanak; Csákányi viszont,
heves dühkitörései közepette, Haumannhoz mint
érzelmileg közömbös instanciához beszél. Mi-
helyt éppen csak fölmerül annak lehetősége,
hogy Mártának közvetlen köze is lehet Ádám
bíróhoz (márpedig ezt firtatja Walter a fönt elem-
zett villásreggeli során), rögtön meginog az erő-
viszonyok egyensúlya, mivel Csákányiban már
nem a törött korsót, illetve lánya becsületét
visszaperlő mamát, hanem a szenvedélyes nőt
látjuk - ezt kiegyenlítendő, Haumann-nak mintegy
meg kell sürgetnie saját bukását.

Fullajtár Andrea viszont legalább annyira bo-
nyolult erőtérben mozog, mint Haumann; csak-
hogy éppenséggel nem mozoghat, mert Évike -
ellentétben Ádám bíróval - nem alanyként, ha-
nem tárgyként van jelen. Mindenki viszonyul
hozzá valamilyen módon (ha másként nem, hát
zamatosan lekurvázza, mint Horváth József), ő
azonban a felé irányuló érzelemözönt nemigen
viszonozhatja, még reagálni is csak nehezen tud
rá. A szerző erre egyszerűen nem ad módot neki;
hasonló helyzet még nála tapasztaltabb színész-
nőt is próbára tenne. Sem a védtelen ártatlanság,
sem a szánni való, bukott kisangyal szerepét nem
jászhatja el; nem mintha nem következne darab-
beli helyzetéből valami efféle, hanem azért, mert
nőisége (ha úgy tetszik, szubjektum volta) a
darabban oly mértékig nincs tematizálva, hogy
Évike alakja vészesen közel kerül a Kleist által
vizionált marionettfigurákhoz. Ez az a pont, ahol
a plaszticitásra törekvés némileg megbosszulja
magát; másfelől persze csak dicsérni lehet, ha
egy fiatal színésznő emberileg komolyan akarja
venni az odaadásában megbántott nőiséget. Ez-
által viszont egy kissé meghúzott szövegű Alk-
ménét kapunk Kleist másik vígjátékából, az

Amphitryonból (ott ugyanis nagykanállal mérte
Kleist a szubjektum tematizálását); ráadásul ez
az Alkméné morcos is egy kicsit, talán mert nem
érzi jól magát a delfti tejáruslány öltözékében -
le is veti a rokolyát meg a főkötőt, ám ettől sem
lesz jobb kedve. De hagyjuk az iróniát. Fullajtár
Andrea azért van nehéz helyzetben, mert a szín-
padon magányos, de nem önálló (hiszen az ér-
zelmi impulzusokat nem viszonozhatja, még ke-
vésbé fejlesztheti tovább); csábítják, ezért min-
den erejével cáfolnia kell, hogy csábos, ugyanak-
kor mégis vonzónak kell bizonyulnia, anélkül,
hogy vonzalom ébresztésére a legkisebb esélye
volna. (A vonzalom és a csábítás közti különb-
ségről majd máskor bővebben.) A csoportos
jelenetekben be van szorítva a többi szereplő
replikái közé, a többiek mintegy meghatározzák,
mitévő legyen; vannak viszont pillanatai négy-
szemközt Haumann-nal, amikor ambivalens, egy-
szersmind intenzív érzelmeket kellene kifejeznie,
ám a rendelkezésére álló eszközökkel leginkább
csak azt tudja kifejezni, hogy meg van ijedve.
Nincs több szerencséje a kleisti bizalomkövetelő
erotikával sem, noha a Rupival, vagyis Elek Fe-
renccel folytatott idevágó párbeszédnek jóval ki-
sebb az érzelmi kilengése. Am ha ő meglöki a
jellemgolyóbist, az egyelőre még nem gurul. Az,
hogy Fullajtár alakításának mégis vannak jól si-
került mozzanatai, nagyrészt Máté Gábornak kö-
szönhető; ő az egyetlen, aki Évikét ki tudja moz-
dítani tárgy mivoltából. Kettejük viszonya peren
belüli processzusnak nevezhető: előrehaladó fo-
lyamat, ahogy a fensőbbség mögül mindinkább
elősejlik a csábító gonoszkaság, s hogy Évikének

Csehov egyik barátjána
tervezett darabja, a Sir
pianissimo végződik. A
rendezéséről, amely
maraszínház Asbóth utca
nem mondható el ugyan
nagyon erős képekkel, va
Az első felvonás elején
dinamikus zenére hossz
ruhás nőalak (Mása) je
mélyén, majd hátrafelé l
közelít. Eközben az égsz
és széttárja a karját, mint

egyre több oka van, hogy ezért még hálás is
legyen. A csókjelenet (hosszú és gazdag smáro-
lás, miközben Horváth és Elek elismerően pislog
Máté Gábor Fullajtáréval összeforrt arcába) az
előadás egyik nagy pillanata.

Befejezésül elkerülhetetlennek érzem, hogy
Zsámbéki Kleist-rendezésén keresztül futó pil-
lantást vessek a magyar színházi kultúra egészé-
re is. Az eltört korsó végiggondolt, elmélyült,
pontos és kedélyben gazdag előadás; annak,
hogy nem fergeteges és nem katartikus, a meg-
írásból fakadó okai vannak. Azt viszont, hogy a
mai magyar színházban nincsenek fergeteges és
katartikus előadások (valamint, hogy az elmé-
lyült és végiggondolt előadások is ritkák), nem-
igen lehet Kleist írásművészetének jellegzetessé-
geivel magyarázni. A mai magyar színházi élet-
ben a kifáradás jelei mutatkoznak; ez ellen lehet
küzdeni pontossággal, figyelemmel és a kedély
gazdagságával, ám a térképről lemenni - mint
mondják - nem lehet. Kleist vígjátéka a Petőfi
Sándor utcában nem mulattat és nem rendít meg
- ellenben töprengésre és visszagondolásra
késztet, s ily módon, ha lassan és közvetve is, de
mégiscsak lehet valamiféle megtisztító hatása.

Heinrich von Kleist: Az eltört korsó (Katona József
Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Díszlet: Khell Csörsz. Jel-
mez: Szakács Györgyi. Dramaturg: Fodor Géza: Zene:
Sáry László: Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Máté Gábor, Haumann Péter, Bán János,
Csákányi Eszter, Fullajtár Andrea, Horváth József, Elek
Ferenc, Máthé Erzsi, Olsavszky Eva, Czakó Klára, Rába
Roland, Nagyváradi Viktor.
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ZOVJET VÍZIREVÜ
k írt levele szerint
ály forte kezdődik, és
lföldi Róbert Sirály-
a Budapesti Ka-

i Kisszínpadán látható,
ez, mivel az előadás

gyis forte indul és zárul.
megszólaló hangos és
ú göndör hajú, fekete
lenik meg a játéktér

épegetve a nézők felé
ínkék háttérfalra bámul,
ha el akarna repülni.

A néző akár a reménytelen vágy képeként is
értelmezheti a látványt, hiszen előzetesen tudja,
hogy az előadás alcíme Madárkák, a szórólapra
nyomtatott szöveg szerint pedig: „A madarak
szállnak. Az emberek csak állnak és várnak. Hát-
ha egyszer ők is szállnak. Aztán nekifutnak, hátha
jutnak valahova, a magasba! Futnak és futnak, de
nem jutnak sehova. Se a magasba, se a mélybe."
Később azonban az előadás úgy szövi tovább a
kiélhetetlen vágy alapmotívumát, hogy nem a
szentimentális elvágyódásnak, hanem a megva-
lósulatlanság brutalitásának modalitását rendeli
hozzá. A hidegen indifferens hangvétel legtisz-
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tábban egy hosszan kitartott utolsó képben érzé-
kelhető, amelyben a Trepljov holtteste fölött tab-
lóba tömörülő szereplőket végleg szürkéskék ho-
mályba úsztatja a halványan megvilágított háttér-
ben, egy elhúzott nejlonfüggöny mögött szitáló
hóesés, valamint az égen fordított V alakban
szálló sirályok látványa. Az élesre fókuszált kezdő
és záró kép tehát vizuálisan összefoglalja a kö-
zöttük feszülő jelenetsorokban konkretizálódó
Sirály-értelmezést.

A szokatlanul erős nyitó kép azt eredményezi,
hogy a néző kitüntetett figyelemmel fordul az
előadás vizuális dimenziója felé. Már az első
néhány jelenetet látva megerősödhet az a felis-
merés, hogy itt nem egy jellempszichológiai ka-
maradráma kerül bemutatásra, jóllehet az alig
több mint húsz négyzetméteres játéktér arányai
erre ösztönöznék a rendezést. A szobaszínházi
körülmények között megszokott realizmust
azonban kezdettől fogva lehetetlenné teszi a Ken-
taur tervezte díszlet, amely radikálisan ellent-
mond a drámaszöveg instrukcióinak: az előadás
elején nem látható se park, se széles fasor, se tó,
se színpad (sőt, még köhögés és kopácsolás
sem hallatszik). Ehelyett a játék helyszíne egy
fekete gumiszőnyeggel borított üres térség,
amelyet hátulról maszatosan égszínkékre festett
fal határol. Á teret ugyancsak kék asztal, valamint
kerti székek és padok tagolják folyamatosan vál-
tozó elrendezésben: az egyes jelenetekben eze-
ken ülnek, guggolnak, állnak vagy éppen feksze-
nek a szereplők. Továbbá a második felvonás (a
Csehov-dráma harmadik felvonása) elejére az
egész játékteret elborítja a víz, ami az első felvo-
nást záró Nyina-Trepljov- és Nyina-Trigorin-je-
lenetben kezd beszivárogni. (Persze a „miért?"
kérdésének felvetése ezzel kapcsolatban súlyos
allegorézis volna.) Mindezek olyan térkörnyeze-
tet alakítanak ki, amely semmiképp nem nevez-
hető realistának, de még reálisnak sem, hiszen a
szereplők néha úgy néznek a kék háttérfalra, mint
az égre, néha viszont nekitámaszkodnak, sőt az
életmódját Nyinának vadul ecsetelő Trigorin még
azt is ráfirkálja, hogy „Írni kell!". Ezenkívül vesze-
kedési jelenetükben Arkagyina és Trepljov mind-
ketten belerúgnak a vízbe; az utolsó felvonásban
pedig az ablakot becsukó Trepljov nejlon körfüg-
gönyt húz az asztalt körülülő társaság elé.

A tér díszletelemeit és a köztük folyó játékot
tehát nem a drámaszöveg szituációinak színpadi
megvalósítása, hanem egy autonóm vizuális vi-
lág önreferens működése motiválja. A Csehov-
előadásokhoz nélkülözhetetlennek hitt atmoszfé-
rát pedig megint csak nem a sztanyiszlavszkiji
színjátékmód hagyományából ismert hangeffek-
tusok vagy apró gesztusok teremtik meg, sokkal
inkább a látvány összetettségéhez hozzájáruló
színpadi eszközök (például eső, hó), a színek, a
zene és a mozgás. Ezáltal válik hangulatilag ma-
gával ragadóvá például az első (az eredeti dráma

második) felvonásának vége, amikor a Trigo-
rinnal való beszélgetés után Nyina „Álom!" vég-
szavára nem lesz mindjárt generálsötét, mert a
lány előbb még vad táncba kezd a felhangzó zene
ritmusára, majd az esőgépekből megeredő zu-
hany alatt nevetve ugrál az égszínkék háttér előtt.
Hasonlóan expresszív az utolsó felvonás egyik
jelenete is, amelynek szinte már teljesen mélykék
tónusú színpadképe a végletes hidegség érzetét
kelti a nézőben. Közben szél süvít, Szorin nyug-
ágyon fekve haldoklik, Medvegyenko egy széken
guggol, és vigyorogva nézi a részegen kiabáló
Mását, Polina pedig szorosan öleli Dorn doktor
hátát. A kiélhetetlen vágyaktól történő szabadu-
lás görcsös kísérleteibe való belekékülés így
egyetlen képben fejeződik ki, amely úgy nyer
sajátos jelentést, hogy elsődlegesen a szereplők
külső megjelenésében és gesztusaiban megfi-
gyelhető változások - nem pedig a szituációk
mássága - keltik a teljes degradáció érzetét. Ily
módon az előadás végére főképp a (Bartha
Andrea által tervezett) jelmezek eltérő volta válik
az értelmezést meghatározó tényezővé.

Az első felvonásban azonnal szembetűnik,
hogy a szereplők ruhái egyetlen és csak rájuk
jellemző színre redukálódnak. Igy Mása fekete,
Medvegyenko barna, Trepljov fekete-fehér, Szo-
rin bordó, Nyina fehér, Polina lila, Dorn zöld,
Arkagyina piros, Samrajev narancssárga, Trigo-
rin pedig szürke ruhát visel. Hasonló, egyes ka-
rakterisztikus színeken alapuló jelmezkoncepció
volt megfigyelhető nemrég Zsótér Sándor víg-
színházi Faust-rendezésében, ahol Margaréta ru-

Nyina: Szalay Mariann

hájára még virágok is voltak varrva. Az Álföldi-
féle Sirályban Arkagyina látható egy olyan sárga
selyemruha, amelyet nárciszok díszítenek (sőt,
még vörös parókájára is rá van tűzve egy szál),
Nyina pedig margarétamintás kék ruhát visel az
első felvonás második részében (amely a Cse-
hov-dráma második felvonása). Ha a kortárs ma-
gyar színház tendenciái felől szemléljük ezt a
feltűnő hasonlóságot, akkor arra a következte-
tésre juthatunk, hogy a Sirályrendezését mozga-
tó előfeltevések analógiát mutatnak Zsótér több-
ször deklarált, a klasszikus drámaszövegek radi-
kális színházi dekonstrukcióját és szétjátszatását
célzó szándékaival. Jól kirajzolódik ugyanis a mai
magyar színházban egy olyan vonulat, amely a
teatralitást úgy próbálja felerősíteni, hogy - Ro-
land Barthes-ot parafrazálva - határtalanná teszi a
(színházi) nyelvet, azaz a drámaszöveg verbális
jeleit nem egyszerűen inszeminálja a vizualitás
által, sokkal inkább disszeminálja azokat a szín-
házi előadásszöveg nonverbális jelei közé. Ma-
gyarán az előadás nem a szöveget szándékszik
illusztrálni, hanem olyan komplex jelrendszert
hoz létre, ahol a szöveg és, tegyük hozzá, a
szöveget mondó színész már alárendelt része az
egyéb színházi jelek áradatának. Ezt a célt szol-
gálja a Sirályban a jelmezek színredukciója is,
amelynek következményeképpen a szereplők
nem válnak összetett jellemekké, hanem hol jel-



 KRITIKAI TÜKÖR 

legzetes karakterfigurák, hol pedig karikatúrák
lesznek. Szorin mackóalsója, nadrágtartója és
kopott kardigánja így teremt a figurából trottyos
kisnyugdíjast, Dorn zöld zakója és szemébe hú-
zott kalapja visszavonult maffiózót, Samrajev
narancssárga (kukás?)ruhája munkásembert,
Mása fekete kesztyűje, harisnyája és szintén
fekete rúzsa meg szemfestéke nyughatatlan
rockert, Arkagyina flitteres ruhája és parókája
pedig korosodó primadonnát.

A figurák redukciójához járul még hozzá a
karakterek legnyilvánvalóbb tulajdonságait ki-
domborító színészi játék is: Szorin (Holl János)
gyerekesen magatehetetlen, Dorn (Újvári Zoltán)
nagyon közönyös, Samrajev (Jakab Csaba) fe-
leslegesen hangoskodó, Mása (Pokorny Lia)
pótcselekvéseiben is egzaltáltan keres valamit,
Polina Andrejevna (Illyés Mari) csupa kirobbanó
elfojtás, Medvegyenko (Haas Vander Péter) pe-
dig simulékony hízelgés. Mellettük Arkagyina
(Vári Eva) felsőbbrendűségi érzését ripacs gesz-
tusai fejezik ki a legjobban, Trigorin (Rátóti Zol-
tán) szürkeségét a mimikátlansága, Nyina (Sza-
lay Mariann) végletes naivitását pedig gyakori
hadonászása, kifacsart testtartása és forgásai.
Trepljov (Kamarás Iván) figurája ezzel szemben
teljesen visszafogott: nem kiabál vagy őrjöng,
egyszerűen panaszkodik és számon kér, az utol-
só felvonásban pedig már végképp beletörődött
a sorsába, így Nyina távozása után is minden szó
nélkül megy ki és lövi főbe magát.

Az egyes szereplőkhöz rendelt színek külön-
bözősége aztán az utolsó felvonásra egyetlen
alapszínbe megy át, és ez egyneművé teszi a
látványvilágot. A jelmezek, akárcsak a díszlet,
mélykék színűvé válnak. A változás különösen

Rátóti Zoltán (Trigorin), Vári Éva (Arkagyina)és
SzalayMariann

még az előadás credójaként is értelmezhetnénk a
kijelentést, ám Nyina előadása hamarosan
megerősíti a nézőt abban, hogy nem monolo-
gikusan közölt önreflexióval, sokkal inkább egy
meglehetősen extrém játékstílus ironikus válla-
lásával van dolgunk. Nyina előadása, amelyet
egyébként Trepljov basszusgitáron kísér, nagyon
hasonlít egy underground performance-ra. Rop-
pant súlyosnak kíván látszani, de a szövegmon-
dás, a gesztikuláció és a mimika végletesen el-
túlzott formalizmusa hiteltelenné (vagy éppen a
„szent színház" paródiájává) teszi a játékot. Ez az
abszurditásig stilizált jelenet azonban maga is
egy erősen stilizált játéktechnikát alkalmazó fel-
vonáson belül jelenik meg, sőt Nyina egzaltált
gesztusainak továbbviteleként értelmezhető, és
emiatt úgy is interpretálható, hogy Alföldi Sirály-
rendezése vállalja a realista színház felől értett
hiteltelenséget (mondjuk, a pszichológiai moti-
válatlanságot), anélkül persze, hogy a radikálisan
avantgárd törekvések sorához csatlakozna.

A realizmustól való eltávolodás több ponton is
jól megfigyelhető: például ahogy Nyina a meg-
érkezésekor háromszor körberohanja a játékteret,
és átugrik egy útjában álló széken, vagy ahogy
később Trepljovval háromszor egymás után a
falnál tekergőzve vadul csókolózik. Továbbá
Nyina előadása előtt a nyolc néző a közönség-nek
háttal ülve gyorsan egymás után egy-egy
jellegzetes gesztust tesz, ami szintén háromszor
megismétlődik. Az előadás után pedig a Nyinának
színpadul szolgáló asztalhoz támaszkodva vagy
mellette ülve kezükkel ka-kalinkába kezdenek a
felhangzó zene ritmusára. Arkagyina belépője
primadonnához méltó: vörös fényben lép-kedve a
hangszóróból hallható „Já hácsú nyicsivó"
kezdetű orosz slágert tátogja a közönség felé.
Később a padon napozgató Dorn, Arkagyina,
Nyina, Mása és Szorin nagy lelkesedéssel
elénekli a „Te rongyos élet"-et. (A közönyös Dorn
egyébként végig 60-as évekbeli magyar sláge-
rekből dúdol részleteket.) Az egyes gesztusok
brutalitásának felerősítése is többször a realista
szituációk kisiklatásával jár, így például akkor,
amikor Dorn és Mása a tubák elhajítása után
valósággal dulakodni kezdenek, és a lány a föl-
dön csúszva üvölti az ajtóban álló orvos felé,
hogy szereti Trepljovot. Itt említendő meg továb-
bá, hogy Dorn durván a padra dobja az ölébe
mászó és szinte ráakaszkodó Polinát, Trepljov
pedig véres sirályköteget vág a sikoltozó Nyi-
nához. A kapcsolatok frusztráltsága és későbbi
sorsa szempontjából figyelemre méltó, hogy
Trepljov úgy fekteti Nyinát a kerti padra, hogy a
feje belelógjon a vízbe, majd néhány perccel

feltűnő például Trigorinnál, aki szürke öltönyét kék
kabátra és kalapra cseréli, sőt még a szem-
üvegkerete és a laptopja is kék, valamint Ar-
kagyinánál, aki rövid ruhában, a hajába font két
masnival jelenik meg, akár egy kislány, és Másá-
nál, aki hasonló egyberészes ruhát és kontyot
visel, mint Polina, ezzel is jelezve, hogy remény-
telen szerelmében az anyja sorsát ismétli meg.
Egyedül Nyina és Trepljov jelmezei mentesülnek
a kékké válás alól: a lány fehér ruhát és fölötte
pomponokkal díszített vízhatlan kabátot visel, a
fiú pedig fehér inget, illetve fekete zakót, mellényt
és nadrágot (még ruháinak színeiben is Nyina és
Mása között áll). A ruháik által jelzett kivételes
helyzetük azt az értelmezést erősíti, hogy csupán
ők ketten azok, akik nem merevednek bele saját
idioszinkráziáikba és a vágykiélés görcsös kény-
szerébe, mert képesek lesznek a változ(tat)ásra:
Nyina híres szavai a hitről és tűrésről nem hazug
önideológiaként, hanem megszenvedett
felismerésként hangzanak el, Trepljov
öngyilkossága pedig a saját kisszerűségébe való
bele nem törődés végső gesztusává válik.

Az előadásban megjelenő látványvilág, illetve
az általa keltett hangulat fokozatos változása te-
hát határozott utat jelöl ki az értelmezhetőség
felé. Az első felvonás dinamizmusa a harmadik
felvonásra - szó szerint - teljes állóvízszerűség-be
süllyed. Az átvezetést persze finoman jelzi az
egyes jelenetek ritmusának és játékstílusának a
módosulása. Az első felvonás még erősen stilizált
játékra épül, amelyhez nagyban hozzájárul-nak a
színészek intenzíven túlzó arcjátéka és széles
gesztusai. Ráadásul Trepljov a nézők felé
fordulva mondja, hogy a realista színház unalmas,
és új formákra van szükség. Ezen a ponton
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később ugyanezt megismétli a lánnyal Trigorin is.
Az első felvonást záró kép (Nyina tánca az
esőben) pedig végképp beteljesíti az addigi jele-
netek dinamizmusát és vadságát.

A második felvonásban jelentős ritmusváltás
érzékelhető, amit az is jelez, hogy a felütés és a
zárás tempó tekintetében jelentősen eltér egy-
mástól. A felvonás vad rohangálással kezdődik:
mindenki kék bőröndöket cipel és szór szanaszét
a játékteret elborító vízben. Ezzel szemben a be-
fejezés statikus: a Moszkvába készülő, fehér bő-
röndös és hátizsákos Nyina elgondolkozva áll, és
a Trigorin által a házban felejtett szilvát eszegeti,
majd egyszerre kiköpi az összes magot, miköz-
ben az addig hallottakhoz képest jóval lágyabb,
kevésbé dinamikus zene szól. A két jelenet közötti
átvezetést az adja, hogy a stilizáció szinte teljesen
megszelídül, és Mása részegségétől eltekintve
hiányoznak az első felvonást uraló „túljátszott"
gesztusok. A durvaság azonban továbbra is
átitatja az egyes párbeszédeket: Szorin a földön
(vagyis a vízben) csúszik, és nevetve ecseteli
pénztelenségét, mialatt húga az asztalnál sír; Ar-
kagyina fiához hajítja a gézköteget, amelyet
Trepljov csak a jelenet végén vág el, és az ollót
az egyik bőröndre dobja; Arkagyina egy elsietett
(orál)szexuális aktussal csábítja vissza Trigorint,
akinek kezéből kipattan a Nyinától kapott meda-
lion; a csomagokkal felpakolt Nyina és Trigorin

pedig a sarokba rántják egymást, hogy sutára
sikerült csókjelenetüket senki meg ne lássa.

A harmadik felvonásban aztán a brutalitás már
nem egyszerűen csak a gesztikus és proxemikus
jelekben figyelhető meg, hanem abban a végle-
tesen hideg atmoszférában is, amelyet a mélykék
díszlet és jelmezek keltenek. Persze továbbra is
hangsúlyos marad a görcsösség, ahogy például
a terhes, de részeg Mása vadul egymás után hol
tubákot szippant, hol pedig konyakot iszik. Sőt
Medvegyenko ugyanúgy próbálja a nyugágyra
dönteni vonakodó feleségét, ahogy később
Trepljov Nyinát. Arkagyina és Trigorin megérke-
zése már-már parodisztikus: a kislányos kinézetű
primadonna megismétli legelső „entrée"-ját, csak
éppen a lemez gyors fordulatszámon szól, neki
pedig ugrálnia kell a ritmusára. Trigorin fel sem
néz laptopja képernyőjéről, és minden sem-
miséget folyamatosan belejegyzetel. Ezen túl a
felvonás ritmusa inkább lelassultnak mondható:
a pergő párbeszédek egyre statikusabb felállá-
sokban hangzanak el, míg aztán egy utolsó cso-
portképben végképp elcsendesednek. A legutol-
só elhangzó szövegrész Nyináé: távozása után
Trepljov némán kimegy, majd pisztolylövés hal-
latszik, a felsikoltó Mása azonnal kirohan, és
bevonszolja a halott fiút. Ezután a holttestet a
nyugágyra fekteti, és egymás után minden
szereplő hozzálépve elhelyezkedik a már említett

tablóban. Ez a kép azonban korántsem szenti-
mentális, hiszen a mereven kifelé bámuló szerep-
lők alakját távolivá és idegenné teszi a mögöttük
látható „természeti" kép, a közönyös hóesés és
az égen szálló madarak látványa.

Játékstílus tekintetében tehát az Alföldi-féle
Sirálya stilizálttól a realista felé halad: Nyina és
Trepljov utolsó találkozása talán még egy tradi-
cionális, a belső motivációkat apró gesztusokban
vagy rezdülésekben megmutató Sirály-
előadásban is megállná a helyét. Sőt, ha az első
felvonás képei Zsótér Faust-rendezésére emlé-
keztetnek, akkor az utolsó felvonás azon képe,
amikor a halott Trepljovot nejlonfüggöny mögül
bámulják a szereplők, Ascher Tamás Platonovját
juttathatja eszünkbe, amelynek végén a címsze-
replő holttestét egy üvegajtóhoz tapadva szem-
lélték a kétségbeesett „túlélők". Alföldi Sirálya
valóban a két fent említett rendező neve által is
fémjelezhető színházi trendek között helyezkedik
el: nemcsak dialógust folytat egyrészt a radikális
avantgárdon, másrészt a klasszikus modern ha-
gyományokon alapuló játékmóddal, hanem a
kettő sajátos ötvözetét hozza létre. Úgy mozdítja
el a sztanyiszlavszkiji játéktradíció horizontját

Trepljov halála (Koncz Zsuzsa felvételei)
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(amelyet explicit módon is jelez a komikus hang-
vételű tehénbőgés és madárcsicsergés - mint
általában atmoszférateremtésre használt hangef-
fektusok - bejátszása az első felvonásban), hogy
nem pszichológiailag (belsőleg), hanem vizuáli-
san (azaz külsőleg) motiválja a szereplők gesztu-
sait, mozdulatait vagy térbeli helyzetét. Az
előadás vizuális dimenziójára pedig végig jel-
lemző marad egyfajta túlhajtott hatásosság, vi-
szont éppen ennek köszönhető, hogy egy pilla-
natra sem válik szenvelgően líraivá, és melankó-
liába sem fullad. A plasztikusan kidolgozott szín-
házi képek ugyanis - nem leplezett - artefak-
tumként állnak a néző előtt, és lehetetlenné teszik
mind a realitás illúziójának megteremtését, mind
pedig a látottakhoz való közel kerülést, vagyis a
beleélést.

Arra a következtetésre juthatunk tehát, hogy a
távolságtartó műviség nyílt vállalása, a különféle
játékmódok átemelése és sajátos keverése, a
stílustörések hangsúlyozása és így az előadás
koherenciájának megkérdőjelezése okán az As-
bóth utcai Sirály jellegzetesen posztmodern elő-
adás. Összegzi mindazon eszközöket, amelyek
már Alföldi Róbert korábbi rendezéseit is sajá-
tossá tették, s aktívan építették tovább a nálunk
először Eszenyi Enikő rendezéseiben megjelenő
látványvilágot. Még a Colombe Alföldi által szintén
ebben az évadban rendezett pesti színházi
előadását is úgy tekinthetjük, mint eszköztárában
a Sirályt leginkább előkészítő produkciót. A
szembetűnő eklektika ugyanis már ott sem „ál-
modern művészkedést" vagy „konzumavantgár-
dot" hozott létre, hanem stilizáltság és realizmus
olyan - éppenséggel posztmodern - egymásba
futtatását eredményezte, ahol többé már nem
húzható meg a határ ízléses és ízléstelen, színé-
szileg hiteles és ripacs, magyarán magas és ala-
csony kultúra között. Teatralitás tekintetében
ugyanilyen kérdésessé vált a kint és bent közötti
különbség, vagyis annak eldönthetősége, hogy
hol kezdődik és hol végződik a színház.

Az eddig említett karakterisztikus vonások fe-
lől értelmezve talán nem túlzó az a megállapítás,
hogy Alföldi Sirály-rendezésével nálunk is meg-
született az első posztmodern Csehov-előadás.
Legalapvetőbb sajátosságának pedig az tekint-
hető, hogy nem a „podtyekszt" (szövegmélye)
aprólékos realizálásából építkezik, hanem abból
a felismerésből, hogy a felszíni történések mö-
gött mindig meglévőként feltételezett csehovi
történet valójában nem létezik, ezért a rende-
zőnek, a színésznek és a nézőnek külsőleg kell
megteremtenie. Más szóval a drámákban nincs
benne egy rejtett történet, amely kiolvasható és a
rendezői precizitás függvényében megmutat-ható
lenne, mert minden történet csupán fikció. A szó
önmagában nem hordozza azt a cselekményt,
amelyet a nézőnek egyszerűen csak értelmeznie
kéne, és ez a „tény" paradigmatikus mó-

dosulást eredményez a befogadói szerep és ma-
gatartás tekintetében is. Az előadás ugyanis már
nem csak lejátszik előttünk egy történetet, meg-
mutatva annak összetett motivációs hátterét, ha-
nem arra késztet, hogy mi konstruáljuk meg, mit is
látunk és hallunk egyáltalán. A nézőknek ilyetén,
az értelemkonstitúcióba való produktív be-
vonása miatt van szükség az előadás látványvi-
lágának felerősítésére is, ami aztán maga után
vonja a játékban és szövegkezelésben bekövet-
kező változásokat.

Számottevő például a Makai Imre-féle Sirály-
fordításon végzett módosítás (amely egy poszt-
szovjet, esetleg posztmagyar érába helyezi a tör-
ténések idejét), így hát ez esetben is felmerülhet
a színházzal foglalkozó nyilvánosságot manap-
ság élénken foglalkoztató átírás problémája. A
posztmodern színházban azonban az átírás nem
egyszerűen a drámaszöveg dramaturgiai átdol-
gozását vagy az egyes megnyilatkozások néha
radikális aktualizációját jelenti (amit a Sirály ese-
tében Rácz Erzsébet és Alföldi Róbert közösen
végzett). Sokkal inkább az előadás vizuális di-
menziójának kidolgozottsága (a látvány elsőbb-
rendűsége) írja át a hagyományosnak tekinthető
játékmódo(ka)t, és értelmezi újra az alteritás ka-

Problémák azok vannak az lvanov című darabbal
is. Akik nem kedvelik, azt szokták felhozni
ellene, hogy korai, sikerületlen és sületlen,
felesleges mellékszálak és szereplők
nehézkesítik el, címszereplője túl sokat nyafog,
Hamletnek túl tétova, Tartuffe-nek túl ártatlan, és
egyáltalán, hol van ez az egész a Három nővértől
vagy a Ványa bácsitól?! Az tény, hogy a darab
még a tradicionális dráma szabályai szerint
készült, hatásos és lezárt szerkezetre és
befejezésre törekszik, és bár Csehov többször is
átdolgozza, és legalább háromféle változata is-
mert, mostanában szinte repertoárdarabnak ki-
járó gyakorisággal kerül előadásra. Pedig (vagy
talán éppen azért, mert) problémák akadnak az
Ivanov című darab játszása körül is, a sokat
emlegetett csehovi többértelműségnek köszön-
hetően. Adott esetben ez azt jelentené, hogy
egyformán elképzelhető (a szövegkönyv elbírja) a
tragédia, a komédia vagy akár a tragikomédia

nonikus drámáit. Az újraért(elmez)ésnek ez a
megkerülhetetlen folyamata pedig a drámatörté-
neti és színjátéktörténeti hagyomány átsajátítá-
sát teszi lehetővé, vagyis nem tőlünk független,
zárt entitásokként kezeli a klasszikus szövegeket,
hanem a magunk kortárs értelmezői szituációjá-
ra vonatkoztatva hozza játékba jelen és történeti-
ség feszültségét; továbbá a befogadót a jelentés-
képzésben aktív szerepet vállaló partnernek te-
kinti, ezért a színházi előadásszövegek merev
egysége helyett inkább azok nyitottságát és plu-
ralitását szándékszik hangsúlyozni. Márpedig ha
„egy szöveg annál plurálisabb, minél kevésbé
van megírva, mielőtt olvasom" (R. Barthes), azaz
az olvasatok létrehozása legalább annyira a
nézők, mint a rendezés dolga, akkor az Alföldi
Róbert rendezte Sirály pluralitása és a mai ma-
gyar színházkultúrában elfoglalt kiemelt helye
nemigen lehet kérdéses.
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felé való elbillentés; a szalon mulattató figurái és
helyzetei néha az elbohózatiasodás irányába, a
szerelmi szálak konstellációja a melodráma felé
hajlíthatják a játékot. A Csehov-játszás magyar-
országi történetéhez képest pedig külön kérdés-
körnek számítana, hogy egy kolozsvári bemutató
miként bánik (el?) a nagy múltú realista-natura-
lista játékkoncepcióval.

Kertben

A színpadi valóságosdi illúzióját a szerényen, ám
elegánsan elrendezett színpadkép (Dobre-
Kóthay Judit) egyszerűen elhessenti. Nem is a
hófehér kerti nádszékek vagy a merev testtartás-
ban olvasó Ivanov figurája sugallja a megkom-
ponáltságot, hanem a hátsó házfalon a keretezett
üveglapokra festett nyírfamotívumok. Oroszo-

M A R G I T H Á Z I BEJA

BIZONYTALAN FÉLMOSOLY
CSEHOV: IVANOV


