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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.

Csehov: Sirály/Madárkák (Budapesti Kamaraszínház)

Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Dramaturg:

Rácz Erzsébet. Rendezte: Alföldi Róbert.
Szereplők: Vári Eva, Kamarás Iván, Holl János, Szalay
Mariann m. v., Jakab Csaba, lllyés Mari, Pokorny Lia,
Rátóti Zoltán, Újvári Zoltán, Haas Vander Péter.

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-
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sak, karakterisztikusak, dekoratívak. Meghatá-
rozzák egyben azt a távolságot a játszott és a
megírt világ között, amelyet az előadásnak már
sokkal nehezebb betartania, tudniillik hogy min-
den, amit látunk, már minősített, véleményezett
és áttételes. A felhangzó elektronikus zenei mo-
tívum is ezekre a nyírfákra „rímel", amennyiben
komor titokzatossággal a felszín mögötti rende-
zetlenséget sejteti. Erre úsznak rá annak a csel-
ló-zongora szonátának a békésebb, ívelt akkord-
jai, amelyet Anna Petrovna és Sabelszkij
játszanak benn a házban. Beindul az élet: Pjotr, a
szolga (Kardos M. Róbert) jön egy
petróleumlámpával, gazdája elé helyezi az
asztalra, és valami reakció-félében reménykedik,
Ivanov (Hatházi András) azonban továbbra is
rendületlenül olvas, mire ő lemondóan eloldalog.
A kis Pjotr-közjátékra azért is fel kell figyelni, mert
erről a darab szerinti néma szereplőről a
továbbiakban kiderül, hogy süket-néma, és bár
nem sok vizet zavar, néhány kulcs-jelenetben
fontos lesz a jelenléte.

Közben a háttérből bebilleg az agyonizzadt,
részeg Borkin (Bács Miklós). Az ő antréja meg
azért érdekes, mert ez az ebben az előadásban
túlságosan harsány jószágigazgató lehetne ké-
sőbb a bohózatiság garanciája, és Bácsban van
is erre hajlam, mégsem feszíti a végletekig. Ökör-
ködéseiben mindig van valami tartalékkomoly-
ság, kontrolláltság, mint abban is például, ahogy
lvanovra fogja a puskát, és vár. Vár, amíg észre
nem veszik, meg nem ijednek tőle, s attól a
pillanattól, mint gombnyomásra, beindul a pojá-
caverkli, a maszkos Jim Carrey műsora. Nyikolaj
nem mond le az olvasásról, közben visszafogot-
tan, halkan válaszolgat a rikoltozó Borkinnak, aki
mellesleg egyből beletrafál a lényegbe: „Maga jó
ember, és okos is, csak hiányzik magából a len-
dület, a szufla. Ha csak egyetlenegyszer össze-
szedné magát... De maga egy pszichopata, egy
nyafogó..."

Anna Petrovna (Spolarics Andrea) kecses, fi-
nom jelenségként, bordó-lila ruhában tűnik fel
egy pillanatra az ablakban; picit kacér, kicsit vi-
dám, de alapvetően lerí róla a boldogtalanság.
Lvov (Szikszai Rémusz) lenyalt hajjal, talpig fe-
ketében, néhány szavával elfojtott indulatok ha-
dáról és intenzitásáról árulkodik, a lelkiismere-
tesség erőszakos hangja ő, a legelemibb lélektani
érzék nélkül; Sabelszkij (Csíky András) ráérősen
gonoszkodva, diót rágcsálva tipeg elő, de még
így is ő a legkiegyensúlyozottabb mindannyiuk
közül. Ebben a kapcsolathálózatban kezd formát
kapni Ivanov, aki szakállával, kissé slampos, bő,
világos házikabátjában, agilis mozdulataival
olyan, mint egy Krisztus-ikon és egy Don Quijo-
te-kép egymásra csúsztatása. Visszafojtott és
ingerlékeny, ezért legjellemzőbb állapota a fe-
szengés. Lvovval folytatott diskurzusa tipikus
párhuzamos monológ, hiába hangzanak el benne
nyílt értékítéletek, a doktor az őszinteségre egy-

általán nem reagál, talán mert túl komplikált neki,
amit hall. Ivanov ezen az estén Lebegyevékhez
készül, több okból, de elsősorban inkább mene-
kül otthonról. A feleségével éppen ezért van még
egy jelenete: hatalmas ballonkabátjában, nagy
fehér kalapban, indulásra készen, tagoltan, di-
daktikusan magyaráz Annának, mint aki már
könyv nélkül tudja és unja, nemcsak a saját szö-
vegét, hanem minden neki szóló szöveget is.
Hatházi türelmetlenül, kínlódva utasítja vissza a
feleséget, de úgy, hogy ezzel a legkevésbé sem
teszi magát ellenszenvessé, sőt valami együttér-
zést is kicsikar belőlünk, miközben nélkülöz min-
den titokzatosságot és ivanovi férfiasságot.

Anna Petrovna a doktorral marad. Spolarics
Andrea egy finomabb hangot próbál ki, törékeny,
rebbenékeny Annát, akiről sejteni a hajdani vita-
litást, és akit az öt év mintha úgy tett volna tönkre,
hogy felváltva erősítette benne az önfegyelmet és
a lappangó hisztériát. (Színészi fellépése ebben a
felvonásban talán ettől tűnik néhol egyenetlenül
kitaláltnak vagy legalábbis bizonytalannak.) Es
bár simulékonynak és beletörődőnek látszott az
imént, most úgy dönt, hogy Ivanov után megy
Lebegyevékhez.

Annyit tehát felvezet ez a felvonás, hogy itt
nem a nagy orosz dolgokkal vagy a kisrealista
színjátszó hagyománnyal való konkurálás zajlik.
Nincs semmiféle múltba tekintő oknyomozás,
kérdésfelvetés vagy válaszkeresés, a rendezőt
inkább a jelenlegi helyzet és annak kifuttatási
lehetőségei foglalkoztatják. Láthatóan van egy
dobbantási kísérlete Kövesdy István rendezőnek,
hogy átfogalmazza Ivanovot (a szereposztást is
csak így tudom érteni, hisz Hatházi köztudottan
amolyan kópéalkat a színpadon, legformásabb

figurái mind valahogyan tréfamesterek voltak), és
sikerül is ellendülnie a fajsúlyos főhős sablon-
jától, de merre s hova?

Szalonban

A Lebegyevék szalonjába átvezető zene karakte-
res, feszes ritmusú és vészterhes zongorafuta-

mai tulajdonképpen még az előző felvonáshoz
tartoznak, az Anna elindulása körüli hangulatot
erősítik fel és pergetik tovább. A szalonban ülők
között ugyanis síri csend uralkodik, amíg meg
nem érkezik Babakina. Az ifjak lézengenek, a
lányok bámulják a fiúkat, a fiúk bámulják a falat,
egy brillantinos hajú gavallér idegesen Szását
várja egy szál rózsával, Zinaida Szavisna (Bor-
báth Júlia pontos humorérzékkel árnyaló alakítá-
sa) a középső díványon trónolva vizslatja a tea-
fogyasztás gyakoriságát és a szobalány mozdu-
latait. Ez a hallgatás arra viszont mindenképpen
alkalmas, hogy felhívja a figyelmet egy, a színpad
bal sarkában ülő különös, szoborszerűen merev
alakra, aki Csehovnál nem jelenik meg: a talpig
feketébe öltözött apácára. Csehov nem írja ugyan
bele a darabba, mégis csehovinak nevezhető
Kövesdy ötlete, hiszen az író éppen korai novel-
láiban kísérletezik az úgynevezett „szenvtelen ta-
nú" beépítésével, aki némán követi az eseménye-
ket, és véletlenszerűen bukkan fel különböző

Csíky András (Sabelszkij) és Spolarics Andrea
(Anna)
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időpontokban, puszta jelenlétén kívül más mó-
don nem is avatkozva a történetbe. Az apáca
(Katona Éva) ebben a felvonásban valóban
„csak" ül és hallgat.

Amikor a fehér leplekkel borított bútorok közé
berobban Babakina (Rekita Rozália), a társalgás
beindul ugyan, de az unalom tovább terpeszke-
dik. Rekita karikatúrája az özvegy egyedi közön-
ségességét emeli ki, jellegzetes, visszatérő
gesz-tusokkal ruházza fel: szétvetett láb,
ruhahuzigálás, szoknyaszellőztetés, közben
gátlástalan, de minden eredmény nélküli
kacérkodás a „fiatalsággal". Adódik ugyan még
egy kisebb csetepaté a kártyaasztalnál, de
Koszih (Bíró József) és Avdotya Nazarovna
(Albert Júlia) szinkron arénázása a „tokhal"-
hasonlattal le is zárul. Minden elő van készítve
tehát Szásenyka (Tordai Tekla) belépőjéhez, de
az az igazság, hogy a gyűrött, nyújtózó
Lebegyev (Nagy Dezső) betámolygása
könnyedén túltesz akárki antréján. Szásában túl
sok a felpumpált lendület, az álmagabiztosság,
ebből látszik összeállni emancipáltsága is; ritka
passzent kis pillanat az, mikor épp a zongora
tetejéről szónokolja, hogy „Maguk nem az igazi-
ak, nem az igaziak, nem az igaziak!!!", és a
megérkező Csíky Bandi bácsi (Sabelszkij) a ka-
lapját maga elé tartva félénken megkérdezi, hogy
„Ez valami színház?".

Ivanov továbbra is kényelmetlenül érzi magát
ebben a felvonásban és társaságban. Csak Szá-
sával oldódik fel arra a pillanatra, amíg megcsó-

kolja, ez a tette azonban minden átmenet nélküli,
érthetetlen, szinte bizarr. Nemcsak azért, mert
Szása itt egy szemeit kerekítő, epedező, időnként
kifejezetten bugyuta naiva, akiben a korán és
lendületén kívül tulajdonképpen nincs semmi ér-
dekes, hanem azért is, mert Ivanov kétségbeesett
feszengésében sincs semmi izgató. A kerti tűzi-
játék villanófényében megjelenő Anna Petrovna
megmerevedik, férje későn veszi észre, és még
mielőtt lemenne a függöny, látható, ahogy této-
ván felé mozdul.

Dolgozószobában

A harmadik felvonás árul el a legtöbbet a cím-
szereplőről. Kedélyes eszegetéssel indul lvanov
dolgozószobájában. Ez nem a valósághűen rész-
letezett csehovi enteriőr (csupán egy íróasztal és
egy dívány a két oldalon, itt-ott kisebb könyvku-
pacok), de úgy tűnik, hogy nincs is másra szük-
ség. Lebegyevék az uborkásüvegben matatnak,
önfeledt majszolás, vodkázgatás, amikor betop-
pan Koszih.

Ritkán látni színpadon ilyen ragaszkodást egy
kis pepita párnához és ilyen elementáris hitet a
szanzaduban. Bíró József precíz, ugyanakkor
gazdag fantáziáról valló szerepépítkezései tulaj-
donképpen már egyáltalán nem meglepőek, a
legkülönfélébb helyzetekre való könnyed, intelli-

Halházi András (Ivanov) és Tordai Tekla (Szá-
sa)

gens rácsatlakozásai, inkább azt lehet bámulni,
hogyan tudja mindig belekombinálni magát
nemcsak az adott figurába, hanem annak környe-
zetébe is. Ide most kitalálja magának a kis pepita
ülőpárnát, amit mindenfelé magával hord (akinek
életprogramja a kártyázás, annak előbb-utóbb
tényleg gondoskodnia kell egy ilyen hasznos kis
darab beszerzéséről), jól bepakol uborkából és
heringből, és persze rohannia kell tovább, de a
múlt éjszakai vintezést még részletesen
elmeséli. Koszih, ha tehetné, mindenhol ott
lenne. Menekülési reflexet vált ki mindenkiből,
mert az ember bőre alá dumálja magát; Sa-
belszkij tréfából le is puffantja az asztalon heverő
revolverrel.

Az idillt a gondterhelt Ivanov bontja meg.
Nemcsak ő érkezik, hanem néhány másodperc-
nyi komor, figyelmeztető zene is, ami nagyban
hozzájárul a kiváltott hatáshoz. Ivanovon ugyanis
nem a mély fájdalom vagy a kín tükröződik,
inkább valami bánkódás és ingerült önmarcan-
golás. A Lebegyevvel folytatott beszélgetés meg-
adja az alaphangulatot a monológhoz, amely
nem fokozatosan ívelő előadás lesz, hanem
darabokra hulló önelemzés. Minden mondata
hangvételkeresés, mintha az elmondás kudarcá-
ba szőné az ivanovi életkudarcot. Az újrakezdés-
hez fűzött reményeiről szólva még önironikus is
tud lenni, utolsó „nem értem"-jei már egészen
hihetőek. Lvovval ezután a lekezelésig cinikus, itt
tesz le végképp arról, hogy a doktorral megértes-
se magát; az pedig továbbra is gazembernek
tartja őt, és korlátolt rögeszméje, hogy lerántsa
róla az álarcot. Pedig Ivanov itt nagyon pontosan
és világosan összefoglalja saját lényegét, sőt épp
a keze ügyébe akadó revolverrel szemlélteti is,
hogy „az ember nem egy ilyen szimpla gép...
mindannyiunkban túl sok a kerék, a csavar, az
áttétel...". De hát megérkezik Surocska, és Lvov
önelégülten, a helyzet magaslatáról távozhat.

A naiv-romantikus lánykától Ivanov megint
ellágyul, van egy egészen meghitt jelenetük is, a
„Poros a vállad" kezdetű; mialatt Szása a tevé-
keny szerelemről beszél, Ivanov egészen meg-
változik, és tűzbe jön, pedig csak úgy tesz, mint-
ha odafigyelne, valójában az íróasztalt igyekszik
lepakolni, hogy végigfektethesse rajta a lányt.
Hamar szétpattan ez a szappanbuborék is, és
mire Anna Petrovna szemrehányásaira kell vála-
szolnia, Ivanov Borkin kirúgásán is túlesik. Anna-
Sára fehér hálóingben ront be a férjéhez, s hogy
az elszámoltatás és leszámolás nagyjelenete
ráadásul nem fullad melodrámába, az, érdekes
módon, Spolarics hozzáállásán kívül, a tehetet-
lenségében tragikomikussá váló Hatházi-Iva-
novnak köszönhető. A groteszket súroló vesze-
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 KRITIKAI TÜKÖR 

edés végén („A doktor megmondta, nemsokára
eghalsz!") Ivanov szinte meglepődve állapítja
eg: „Hogy én milyen gazember vagyok!"

ogadóteremben

felvonásköz történetenkívüliségét a süketnéma
zolga közjátéka szürrealizálja. Pjotr gyertyákkal
s egy Krisztus-képpel jön elő, letérdelve, elmé-

yülten fohászkodni kezd, miközben a kép lángot
og, és porrá ég. Pjotr kétségbeesett oltási kísér-
etében talán az ómennek szóló pánik is munkál.
A jelenet egy eddig nem használt stilizációs
zinten jelentkezik, amit a szolga következetesen
ezetett felbukkanásai lényegében megelőlegez-
ek.) Az időnkívüliséget, illetve az eltelt egy évet
s annak minden elképzelhető járulékos bonyo-
almát a sötétben megszólaló, cselekményértékű
ene (szerzői Lászlóffy Zsolt és Takács András)
itka komplexitással villantja fel; olyasféle
elfokozottságot sugall itt, amely után egyáltalán
em különös és váratlan az esküvői készülő-
ésbe csöppenni, sőt maga a végkifejlet sem. Ez
z átvezető zene elemei az eddig szinte lépésről

épésre követett történettől, és a távolról, külső
ontból vagy épp a színpadi folyamatukban
zemlélt események sajátos dinamikájára, kore-
gráfiájára láttat rá.

Az utolsó felvonás során előrehaladott fázis-
an látjuk viszont az első szalonjelenet problé-
áit. Dudkin (Salat Lehel jól szerkesztett moz-
ás- és beszédtanulmánya) merevrészeg, Zinai-
át anyagi okokra visszavezethető fejfájás gyötri,
abelszkij lelkiismeret-vizsgálatot tart, és meg-
zabadul Babakinától, Szása pedig egyévi mátka-
ága után komolyan meg van szeppenve, először
átjuk bizonytalannak és elgondolkodónak. Egy
dott pillanatban komikus is már ez a sok viszon-
agság, például amikor mind a négyen egyszerre
ezdenek zokogni. „Kvartett!" - állapítja meg
ebegyev. Nagy Dezső nem csinál nagy kunszto-
at, Lebegyevje józan, jóindulatú fickó, békülé-
eny és békítő, a konfliktuskerülő problémameg-
ldás híve; nagy jelenetei közé tartozik a beszél-
etés Szásával, majd az Ivanov-Szása ellentét
lsimítására tett kísérlet.

Ivanov izgatottan, de az eddiginél felszabadul-
abban beszél menyasszonyával; utolsó kísérlete
z, hogy Szását a lehetetlennel szembesítse.
ordai Tekla alakítása akkor éri el a legjobb pilla-
atait, amikor Szása a legélesebben érzékeli a
étet, és rádöbben naivitása visszafordíthatatlan
övetkezményeire; Lvov provokációjára már el-
eseredett, őszinte dühvel, anyatigrisként támad
doktorra. lvanovhoz ez már csak távolról jut el,
ert miután Lebegyevnek összefoglalta magát

„Nekem végem van, visszavonhatatlanul"),
sszeomlott, majd angyali nyugalom szállta meg.

A Lvov-cirkuszt már mindenki örömére tréfál-
kozva fújja le: „Ez nem esküvő, valóságos parla-
ment!" Mintegy végszóra ezzel elindul kifelé a
menet. Ivanov is hátat fordít nekünk, ő lépne ki
legutolsónak, de előtte még komótos mozdulattal
szíven lövi magát.

Szűkszavúságában ízléses jelenet. Meghatá-
rozhatatlan tragikum vegyül abba ahogy ez a
kamaszos, kezeit lóbáló, pofákat vágó, magával
bajlódó Hatházi-Ivanov belátó tárgyilagossággal
végül golyót ereszt a mellébe; bár háttal áll, szinte
látni az arcán jellegzetes bizonytalan félmosolyát,
amely most talán inkább lemondó grimasznak hat.

A lövést az esküvői társaságból senki sem
hallja. Csak az apáca fordul meg; feketébe bugyo-
lált alakjának egyetlen kontrasztfoltja a sápadt
arc, benne találkozik gyász és végzet. Néhány
pillanatig mereven nézi a földre zuhant férfit,
majd lassan kimegy.

Csehov darabátdolgozásaiban felfedezhető
egy tendencia: mindjobban felerősíteni az öntu-
datlan, szándékolatlan vétkességet, és tágítani a
kettős rálátás perspektíváját. Adott esetben a
külső körülmények az öntudatlan és szándéko-
latlan vétkesség látszatát fokozzák, ugyanakkor
Ivanov kitárulkozásai és a hozzá közelállók vallo-
másai a bűn gyanúját is elvetik. Kövesdy rende-
zésében nemcsak a dolgok ilyetén ábrázolása,
hanem a végzetszerűség fuvallata is megjelenik.
Színészvezetésével egy visszafogottabb játékstí-
lust próbál állandósítani, amely néhol helyénva-

El sem képzelhető egyazon színházon belül két
előadás, amely egymásnak ily szöges ellentéte
volna.

Az egyik: német előadás ízig-vérig, nem-
csak nyelvében, de szellemében, stílusá-
ban is. Helyén lenne s valószínűleg elismerésre
számíthatna bármely német város kamaraszín-
házában. Szekszárdon, a Deutsche Bühne anya-
épületében történetesen mintegy hetven paksi
általános iskolás előtt zajlott, akiknek nyilván
nemcsak a tőlük merőben idegen téma és téma-
kezelés és a mégoly szorgos iskolai német nyelv-
tanulmányokat meddőnek láttató szuperbonyo-
lult Heiner Müller-i nyelv okozott nehézségeket,
hanem a magyar felnőtt lakosság számára is
merőben szokatlan, tévéből-színházból jószeré-
vel ismeretlen játékmodor is. Dicséret illesse

lóan szelíd, másutt meg erőtlenül fakó ahhoz,
hogy következetesen végigvonultasson az elő-
adáson egy groteszk vagy ironikus szálat. Ezért
lesz aztán az elképzelt kritikából megfricskázás, a
megfricskázásból paródia, a paródiából bi-
zonytalan félmosoly. Jól időzítettek viszont a for-
dulatok, korrektek a mellékalakítások, dinamiku-
sak a jelenetváltások, és avatott kezekre vall a
szövegkönyv összeállítása. Bizonyára először
hangzik el színpadon ilyen jó Csehov-fordítás,
amely Elbert János szöveghűségét találkoztatja
Forgách András szellemességével és stílusával,
az egészet megtoldva Spiró György szlengesítő
és zamatosító magyarításával. Igy történhet
meg, hogy míg a színészek, szerepük szerint,
állandóan halálos unalomra panaszkodnak, a né-
zőteret nem fenyegeti ez a veszély.

Csehov: Ivanov (Kolozsvári Állami Magyar Színház)
Szöveg: Forgách András, Elbert János és Spiró György
fordításai alapján. Díszlet- és jelmeztervező: Dobre-
Kóthay Judit. Zene: Lászlóffy Zsolt. Zenei asszisztens:
Takács András. Rendezte: Kövesdy István.
Szereplők: Hatházi András, Spolarics Andrea, Csíky
András, Nagy Dezső, Borbáth Júlia, Tordai Tekla,
Szikszai Rémusz, Rekita Rozália, Bíró József, Bács
Miklós, Albert Júlia, Szabó Jenő, Salat Lehel, Jancsó
Miklós, Katona Károly, Bogdán István, Kardos M. Ró-
bert, lile Ferenc, Ambrus Emese f. h., Katona Eva,
Keresztes Attila, András Lóránt, Lázár Gabriella, Tóth
Tünde. Zenészek: Belinschi Dumitru, Hadnagy Árpád,
Makkai István.

őket, amiért a mintegy hetvenöt percet pisszenés
nélkül végigbámészkodták.

A másik, a budapesti vendégjátékon látott
Dürrenmatt-darab: ismerős magyar előadás, né-
met nyelven. Jobbadán vidéki magyar, s ezt in-
kább elismerően mondom: az ilyen hagyomá-
nyos-betűhű tolmácsolásokat pesti színházakban
önmutogató, elviselhetetlenül maníros, ki-
üresedett színészek vezetik fel, s nyomokban is
alig lelhető fel az az erkölcsi attitűd, komolyság,
mondhatni, áhítat, amely a szekszárdi (?) társu-
lat minden tagjának munkáját jellemezte. Nem is
szólva az idegen nyelvvel folytatott hősi, pateti-
kus küzdelemről.

(Nem tisztem a Deutsche Bühne létjogosult-
ságáról mint olyanról elmélkedni, informáltságom
is fogyatékos; a következő sorok szocioló-

SZÁNTÓ JUDIT

CSAK A NYELV KÖZÖS
A DEUTSCHE BÜHNE KÉT ELŐADÁSA


